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Cajazeiras recebe a primeira
plenária do ciclo 2022 do ODE
Foto: Marcos Russo

João Azevêdo presta contas das ações do Governo e entrega benefícios para região do Sertão. Página 4

Setor de serviços da PB tem o 3o maior crescimento do país
Estado registra expansão de 8,7%, índice bem acima da média nacional, de 1,7%, puxado por atividades turísticas, transportes e serviços às famílias. Página 17
Foto: Lalesh Aldarwish/Pexels

13 de maio

e as críticas à

Lei Áurea

Abolição da escravatura no Brasil é
questionada por historiadores e pelo
movimento negro, que, com o passar
dos anos, deixou de celebrar a data.

Finlândia quer
aderir à Otan,
mas Rússia
ameaça retaliar

‘Sementes da Paraíba’
vai estimular e incentivar
a elaboração de projetos
feitos por alunos da rede
estadual por meio de
concursos.

Por unanimidade,
ministros decidiram que
servidores federais terão
direito a licença paternidade de seis meses se
forem pais solteiros.

Ministério das Relações Exteriores russo alegou que a adesão causaria
“sérios danos” às relações
bilaterais e prejudicaria a
estabilidade na região.

Página 3

Página 15

Página 16

Página 12

n “Toda cidade tem um cheiro

peculiar. José Lins do Rêgo,
em ‘Bota de Sete Léguas’,
registrou o cheiro de Paris”

Enegrecida tem início em CG

Delzymar Dias/Funes Cultural

Carlos Azevêdo
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Instituto dos Cegos sedia,
de hoje até domingo,
Copa Brasil de Xadrez
Integrante da organização
do evento, Robson
Silva (foto) fala sobre a
expectativa do torneio:
“Sonho realizado”.
Página 22

Assine o Jornal A União agora:

Gratuito, festival organizado por
mulheres negras tem oficinas,
palestras e apresentações artísticas.
Página 9

A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA
NO BRASIL
NO MUNDO

Foto: Divulgação/Assessoria

Com as anedotas clássicas e
piadas sobre pandemia, Nairon Barreto
apresenta, hoje e amanhã,
no Teatro Paulo Pontes,
o espetáculo ‘Matuto Moderno’.
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MAIO AMARELO
Mês de Consciência no Trânsito
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Fazer o trânsito mais seguro
é mover-se pela vida.
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MARKETING EPC

Foto: Arquivo pessoal

Comissão Estadual da Verdade
cita que 125 paraibanos foram
torturados durante os 21 anos
de ditadura militar”.

STF decide por
licença de 180
dias para pais
solteiros

Zé Lezin está de volta aos palcos de João Pessoa

Página 19

n “O relatório final da

Governo cria
programa de
incentivo a
estudantes
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Editorial

oto
FLegenda

Ainda que tardia
O 13 de maio deveria ser feriado nacional. Dia do Brasil lembrar
a sanção da princesa imperial do Brasil, Isabel de Bragança, à Lei
Áurea (Lei 3.353, de 13 de maio de 1888, que extinguiu a escravidão
no país). Mais não só isso. Dia de reverenciar a memória dos milhões
de homens e mulheres negros que padeceram sob o jugo do chicote
escravizador branco.
Homens e mulheres arrancados de suas tribos para, desterrados de
quaisquer direitos civis ou princípios humanitários, atravessarem os
mares acorrentados nos porões das caravelas. Quantos não ficaram
pelo caminho, alimentando as feras marinhas com seus corpos que
jamais seriam reclamados, levando com eles histórias de vida que o
Ocidente desconhece.
Quando, quem ou o que irá reparar a soma de todos os sofrimentos
que as elites brancas impuseram aos escravos africanos, ao longo de
séculos? As torturas, as mutilações, os assassinatos, as humilhações,
enfim, que espécie de tribunal irá reabrir este processo, rever esses
autos que doem na consciência histórica da humanidade, nesta e em
outras partes do mundo?
Empastelam os dispositivos da Lei Áurea e ferem a memória de
todos os homens e mulheres que lutam e lutaram pela liberdade
e igualdade do negros, todas as vezes em que um ser humano é
injuriado ou fisicamente molestado em função da cor de sua pele. E
isso, infelizmente, ainda acontece. Não há um dia sequer que o Brasil
não registre denúncias de racismo.
O Brasil ainda não quitou a dívida social que contraiu com a
escravidão. As estatísticas relacionadas às desigualdades sociais ainda
têm seus números mais assustadores relacionados à população negra.
Pessoas que apanham ou são mortas pela polícia, que não conseguem
emprego, que são expulsas de estabelecimentos comerciais apenas por
serem negras.
O Brasil é um país rico e tem potencial para, no mínimo, decuplicar
em um espaço de tempo relativamente curto, sua riqueza. O que
ainda lhe falta, de essencial, é justiça social; a repartição democrática
do que aufere com o trabalho dos cidadãos e cidadãs. Que um dia
se alcance o patamar inédito de igualdade socioeconômica, para o
bem geral da Nação.

Artigo

Mariana Moreira

moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora

A praça das vacas
A acanhada praça com seus dois ou
três bancos e contadas árvores se perde
no movimento de gentes e automóveis do
centro da cidade. O burburinho da pressa abafa o solitário canto de um bem-te-vi
que faz pouso e, talvez, ninho em uma antena de telefonia.
Mas, de repente, a praça ganha volume e vida. Algumas vacas vindas de não
se sabe onde ocupam o lugar e, diligentemente, entre o sol que se eleva na manhã e o vai e vem de gentes e carros, fazem do espaço lugar de pouso e descanso.
Indiferente ao estranhamento de alguns
mais atentos, que alimentam o espanto
por inusitada cena, elas se mantêm calmas
e tilintam os chocalhos ao movimento do
ruminar os derradeiros fiapos de capim
furtivamente abocanhado em um descuidado canto de rua.
A praça ganha cheiros de estrume e
restos de matos esmagados nas patas, exalados e absorvidos por narinas saudosas
de currais e galos que, de peitos estufados
e cantos sonoros, traziam melodia e ritmo
às noites enluaradas de infância.
E as vacas continuam na praça, algumas horas depois. Agora, diligentemente malhadas, com olhos semicerrados na
vã tentativa de neutralizar o estranho
que lhes chega em imagens e sons de ligeirezas.
Mais tarde, para tristeza, a praça está
vazia. Vestígios apenas as poucas fezes ali
deixadas, algumas marcas de urina e esparsos galhos de arvores quebrados e não
consumidos. O som dos chocalhos não
mais é ouvido. Agora somente buzinas,
roncos de motores, vozes difusas, fiapos
de músicas inaudíveis e os bancos minguados que dão guarita a um transeunte que, revirando sacolas de lixo, cata a
sobrevivência no que descartamos como
nada. Cansado de nada encontrar que
lhe garanta a subsistência do dia, se joga
no banco da praça a ruminar sua desdita vida. Os cheiros dos ocupantes anteriores lhe trazem saudades de uma criança
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correndo entre fileiras de milho, atrás de
borboletas e frutos de melão são caetano.
Uma criança de barriga farta e perspectivas possíveis, mas abruptamente abortadas na vida adulta pela desigual forma
como homens se dividem e se classificam
entre o ter e o ser.
E as vacas não mais retornaram à praça. Encontraram os limites das cercas e
currais que lhes inibe os movimentos, lhes
tolhe a aventura de caminhar por ruas e
praças dando tons de ontem ao presente.
Em outro momento de outro dia, outras vacas, agora mais numerosas, são flagradas cruzando uma movimentada avenida da cidade. Em bando, com as barrigas
fartas do capim que cresce abundante na
vazante do Açude Grande, caminham diligentemente na direção de um bairro de
casas e pedras de paralelepípedos. O destino não importa. Qual curral lhes imporá
limites, sem importância. O som do chocalho de algumas, o cadenciado passo, o
som dos cascos no íngreme asfalto é o que
resta como cena.

Clóvis Roberto

O caminho para a Lagoa

Crônica

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

Com tardança ao Dia das Mães
A molecada sabia, sobretudo coisa de
adulto, fazer de tudo: desobedecer à mãe, fugir, quebrar vidraça, insultar vizinho, tirar
goiaba do quintal alheio, esconder-se, jogar
“pelada” na hora da aula, tomar banho no
rio cheio, gritar apelidos injuriosos, cuspir na
cara dos outros, “dizer nome feio” e, enfim,
brigar na rua. Danados aqueles moleques,
acertavam o chute, de primeira, numa bola
de borracha do tamanho de uma laranja...
Porém, sabiam respeitar a mãe e defender o
nome dela na rua, distinguindo naturalmente, sem molecagem, os aperreios causados
em casa do desrespeito à autoridade materna. Na praça, para brigar, obedecia-se a um
ritual. O provocador, que se deliciava em ver
briga, com ares de magistrado, chamava as
partes, passava dois riscos no chão e advertia: “- Este aqui é sua mãe e esse ali é a dele”.
Apagar um daqueles riscos era o chute inicial
de uma prolongada disputa de socos e pontapés. Ser moleque é uma coisa; outra é deixar zombar da sua mãe. E, quando assim se
procede com a mãe do outro, o insultador se
mostra consciente de que quer ofender o valor mais sagrado do seu desafeto.
Mãe não é aquela que apenas gera um filho. É, sobretudo, aquela que gera por amor,
querendo, antes de possuir ou de ser possuída, o filho. E assim continua, durante toda a
vida, amando aquele que fecundou. Divide
com ele a sua respiração, confunde-o com o
ventre, enquanto o protege e faz crescer, dando-lhe alimento da sua própria carne e do seu
sangue. Maior intimidade não existe.
Instintivamente, é a expressão da natureza, felina poderosa. Carrega o filhote com os
dentes, enquanto luta, com todas as garras,
contra qualquer perigo à sua indefesa criatura. Recentemente, li nos jornais que uma mulher abandonara o filho recém-nascido num
depósito de lixo, renegando esse instinto natural. Não, não era mãe. Apenas pariu. Equívoco chamá-la de mãe. Maternidade exige
que, se for o caso, deixe o filho, mesmo de coração partido, confortavelmente num cesto,
barco seguro com destino certo para ser sal-

“

Ser mãe é
essencialmente
prolongar-se
no filho...
Damião Ramos Cavalcanti

vo das águas, como o caso de Moisés. E tudo
isso somente por causa do iminente perigo
de ser morto pelo faraó.
A lógica demonstra a ligação absoluta da
mãe com o filho, como também do filho com
a mãe. Ontologicamente, só existe mãe se existir filho e só existe filho se existir mãe. É uma
bicondicionalidade lógica: ela é minha mãe se
e somente se eu for seu filho. Do que se deduz
por comutação: eu sou seu filho se e somente se ela for minha mãe. Daí, verifica-se uma
intrínseca necessidade formal e material entre mãe e filho.
Maxim Gorki, renomado escritor russo,
no seu famoso romance A mãe, centraliza, na
personagem materna de Peláguea Nilovna a
proteção e a defesa do filho Pavel Vlassov. A
mãe adota a compreensão das atividades políticas de Pavel, proibidas pela repressão czarista, como também a militância do filho, incorporando em si mesma o idealismo do corpo
e da alma do seu ente querido. Em todos os
sentidos, fica claro que a mãe se prolonga no
filho. Nilovna é Pavel, quando porta a bandeira do filho tombado. Assim, enquanto causa é aquilo que determina a constituição ou a
natureza de um ser. Tal fenômeno é a causa
estendendo-se no efeito ou consequente prolongação causal. Como a causa se prolonga no
efeito, ser mãe é essencialmente prolongar-se
no filho... Esta crônica é, com tardança, minha
homenagem ao Dia das Mães.
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sementes paraíba

Programa vai estimular
alunos da rede estadual
Estudantes poderão concorrer a prêmios através de concurso da SEECT
Foto: Roberto Guedes

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

Incentivar a educação e os
estudantes de hoje representam colher os frutos no futuro com a produção de conhecimento para o Estado e
para o país. Pensando nisso,
o governador João Azevêdo decretou, ontem, a criação do programa Sementes
da Paraíba, de estímulo e incentivo à elaboração de projetos de autoria dos estudantes da rede estadual por meio
da realização de concursos.
Para a execução do programa, poderão ser utilizados recursos indicados por
meio de dotação orçamentária do próprio Estado, ou
programas federais que sejam compatíveis ao seu formato.
Com a publicação do decreto, a Secretaria de Estado
da Educação e da Ciência e
Tecnologia (SEECT) passa a
gerir o programa, sendo responsável por instituir os regulamentos necessários ao
funcionamento, incluindo
as propostas de produção, temáticas selecionadas, os critérios avaliativos bem como
a seleção de avaliadores, condições de premiação, o processo formativo dos docentes e dos avaliadores, além de
diretrizes necessárias.
A SEECT também será
responsável por definir os
requisitos e critérios para a
participação no programa,
por meio da oferta de editais. A coordenação, por sua
vez, ficará sob a responsabilidade da Gerência Executiva de Educação Infantil e Ensino Fundamental (GEEIEF).
São objetivos do progra-

Programa tem por objetivo estimular a reflexão no âmbito cultural, socioambiental e econômico da PB

Participação

Participarão das
atividades estudantes
da rede estadual,
na modalidade
de estudante
concorrente e
professor-orientador

ma oferecer aos estudantes
um estímulo à reflexão e à
atuação no âmbito cultural,
socioambiental e econômico
da Paraíba, e seus expoentes. O fomento ao conhecimento sobre aspectos locais
e produção criativa entre estudantes e professores, visando o reconhecimento de
novos talentos paraibanos e
para que estes atuem como

protagonistas, valorizando
suas produções, também é
um dos objetivos.
Além disso, o programa
tem como um de seus princípios, a promoção da inclusão social e o incentivo à participação de estudantes com
igualdade e equidade educacional.
Poderão participar das
atividades relacionadas
ao programa todos os estudantes da rede estadual
de ensino, na modalidade
de estudante concorrente e
professor-orientador. Para
os professores, podem participar todos da rede pública estadual (como formadores), professores licenciados
e estudantes de licenciatura nas áreas de conhecimento abordadas pelo programa
(na qualidade de avaliadores)
e profissionais de educação
(integrantes da comissão).
O Governo do Estado,
por meio do decreto já pu-

blicado, autorizou a SEECT
a conceder a premiação de
reconhecimento das escolas,
estudantes e professores; articular ações de parceria público ou privada para apoiar
as ações do programa; firmar
termos de cooperação com
a Fundação de Apoio à Pesquisa (Fapesq); firmar parceria técnica, convênios ou
contratos com instituições de
Ensino Superior, institutos e
fundações de fomento à pesquisa; articular ações de inovação e estabelecer parcerias
com instituições disponibilizando recursos financeiros
para execução dos objetivos
Além da realização do
concurso, o Sementes da Paraíba terá ainda edição e publicação de revista com o reconhecimento dos trabalhos
vencedores e premiação por
meio de bolsas, que terão
formato e valores definidos
em cada edital lançado pela
SEECT.

abastecimento

Cagepa vai à Justiça contra a Prefeitura de Santa Rita
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

A Companhia de Águas e
Esgotos da Paraíba (Cagepa)
entrou com recurso jurídico junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) para reformar decisão judicial que
obriga a empresa a entregar à
Prefeitura de Santa Rita toda
a operação dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.
“A partir desse instante,
os sistemas de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, até então operados pela
Cagepa, ficam integralmente

sob responsabilidade da Prefeitura de Santa Rita”, ressalta nota divulgada ontem pela
Cagepa.
A empresa, no entanto,
reiterou o interesse em permanecer operando e investindo nos serviços em benefício
do município, por entender
que a cidade, que faz parte da
Região Metropolitana de João
Pessoa, integra um contexto
específico de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, e que isoladamente vai
ter dificuldades de se abastecer, gerando prejuízos à população.
Além de um recurso que
contesta a decisão do juiz de

direito da 5ª Vara Mista de
Santa Rita, Gutemberg Cardoso Pereira, a Cagepa entrou
com um pedido de medida liminar diretamente ao TJPB,
para suspender os efeitos da
decisão em 1º grau.
O recurso ainda será apreciado pelo TJPB. No entanto,
a medida liminar foi encaminhada para apreciação do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pela desembargadora
Maria das Graças. Segundo
o entendimento da magistrada, o processo não é de competência do TJPB.
A Cagepa teve o seu contrato rescindido na última
quarta-feira pelo município.

Segundo a prefeitura de Santa Rita, o abastecimento da
cidade ficará a cargo do Consórcio de Águas do Nordeste (ANE).

Recurso

O recurso ainda será
apreciado pelo TJPB,
tendo a medida liminar
sido encaminhada para
apreciação do STJ

Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Rita

n
A Cagepa teve
o seu contrato
rescindido na
última quartafeira pelo
município de
Santa Rita,
localizado
na Região
Metropolitana
de João
Pessoa
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Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

“Há tendência nessa direção”,
diz governador sobre nome de
Aguinaldo para compor chapa
O processo está se afunilando para a definição
do nome que comporá a
chapa majoritária a ser
encabeçada pelo governador João Azevêdo (PSB). Não é
nenhuma novidade que o
deputado federal Ag uinaldo Ribeiro
(PP) é o nome
mais cogitado para assumir esse posto, porém, o que muitos aliados da
base reclamam é que o parlamentar não anunciou, de modo direto e claro, que disputará mesmo uma cadeira no Senado Federal, ao contrário do que vem fazendo o concorrente, digamos,
mais robusto, Efraim Filho (União Brasil). Em solenidade de inauguração do Parque Parahyba
III, em João Pessoa, o governador fez menção a
essa indicação: “Há uma tendência nessa direção, entretanto é necessário que quem seja candidato esteja devidamente convencido de todas
as condições para poder participar do processo”. Aguinaldo desembarcou ontem na capital
para, segundo o prefeito de João Pessoa, Cícero
Lucena (PP), fazer reuniões com o núcleo partidário do PP e definir um posicionamento acerca
da pré-candidatura.

Foto: Secom/PB
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“Quem disse isso, mentiu”
E por falar no prefeito Cícero Lucena, ele negou,
com veemência, que Aguinaldo Ribeiro tenha
decidido desistir da pré-candidatura ao Senado
para tentar à reeleição a deputado federal. Ele
disse que o parlamentar nunca afirmou para
ninguém sobre desistir da disputa. “Falei hoje
de manhã [ontem] com Aguinaldo. Ele não retirou a candidatura. É mentira. Quem disse isso,
mentiu”.

“É uma decisão de grupo”
E o governador João Azevêdo voltou a ressaltar a
importância de coesão da sua base para a definição da chapa majoritária. “Ninguém faz uma
construção dessa tomando decisões ou posições
unilaterais, é uma decisão de grupo”, afirmou,
destacando que seu grupo está consciente de
que essa será uma decisão coletiva. “Estamos
construindo esse processo”, disse.

Dificuldades de bolsonarista
Em vídeo que circula nas redes sociais, o précandidato a governador pelo PL, Nilvan Ferreira,
admite a dificuldade de fazer as atividades de
pré-campanha na Paraíba por ser apoiador do
presidente Jair Bolsonaro. Ele relata o que vem
acontecendo quando encontra apoiadores do
ex-presidente Lula: “É o que a gente enfrenta de
vez em quando. Chega em determinado lugar e
escuta: ‘Você é Bolsonaro, não quero conversa,
não!’”.

Crowdfunding:
a partir do dia 15

Novo round:
Julian x Eduardo

A partir do próximo domingo, os candidatos
a cargos eletivos nas
eleições de outubro
poderão iniciar a captação de recursos na
internet. É o chamado
crowdfunding – ou vaquinha virtual –, modelo de financiamento
coletivo que vem sendo
usado desde o pleito
de 2018. Somente empresas com cadastro
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) podem realizar
esse tipo de serviço.
A lista das empresas
pode ser consultada
no site do TSE.

Novo round entre os deputados Julian Lemos
(União Brasil) e Eduardo Bolsonaro (PL).
Em audiência na Comissão de Segurança
Pública, que recebeu
o ministro da Justiça,
Anderson Torres, o primeiro disse que Jair
Bolsonaro (PL) foi “o
pior presidente para a
segurança pública”. O
filho rebateu, tachando Julian de “desleal”
para com o presidente.
E disparou que o paraibano “foi eleito pelo
presidente Bolsonaro
e não pela pauta da
Segurança Pública”.

“Sem minha candidatura,
a polarização aumentaria”

A prefeitura de Santa Rita informou que o abastecimento ficará a cargo do Consórcio de Águas do Nordeste (ANE)

Ciro Gomes reagiu no Twitter à tese de que a
permanência de sua pré-candidatura beneficia
Bolsonaro – é que pesquisa da Quaest/Genial
mostra que Lula venceria com facilidade no primeiro turno em cenário sem o pedetista. “Sem a
minha candidatura, a polarização aumentaria
em um momento em que Lula estagnou e Bolsonaro se sustenta. Porque a resiliência do genocida é menos ilógica do que aparenta. Ela está
fortemente ancorada no antipetismo”, postou.
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Após dois anos

ODE volta ao formato presencial
Primeira audiência ocorreu ontem à noite em Cajazeiras, com prestação de contas e entrega de benefícios
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Com o avanço da vacinação e maior controle da pandemia da Covid-19, as plenárias
do Orçamento Democrático
Estadual (ODE) voltaram a
acontecer de forma presencial,
ouvindo as demandas da população e dialogando sobre a
aplicação de recursos. Iniciando a jornada do calendário, a
primeira parada foi na 9ª Região, sediada e ocorrida na cidade de Cajazeiras, no Alto
Sertão da Paraíba.
A plenária aconteceu no
ginásio da Escola Cidadã Integral Professor Crispim Coelho, com recorde de público –
mais de 4.500 pessoas –, que
elegeram a educação, estradas e saúde como prioridades
de investimentos.
Dividida em três momentos, no primeiro, o governador
João Azevêdo e outras autoridades assinaram autorização
e licitações de obras de serviço e fizeram a entrega de benefícios para a região. Em um
segundo momento, houve a
prestação de contas das prioridades elegidas pela população no ano passado. E, por
fim, a população pôde falar
sobre todas as demandas e,
em seguida, votar em quais
seriam as prioridades do ODE
de 2022.
Na ocasião, o governador João Azevêdo ressaltou
a importância do diálogo na
construção da democracia e
também do retorno ao encontro presencial com a popula-

ção nas plenárias. “Vocês não
têm ideia da saudade que todos nós estávamos desses momentos. Isso aqui é a verdadeira demonstração de que é
possível fazer democracia neste país. É a forma verdadeira
de ouvir cada um e cada uma
trazendo seus pleitos para que
nós possamos aqui, encaminhar, para que no Orçamento
do próximo ano estejam todas
as prioridades definidas, mas
que muitas das demandas que
foram apresentadas que a gente possa, durante esse ano, resolver. Alegria extraordinária
em estar aqui neste momento
partilhando a alegria da retomada depois de dois anos da
realização digital”, afirmou o
chefe do Executivo.
Foram autorizadas e anunciadas as obras: manutenção e
revitalização do Estádio Perpétuo Corrêa Lima, o Perpetão, em investimento de quase R$ 500 mil; revitalização
da área externa do estádio,
com investimento de mais R$
5 milhões , ambos na área de
esportes.
Para a educação, foram
anunciadas a manutenção e
construção da estação de tratamento de esgoto da ECIT
Nicéa Claudino Pinheiro, em
Cajazeiras, com investimento
de R$ 1.712,000; Ampliação e
manutenção da Escola Coronel Joaquim Matos, também
em Cajazeiras, com investimento de R$ 448 mil reais;
para o município de Bom Jesus, foi anunciada a ordem de
serviço para a reforma da Escola Professor Joaquim Um-

Foto: Francisco França/Secom-PB

População da região elegeu educação, estradas e saúde como prioridades de investimentos

belino, com mais de R$ 2 milhões investidos; manutenção
da Escola Francisca de Jesus,
em Poço José de Moura, com
investimento de R$ 470 mil;
Em Santa Helena foram
investidos R$ 548 mil para
manutenção da Elaine Soares
Brasileiro; ainda na educação,
São João do Rio do Peixe teve
autorizado o investimento de
mais de R$ 4 milhões para a
construção da Escola de Ensino Médio Integral, no Distrito de Bandarra.
Foram entregues 498 notebooks para professores da
Rede Estadual de Ensino, distribuídos entre 15 municípios
da região, que faz parte dos 10
mil computadores adquiridos
na primeira etapa. O governador João Azevêdo anunciou
ainda que mais 7 mil serão
adquiridos e distribuídos em

uma segunda etapa já prevista.
Foram anunciadas e assinadas autorizações de obras
do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da
Paraíba (DER-PB) com: R$ 20
milhões para pavimentações
asfálticas das travessias urbanas nos municípios de Aparecida, Bernardino Batista, Bonito de Santa Fé, Cachoeira dos
Índios, Cajazeiras, Ibiara, Igaracy, Joca Claudino, Lastro,
Marizópolis, Nazarezinho,
Piancó, Poço de Dantas, Poço
José de Moura, Santa Cruz e
São Francisco, com aproximadamente 32km.
Nas rodovias da PB-382,
no trecho de Serra Grande a
São José de Piranhas, foi assinada a ordem de serviço para
pavimentação com mais de R$
31 milhões e aproximadamen-

na alpb

ação superior a R$ 1,9 mi

Primeira Infância é tema de Frente Parlamentar
Período compreendido entre os 0 e 6 anos de idade, a
primeira infância é a fase da
vida que tem mais repercussão na formação do caráter e
nos estímulos cognitivos de
todos os indivíduos, conforme estudos realizados ao redor do mundo. Foi pensando
nisso que a deputada estadual Pollyanna Dutra propôs,
na Assembleia Legislativa da
Paraíba (ALPB), a criação da
Frente Parlamentar da Primeira Infância.
Em discurso realizado
na quarta-feira (11), na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), a parlamentar
destacou sua participação na
instalação da Rede Primeira Infância da Paraíba, evento ocorrido na Universidade
Federal da Paraíba, ressaltando a importância da Casa de
Epitácio Pessoa também capi-

tanear esses debates por meio
de ações permanentes. Durante o discurso, a parlamentar anunciou a propositura.
“Quando fui prefeita de
Pombal, no Sertão, implementei uma política de atenção máxima à Primeira Infância que resultou em ganhos
em diversas frentes no município: Saúde, Educação, Economia... Economia, sim, porque quando as mulheres têm
um suporte do poder público, quando sabem que vão encontrar creches de qualidade,
um local seguro para deixar
seus filhos, elas podem ingressar ou voltar ao mercado
de trabalho e contribuir com
o desenvolvimento econômico do estado e da sua cidade”,
destacou Dutra.
Conforme a parlamentar,
olhar para a primeira infância é olhar para o futuro, é ga-

rantir que tenhamos uma sociedade com cidadãos mais
preparados física e emocionalmente. “A primeira infância é uma fase extremamente
delicada, pois é a fase do desenvolvimento psíquico-motor das crianças. Cuidar da
primeira infância é assegurar,
do ponto de partida inicial,
do marco zero da formação
de um indivíduo, a qualidade
necessária ao desenvolvimento de meninas e meninos, de
homens e mulheres que terão
um papel fundamental na sociedade quando crescerem”,
acrescentou.
Pollyanna Dutra destacou
que todos esses aspectos justificam sua propositura na
ALPB. “Aqui na Assembleia
Legislativa eu acredito que
podemos avançar ainda mais
nos debates sobre a Primeira
Infância. Sempre podemos

e devemos fazer mais. Por
isso, eu propus a criação de
uma Frente Parlamentar voltada para a primeira infância. Esse é um tema que precisa de maior protagonismo
dentro dos debates na Assembleia Legislativa. Tenho certeza que, com a criação dessa
Frente Parlamentar, avançaremos muitas casas nas políticas públicas que abrangem
a Primeira Infância. É um caminho para gerar e estabelecer um debate permanente
sobre os cuidados com nossas
crianças e, por que não, com
suas mães”, finalizou.
A parlamentar apresentou requerimento com a propositura na quarta-feira (11).
Agora, a matéria tramitará
na ALPB. Após aprovação
pelo plenário da Casa de Epitácio Pessoa, será instalada a
Frente.

suspeita de tráfico

Brasileira é condenada a 9 anos na Tailândia
José Maria Tomazela
Agêncica Estado

A brasileira Mary Hellen
Coelho Silva, de 21 anos, presa por tráfico internacional
de drogas, em fevereiro deste
ano, na Tailândia, foi condenada a 9 anos e seis meses de
prisão. A sentença foi dada
no domingo, 8, mas a informação foi repassada aos advogados que acompanham
o caso na madrugada desta
quinta-feira, 12, por meio do
consulado brasileiro no país
asiático. Mary Hellen foi pre-

te 23km; Pavimentação asfálticas e sinalização de travessias urbanas de São João do
Rio do Peixe, São José de Piranhas e Triunfo também receberam recursos com R$ 5.590
milhões.
Foi assinada também a licitação para a travessia urbana na cidade de Carrapateira,
com R$ 784 mil investidos; Pavimentação asfáltica e sinalização de travessias urbanas de
Santa Helena, com R$ 556 mil;
R$ 4 milhões para a pavimentação e sinalização na cidade
de Uiraúna. Pavimentação da
Rodovia PB-384, no trecho de
Nazarezinho a Carrapateira,
compreendendo 17km, com
mais de R$ 28 milhões e autorização para início da obra.
No Empreender Paraíba,
foram cedidos créditos para
assinatura de 98 contratos,

com um montante de R$ 753
mil investidos.
Para a Polícia Militar, foram entregues 152 coletes e
a chave de uma moto BMW
para aumentar o quadro de
veículos e equipar a Rotam do
Batalhão de Cajazeiras, com
a destinação de R$ 200 mil
de recursos. Para o Corpo de
Bombeiros, foram entregues
12 unidades de viatura S10 e
equipamentos diversos para a
corporação. No total são mais
de 227 mil reais em investimento.
Na ocasião, ao lado do governador, estava o presidente da Assembleia Legislativa
da Paraíba, Adriano Galdino,
foram inaugurados os canais
da TV Assembleia, 8.2, e o sinal da TV Paraíba Educa, 8.3.
Após os anúncios de obras
e execução de trabalhos já previstos, na plenária do ciclo do
Orçamento Democrático Estadual de 2022, onde os gestores
puderam ouvir as demandas
da população. O ODE é o instrumento no qual os cidadãos
são convidados a participar
das decisões do governo estadual sobre a melhor forma de
aplicação do dinheiro público em suas obras e serviços,
como um importante instrumento de democracia participativa. Na estrutura do Governo do Estado, o ODE está
sob a coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento, Gestão e
Finanças.
Nesta sexta-feira, uma
nova plenária será realizada
atendendo a região de Sousa.

sa com outros dois brasileiros, no dia 14 daquele mês,
quando desembarcava no aeroporto de Bangkok, capital
do país, com 15,5 kg de cocaína nas bagagens.
De acordo com o advogado Telêmaco Marrace de
Oliveira, que atua no caso
de Mary Hellen no Brasil, a
pena foi de 7 anos e 6 meses
de prisão e 2 anos de reparação civil. “Essa pena de dois
anos é uma reparação ao Estado, prevista na lei tailandesa. No caso, a pena de segregação corporal é de 7 anos e

6 meses”, explicou. O advogado disse que a pena está
em consonância com as leis
atuais da Tailândia. “Essa
história de pena de morte
ou prisão perpétua, nesse
caso, não é aplicável. Desde
o início, eu previa que a pena
dela não poderia passar de 15
anos”, disse.
Segundo ele, há possibilidade de recurso para redução
da pena, que deve ser proposto pela defensoria pública nomeada pela justiça daquele
país para a defesa da jovem
brasileira. É possível também

que o órgão de acusação que
atua no processo entre com
recurso para agravar a pena.
Conforme o advogado,
a Polícia Federal prendeu,
no último dia 5, em Curitiba, uma mulher acusada de
ser a aliciadora de Mary Helen e esse fato reforça a hipótese de pedir a extradição
da jovem. Embora o Brasil
não tenha tratado em vigor,
a extradição é possível através da promessa de reciprocidade futura, caso um cidadão tailandês seja preso em
nosso país.

Municípios recebem obras
do Governo do Estado
O governador João Azevêdo entregou, ontem, laboratórios e autorizou a licitação para manutenção e
implantação da subestação
da Escola Cidadã Integral
Elaine Soares Brasileiro, em
Santa Helena, e 119 cisternas na Vila de Timbaúba,
em São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba. As
ações representam investimentos superiores a R$ 1,9
milhão.
Em Santa Helena, o governador João Azevêdo ressaltou a satisfação de retornar à Escola Elaine Soares
Brasileiro e anunciar novos
investimentos. “Nós estivemos aqui para entregar o ginásio dessa escola que tem
o melhor indicador do Ideb
da região e o fator determinante foi o compromisso de
toda a equipe de professores e servidores que fazem
com que esses resultados
aconteçam. Isso é motivo de
orgulho, vamos realizar novas melhorias para garantir mais conforto aos nossos
alunos e esse momento ficará marcado na minha lembrança porque temos a certeza de que a Paraíba está
melhor”, frisou.
O secretário de Estado
da Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado,
destacou a prioridade do
governo com o segmento.
“Esse é mais um investimento na Educação de uma
escola destacada no Ideb, o
que representa o esforço dos
professores, da comunidade escolar e estamos fortale-

cendo as nossas ações para
melhor atender os nossos
alunos”, comentou.
O deputado estadual
Júnior Araújo enalteceu o
compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento do município.
O prefeito de Santa Helena, João Cléber, enalteceu
o trabalho do governador
João Azevêdo para transformar a Paraíba e o Sertão. “Hoje é um dia muito
especial para a nossa terra
e nos reunimos para agradecer o trabalho do governador que trouxe recursos
e investimentos para que o
nosso município continue
no ritmo do crescimento e
do progresso, dando dignidade ao povo”, declarou.
Na Vila de Timbaúba,
em São João do Rio do Peixe,
o governador João Azevêdo
entregou 119 cisternas construídas por meio do programa Paraíba Rural Sustentável, gerido pelo Cooperar.
“Eu tenho certeza de que
quando a gente faz política de inclusão, permitimos
que a riqueza gerada pelo
estado chegue ao maior número de pessoas. Nós estamos investindo US$ 80
milhões na agricultura familiar, atuando em diversas frentes, a exemplo da
segurança hídrica, passagens molhadas, cisternas
e eu espero que as famílias contempladas com as
cisternas possam produzir
mais e ter uma qualidade
de vida melhor”, afirmou
o gestor.
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Boletim sobre
a pandemia
da Covid-19,
divulgado ontem
pela SES, apontou
a confirmação de
106 novos casos
da doença na
Paraíba

Vacinação segue mais lenta entre a população de cinco a 11 anos, com apenas 29,84% do público desta faixa etária com o ciclo primário da imunização contra a Covid-19 completo

covid-19

88,11% da população está vacinada
Índice é referente ao ciclo primário da vacinação contra a doença, o que representa 3.304.937 pessoas imunizadas
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Até o momento, 3.505.750
pessoas receberam a primeira
dose dos imunizantes contra
a Covid-19. Destes, 88,11% da
população total, equivalente a
3.304.937 pessoas, fecharam o
esquema primário de vacinação, com 97,41% tendo recebido imunizantes de segunda
dose e 2,59% com imunizante
de dose única. Entre as doses
de reforço, 1.853.054 da população apta recebeu a primeira dose de reforço, represen-

tando 49,40% da população
estimada, e 29.822 a segunda
dose de reforço, equivalente
a 32,29%.
A adesão à vacinação segue em menor escala entre a
população de cinco a 11 anos,
com apenas 29,84% da população estimada com o ciclo
primário da vacinação contra
a Covid-19 recebida. O montante é o equivalente a 116.716
crianças com o recebimento
de duas doses ou dose única.
Em seguida, a faixa etária
de 12 a 17 anos tem 85,22%
de cobertura vacinal, com
322.552 de 378.483 crianças e

adolescentes estimados, com
um déficit de 55.931 pessoas
sem receber a primeira dose
ou sem encerrar o ciclo primário de vacinação.
Acima de 18 anos, a meta
de 90% da população vacinada foi atingida. Até o momento, 2.865.669 pessoas acima de 18 anos receberam a
segunda dose ou imunizantes de dose única, atingindo
96,11% da população vacinada de forma primária. Entre
o público, 1.844.852 já receberam a primeira dose de reforço, representando 61,88% da
população apta para o rece-

As doses
Foram aplicadas
8.742.314 doses
de vacinas contra
a Covid-19

bimento. A adesão à segunda
dose de reforço ainda é baixa,
com 29.781 aplicadas, repre-

sentando 32,25% do público
estimado.
O Estado tem, em números gerais, 8.742.314 doses
aplicadas, sendo 3.505.750 primeiras doses; 3.219.227 segundas doses; 85.710 doses únicas; 1.853.054 doses de reforço;
e 48.744 doses adicionais.
Novos 106 casos de contaminação pela doença foram
confirmados ontem. O boletim divulgado ontem não registrou falecimento em decorrência do agravo da doença é
registrado desde o dia 6 de
maio. Com a atualização, a
Paraíba chega a 603.157 casos

confirmados, onde 446.661
são considerados recuperados e 10.215 foram vítimas fatais da doença.
De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES),
considerando números a partir de janeiro de 2021, 78,66%
das mortes são de pessoas
não vacinadas, representando
8.035 pessoas. Outros 10,40%
tinham o esquema completo
de vacinação (D1+D2), 9,53%
foram pessoas com esquema
primário incompleto (apenas
D1) e 1,40% com esquema
completo e dose de reforço.

JP segue imunizando todos os públicos a partir de cinco anos
A Prefeitura de João Pessoa continua a sua campanha
de vacinação contra a Covid-19, hoje, imunizando todos os públicos a partir dos
cinco anos de idade. Serão
vários postos espalhados por
toda a cidade, com funcionamento das 8h às 22h.
Apenas as pessoas acima de 60 anos que vão tomar a segunda dose de reforço (quarta dose) precisam
realizar agendamento, pelo
aplicativo Vacina João Pessoa ou site vacina.joaopessoa.pb.gov.br.
Além de crianças de 5 a
11 anos, estão disponíveis
também primeiras doses
para o público 12+, além de
segundas doses da CoronaVac (28 dias após a primeira
dose), Pfizer (60 dias), AstraZeneca (90 dias) e Janssen.
Pode tomar a terceira

Vacina

Só as pessoas acima
de 60 anos que irão
tomar a quarta dose é
que precisam agendar

dose a população com idade a partir de 18 anos (120
dias após a segunda dose),
imunossuprimidos (28 dias)
e os trabalhadores de saúde
(120 dias).
A aplicação da quarta
dose é destinada para os indivíduos imunossuprimidos
e idosos a partir dos 60 anos
que tenham recebido a terceira dose há, pelo menos,
120 dias.

Documentação exigida
Crianças de cinco a 11 anos
precisam levar Cartão SUS ou
CPF, e comprovante de residência em João Pessoa. Crianças que tenham comorbidades ou deficiência também
precisam apresentar laudo ou
declaração médica que comprovem a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e
documento com foto.
Para receber a primeira
dose da vacina a partir dos 12
anos, é necessário apresentar
documento oficial com foto,
Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João
Pessoa. Já para a D2, D3 e D4, é
necessário o cartão de vacinação e um documento pessoal
com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Serviço

a Confira a relação dos postos de vacinação hoje
• Crianças a partir
dos 5 anos (sem
agendamento)
1ª dose: Pfizer
2ª dose: Pfizer (60 dias)
– Policlínicas (Mandacaru,
Cristo, Mangabeira e das
Praias) – 8h às 16h
– Centro Municipal de
Imunizações (Torre) – 8h
às 16h
• Crianças de seis
a 11 anos (sem
agendamento)
1ª dose: CoronaVac
2ª dose: CoronaVac (28
dias)
– Salas de vacinas nas
USFs* – 8h às 11h

– Mangabeira Shopping
(pedestre) – 8h às 16h
• A partir de 12 anos
(sem agendamento)
1ª dose: 12+
2ª dose: Janssen,
CoronaVac (28 dias),
AstraZeneca (90 dias) e
Pfizer (60 dias)
3ª dose: 18+ (após
120 dias da 2ª dose);
imunossuprimidos (após
28 dias da 2ª dose); e
trabalhadores de saúde
(após 120 dias da 2ª dose)
4ª dose:
imunossuprimidos (após
120 dias da 3ª dose)
– Salas de vacinas nas
USFs*– 8h às 11h
– Ginásio Ivan Cantisani

(Tambiá) – 8h às 12h
– Mangabeira Shopping
(drive) – 8h às 22h
– Mangabeira Shopping
(pedestres) – 18h às 22h
• Idosos 60+
(4ª dose – com
agendamento)
– Salas de vacinas nas
USFs* – 8h às 11h
– Mangabeira Shopping
(drive) – 8h às 22h
*Exceção das USFs (Cruz
das Armas IV, Bessa,
Mandacaru VII, Ipês,Viver
Bem, Torre Integrada, Alto
do Mateus I,Vieira Diniz,
Rangel I, Rosa de Fátima,
Roger III, Alto do Céu II,
Timbó I e Costa e Silva)
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graduação

UEPB ofertará 3.023 vagas no Sisu
Consepe aprovou, por unanimidade, adesão da universidade ao sistema de seleção referente ao semestre 2022.2
O Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), aprovou
por unanimidade, em reunião ordinária realizada, ontem, o Termo de Adesão da
Instituição ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente ao semestre 2022.2. Ao todo,
a UEPB vai ofertar no semestre 2022.2, 3.023 vagas para
todos os cursos de graduação
existentes nos oito campus da
Instituição.
A reunião, presidida pela
reitora da UEPB, professora
Célia Regina Diniz, com participação da vice-reitora, professora Ivonildes Fonseca, foi
iniciada pela manhã, interrompida para o almoço, e retomada no período da tarde.
O Termo de Adesão da Instituição ao Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), relatado pelo
professor Eli Brandão, pró-reitor de Graduação, e apresentado pela pró-reitora adjunta,
a professora Vagda Gutemberg Gonçalves Rocha, leva
em conta que o SiSU usa as
notas do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) para
ingresso nos cursos de graduação.
A resolução homologada pelo Consepe estabelece
o quantitativo de vagas por
cursos, pesos e notas mínimas, para ingresso nos cursos de graduação da UEPB,
tanto nos cursos de bacharelado quanto nos cursos de licenciatura, e considera também
a Lei nº 12.122 de 9 de novembro de 2021, que estabelece a
bonificação de 10% nas notas
do Enem para candidatos que
tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas
ou privadas da Paraíba.
A resolução também estabelece a política de reserva de
vagas no âmbito dos cursos da
UEPB, tanto nos cursos de bacharelado como de licenciaturas, para pessoas negras, indígenas, ciganas, quilombolas,
trans (transexuais, travestis
e transgêneros), pessoas com
deficiência, pessoas oriundas
de escolas públicas e pessoas

Benefício

Estudantes que
cursaram o Ensino
Médio na Paraíba
terão 10% de
bonificação na nota

consideradas em situação de
vulnerabilidade socioeconômica que estudaram em escolas privadas com bolsa de
estudo integral, conforme definição do Consepe.
Para ingresso em todos
os cursos da UEPB ficou estabelecido a quantidade de
400 pontos como a nota mínima obtida no Enem. Eventuais vagas remanescentes
ou adicionais serão preenchidas por seleção própria, com
critérios definidos em edital
publicado pela Prograd. O
documento aprovado considera que os dados contidos
no Termo de Adesão representam a configuração contida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs, com
eventuais alterações, definidas para cada semestre, em
conformidade com proposição dos Núcleo Docente Estruturantes (NDEs).
A reitora Célia Regina,
lembrou que a adesão ao Sisué
um procedimento que a universidade faz com frequência, e que foi incluído na pauta do Consepe de ontem como
forma de evitar que a Reitoria fizesse uma resolução em
ad referendum. O Consepe
também aprovou a proposta
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP),
que regulamenta o estágio
de pós-doutorado na UEPB.
A proposta foi aprovada após
amplo debate em torno do parecer do relator, o conselheiro
José Etham de Lucena Barbosa e da conselheira Maria do
Socorro Moura Montenegro,
que havia solicitado um pedido de vistas.

UFCG abre, hoje, inscrições
A Comissão de Processos
Vestibulares (Comprov) da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou
nessa quarta-feira, dia 11, o edital com os procedimentos relativos ao preenchimento de
Vagas Remanescentes do Processo Seletivo Sisu 2021.2. São
ofertadas 324 vagas em 28 cursos de graduação para ingresso no 2º período letivo de 2021.
Veja no edital a relação de cursos e vagas, por modalidade
de cota.
As inscrições começam
hoje e prosseguem até segunda-feira, dia 16 de maio, por
meio de formulário on-line.
Poderão participar da seleção
candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da
edição de 2017. A classificação
será feita de acordo com a nota
obtida no exame. Não poderá participar do processo seletivo o candidato que tiver obtido média aritmética menor
que 400 pontos nem zerado a
redação.
Estão previstas até duas
chamadas, conforme existência de vagas. A publicação da 1ª
Chamada será realizada no dia
17 de maio, no site da Comprov.

Cadastramento
Na terminologia oficial da
UFCG, cadastramento e matrícula são procedimentos diferentes. O cadastramento
(registro acadêmico) é o procedimento por meio do qual o
candidato selecionado se torna
aluno da UFCG. Já a matrícula é o procedimento posterior
ao cadastramento por meio do
qual o aluno define as disciplinas que irá cursar no início de
cada período letivo.
Os classificados na 1ª Chamada deverão enviar, na próxima quarta-feira, dia 18, e quiinta-feira, dia 19, por meio de
formulário online, toda a documentação listada no edital
para cadastramento.
As coordenações de curso
farão a análise da documentação na quinta-feira, dia 19,
e sexta-feira, dia 20 de maio
e darão retorno ao candidato, via e-mail, em tempo hábil, em caso de documentação
irregular.
A matrícula em disciplinas
também acontecerá nas próximas quinta-feira, dia 19, e sexta-feira, dia 20. O não envio da
documentação exigida no prazo estabelecido implicará na
perda do direito à vaga.

Arlinda marques

Hospital realiza primeira cirurgia por vídeo
O Complexo Pediátrico
Arlinda Marques, em João
Pessoa, realizou a primeira
cirurgia por videolaparoscopia. A inovação em tecnologia de ponta realizada pelo
Governo do Estado representa um investimento na ordem
de R$ 345 mil na aquisição
do equipamento. O procedimento, além de menos invasivo aos pacientes, garante uma redução de tempo no
pós-operatório e na ocupação de leitos da unidade de
saúde.
A primeira cirurgia realizada ocorreu para a retirada
de colecistite (retirada de vesícula) de uma criança de 13
anos do sexo feminino. A paciente já teve alta, no entanto,
se fosse no método tradicional, ela ficaria em média uma
semana internada e teria um
pós-operatório com mais dor.
Com a introdução da tecnologia, o Arlinda Marques terá
condições de realizar procedimentos diariamente, de acordo com os agendamentos ambulatoriais e demandas de
urgência do pronto-socorro
referência no estado para doenças cirúrgicas da criança.
O diretor administrativo
do Complexo Pediátrico Arlinda Marques, José Honório da Silva Melo, explicou
que o procedimento, além
de ter sido realizado com su-

Foto: Secom-PB

Feita em uma menina de 13 anos, cirurgia possibilitou que a paciente recebesse alta mais rápido

cesso, garante o acesso da população à tecnologia de ponta num hospital público. “A
avaliação é de uma grandiosidade. O investimento é alto
e muito salutar para o Arlinda, porque esse tipo de cirurgia se encontra em hospitais
particulares, então hoje o Sistema Único de Saúde (SUS)
proporciona a massa pediátrica contemplando com esse
tipo de cirurgia”, ressaltou.
A videolaparoscopia é
uma cirurgia padrão no tratamento de afecções cirúrgicas do tórax e abdômen, em

especial, em cirurgia digestiva, urológica, oncológica e torácica, conforme explicou José
Honório da Silva Melo. O procedimento poderá ser adotado no Complexo Pediátrico
Arlinda Marques tanto em
cirurgias eletivas quanto nas
de urgência. À frente da inovação estão os cirurgiões do
Complexo Pediátrico Arlinda Marques: Daniel Rangel,
Tayane Cruz, Vinícius Marinho e Henrique Silveira.
Menos invasiva
A tecnologia adotada no

Arlinda Marques chega trazendo alta capacidade de resolutividade em menor tempo
e com um processo menos invasivo. Na prática, para os pacientes isso resultará, além do
tempo e redução das dores no
pós-operatório, esteticamente as marcas do procedimento serão mínimas. “A cirurgia
por vídeo é menos invasiva,
pois são três pontinhos e a estética para o paciente é outra.
A facilidade de recuperação
é melhor. A cirurgia de vídeo
veio para inovar”, enfatizou
José Honório.

paraíba

Regularização fundiária é referência
Dirigentes das empresas
de assistência e extensão rural dos estados de Piauí, Sergipe e do Rio Grande do Norte estiveram, ontem, reunidos
na sede da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária
(Empaer), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e
da Pesca (Sedap).
Eles vieram conhecer a
metodologia e avanços do
Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil
desenvolvido pelo Governo
da Paraíba, que vem obtendo
êxito quanto à aquisição de
terra e execução de ações que
garantem a geração de renda
e qualidade de vida para as
famílias agricultoras.
O programa de crédito desenvolvido na Paraíba vem se
destacando e atraindo a atenção de gestores de entidades
estaduais de assistência técnica e extensão rural em todo
país, especialmente da Região
Nordeste.
Os dirigentes foram recebidos pelo presidente da Empaer, Nivaldo Magalhães, na
sede da empresa localizada
na estrada de Cabedelo. O
gerente-executivo de Planejamento e Controle de Terra da Empaer Paraíba, Francisco das Chagas Pereira, e a
técnica Ana Rosa fizeram explanação sobre o trabalho de
regularização fundiária no
Estado, quando foram tiradas as dúvidas dos gestores
participantes. Todo o trabalho é coordenado pela Unidade Técnica Estadual da Paraíba (UTE PB).
Para o diretor-geral da

Foto: Secom-PB

n
Integrantes
de empresas
de extensão
rural de
Sergipe, Rio
Grande do
Norte e Piauí
participaram
do encontro

Dirigentes debateram sobre a experiência de regularização fundiária da Paraíba

Emater-RN, César Oliveira,
o trabalho de regularização
fundiária executado na Paraíba pela Empaer tem servido
de referência para outros estados. Ele disse que o encontro serviu para reunir técnicos
dos estados, que deverão utilizar o modelo de gestão nesta área para permitir que agricultores interessados possam
ter acesso à terra e às políticas
públicas que ajudarão na melhoria da vida e renda.
Segundo o presidente da
Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Jeferson Feitosa de Carvalho, a decisão de
vir conhecer o trabalho executado no território paraibano surgiu depois de uma palestra do presidente Nivaldo
Magalhães durante a última
assembleia geral da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistên-

cia Técnica e Extensão Rural
(Asbraer), no mês passado,
em Goiás, quando abordou
os avanços da regularização
fundiária na Paraíba.
No primeiro trimestre de
2022, de uma meta de 150 propostas de crédito previstas
para este ano, já foram aprovadas 40, contemplando igual
número de famílias de agricultores. Os imóveis rurais
adquiridos estão localizados
nos municípios de Sumé, São
José dos Cordeiros, Diamante
e Coremas, abrangendo uma
área de 1.250 hectares. Os recursos aplicados são da ordem
de R$ 2,5 milhões.
Segundo Nivaldo Magalhães, o agricultor que desejar comprar imóvel rural basta
procurar o escritório da Empaer no seu município. É necessário que tenha trabalhado na terra pelo menos cinco
anos.

Também esteve presente à reunião, o presidente da
Emater-PI, Leonardo Nogueira Pereira, acompanhado de
técnicos.
O que é
Tendo como fonte o Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, o Programa Nacional de Crédito Fundiário oferece condições para que os
agricultores tenham acesso à
terra ou que, com pouca terra,
possam adquirir imóvel rural
por meio de um financiamento de crédito rural.
Também é garantida assistência técnica sistemática
por cinco anos, sendo, ainda, uma política que agrega
valor para o combate da pobreza rural. Essa ação da Empaer possibilita a fixação dos
agricultores em suas terras,
com isso diminuindo o êxodo rural.

Paraíba
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CASO EXPEDITO PEREIRA

Polícia prende terceiro envolvido
Gean Carlos estava em um veículo e foi abordado pela PM do Rio Grande do Norte quando viajava para a PB
Cardoso Filho

josecardosofilho@gmail.com

Um dos envolvidos no
assassinato do ex-prefeito
de Bayeux, Expedito Pereira,
foi preso na noite da quartafeira (11) na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do
Norte. Gean Carlos da Silva
Nascimento é o terceiro acusado do crime, que ainda não
havia sido preso.
A confirmação da prisão
foi feita pelo delegado Rodolfo Santa Cruz e pelos advogados Daniel Alisson e
Mirella Cristina, que patrocinam a defesa de Gean. Ele
estava foragido desde dezembro de 2020 ,quando foi
decretada a prisão dele e dos

outros dois envolvidos no
assassinato do ex-prefeito
de Bayeu.
Familiares de Gean revelaram para os advogados
que o acusado havia decido se entregar e estava se
dirigindo para João Pessoa
quando foi abordado por
uma guarnição da Polícia
Militar do Rio Grande doNorte. Ao realizar um levantamento, verificou-se a
existência do mandado de
prisão em aberto. Gean recebeu voz de prisão. Daniel
Alisson, advogado de Gean,
disse que seu constituinte já
demonstrava interesse em
se entregar “para provar sua
inocência”.
Gean Carlos da Silva Nas-

cimento é apontado como
um dos envolvidos na trama para matar Expedito Pereira, juntamente com Ricardo Pereira, sobrinho da
vítima, e Leon Nascimento
dos Santos, que seria o autor
dos disparos que mataram
o ex-prefeito. José Ricardo e
Leon foram julgados, sendo
o primeiro condenado a 20
anos, e o segundo, a pena de
24 anos. Ambos estão em um
presídio da capital.
Expedito Pereira foi assassinado na manhã de 9 de
dezembro de 2020 quando
caminhava numa rua perto
de sua casa, no bairro de Manaíra, na capital paraibana.
Um homem em uma moto se
aproximou e atirou nele, fu-

gindo em seguida. A investigação da Polícia Civil concluiu que José Ricardo Alves
Pereira, sobrinho da vítima,
foi quem articulou a morte
do tio, por dinheiro.
Com a prisão, a justiça paraibana deverá marcar audiência para interrogá-lo, como também a data
para o seu julgamento, já que
ele foi pronunciado e deverá ser submetido ao júri popular junto com Ricardo e
Leon. No inquérito policial,
Gean é apontado como a
pessoa que teria conseguido a moto emprestada e entregue a Leon para praticar o
crime. Ele também teria entregue a arma usada no homicídio.

Foto: Redes sociais

Expedito Pereira foi morto a tiros em plena via pública de JP

Crime em Fagundes

internada

Suspeito é localizado escondido numa laje
Um jovem, identificado
por João Victor Herculano, 18
anos, apontado como um dos
executores do funcionário da
Cagepa, Marcos Antônio Dantas, de 66 anos, na tentativa de
assalto à casa lotérica na cidade de Fagundes, no Agreste do estado, foi preso no fi-

nal da tarde da quarta-feira
(11). Victor estava escondido
numa laje da casa do pai dele,
na rua Arius, bairro do Catolé, em Campina Grande, desde quando praticou o crime.
Na semana passada, a Polícia
Civil já havia prendido Wesley Rodrigues, de 22 anos, ouFoto: Redes Sociais

João é apontado como um dos executores de funcionário da Cagepa

tro suspeito de envolvimento
com a tentativa de latrocínio.
As investigações ficaram a
cargo da 11a DSPC/Queimadas e da Delegacia de Homicídios de Campina Grande.
Para o delegado Yuri Givago
foi de fundamental importância a apreensão de roupas
de um dos envolvidos. Ele informou que João Victor mantinha um colchão e água na
laje usada como esconderijo.
Um adolescente de 17 anos
que é visto nas imagens da
casa lotérica ainda não foi localizado, pois existe a informação que ele foi morto e o
corpo estaria enterrado nas
imediações do Spazzio, no
bairro Itararé, em Campina
Grande. A prisão de Victor foi
comemorada por moradores.
De acordo com a polícia,
Wesley confessou ter transportado os executores do crime (que não eram de Fagundes) para cometer o assalto.
Ele disse também que iria re-

ceber uma quantia não revelada. Os executores - Victor e
o adolescente de 17 anos, chegaram a Fagundes na terçafeira (3). Ambos residem em
Campina Grande e dormiram
na casa de Wesley para, no dia
seguinte cometerem o crime.
A tentativa de assalto contra a casa lotérica aconteceu
na tarde do dia 4 deste mês
no momento que Marcos Antônio se preparava para fechar o estabelecimento. Ele
foi rendido pela dupla, que
havia chegado numa moto e
por não ter aberto a porta de
acesso ao escritório foi agredido e alvejado com pelo menos cinco tiros. O idoso morreu a caminho da unidade de
saúde da cidade.
A polícia continua as investigações com o objetivo
de investigar possíveis envolvimentos dos criminosos em
outros crimes. A polícia também procura um quarto envolvido com a trama.

Criança é mordida no
rosto por cão pitbull
Uma criança de três
anos está internada na ala
pediátrica do Hospital de
Emergência e Trauma de
João Pessoa e, segundo informações do médico Laércio Bragante, diretor da unidade hospitalar, não corre
risco de morte. Ela sofreu
ferimentos após ser mordida por um cão da raça pitbull em sua residência, no
bairro de Mangabeira.
O caso foi registrado na
noite de quarta-feira (11) e a
mãe da criança narrou para
a equipe do Samu que o cachorro pertence à família,
no entanto, ele chegou há
pouco tempo e ainda não
havia se familiarizado. Ela
contou que quando o portão foi aberto, o animal pulou em cima da menina e
mordeu na região do rosto
e da cabeça.
O diretor do Trauma
informou que a criança

chegou ao hospital apresentando ferimentos por
mordedura de cão na face e
na cabeça, provocando perda de substância que preocupa os médicos, dada a
importância da estrutura
atingida, conhecida como
anexo do olho
Bragante disse ainda
que será realizado um procedimento de cirurgia plástica de reconstrução da pálpebra inferior pela equipe
de cirurgia oftalmológica
do hospital. “No geral, o
quadro clínio da criança é
estável, não corre risco de
morte. Ela está bem, está
na UTI pediátrica, ainda
respira com a ajuda de aparelho, porém já foi retirado o sedativo e está sendo
estimulada para acordar e
assumir a respiração espontânea”, disse. O médico salientou que em breve
ela receberá alta.
Foto: Ascom/PCPB

abandonado

Polícia recupera veículo roubado
em estacionamento de residencial
Guarnições do Choque da
Polícia Militar participaram
da Operação Pôr do Sol na
quarta-feira (11), em Campina Grande, quando receberam
informação de que um veículo Toro, de cor branca, que havia sido roubado dias antes,
encontrava-se no estacionamento do residencial Nenzinha Cunha Lima, localizado
no bairro de Santa Rosa.

No local, os militares
avistaram o veículo, que estava na vaga de estacionamento do apartamento 304
do bloco 6. Dentro do veículo,
foram encontradas várias peças veiculares e uma quantidade de substância semelhante a maconha.
Em ato contínuo todo
material apreendido foi levado para Central de Polícia

Cívil de Campina Grande,
onde ocorreu a devolução do
veículo ao seu legítimo proprietário.
Em outra ação, na cidade
de Bayeux, foram apreendidas uma arma, ampolas de
cocaína e embalagens de haxixe (droga que tem o mesmo princípio ativo da maconha). Todo material estava
com uma dupla.
Foto: Ascom/PMPB

Peças de carros e droga foram encontradas dentro de um carro abandonado, em Campina Grande

A droga estava com um casal que já é reincidente e envolvido com tráfico de entorpecente

tráfico no sertão

Casal é flagrado com 105 tabletes
de maconha em rodovia federal
Um casal foi preso na cidade de Pombal, no Sertão
do estado, numa operação
integrada envolvendo policiais civis e rodoviários federais. Na ação, ocorrida nessa quarta-feira (11) foram
apreendidos 105 tabletes de
maconha dentro da mala de
um carro. O casal não teve o
nome divulgado.
O delegado Diego Beltrão,
da Delegacia de Repressão
ao Crime Organizado disse
que a operação foi desencadeada após trabalho investi-

gativo dos policiais da Draco ao descobrirem que um
carregamento de droga estava sendo levado para a cidade de Catolé do Rocha, de
onde seria distribuído para
traficantes da região. Com o
apoio da PRF, o veículo Corolla, com o casal, foi interceptado na rodovia BR-230
próximo à rodovia de acesso
a Catolé do Rocha.
Diego Beltrão informou
que o casal é reincidente, pois
no início desse ano havia sido
preso e na casa onde reside,

na cidade de São Bento, foram encontrados entorpecentes e uma pistola.
Os dois fazem parte de
uma organização criminosa e já tem antecedentes. “O
nosso objetivo agora é investigar onde eles conseguiram
essa droga e também a quem
seria entregue”. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia de Pombal onde
foram autuados por tráfico
de droga. Beltrão disse ainda que será feito um levantamento sobre o casal.
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Apesar do período de chuvas intensas, provocando alguns atrasos, os trabalhos na PB-099 continuam sendo executados

no interior

Obras para construção
de rodovia têm início
PB-099 e PB-113 irão interligar cidades como Lagoa Seca, Pai
Domingos e Puxinanã e deverão estar prontas até o fim do ano
Os serviços de implantação e pavimentação das
rodovias PB-099 e PB-113
já foram iniciados nos trechos ligando Lagoa Seca/
Pai Domingos/Puxinanã,
com 12,3 km e Jenipapo/
entroncamento PB-099,
com 2,5 km. A obra, autorizada pelo Governo do
Estado, com execução pelo
Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), tem como
construtora responsável a
AL Teixeira Pinheiro Ltda,
que deverá concluí-la até o
final deste ano.
O gestor da obra, engenheiro Oduvaldo Andrade, disse que, além da
preparação de toda a extensão da rodovia para sua
implantação, a construtora
executará serviços de terraplenagem em cortes e aterros, desmonte de rochas,
implantação do sistema de
drenagem para escoamento de águas pluviais, pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Duplo
– TSD -, recuperação de
áreas degradadas, colocação de defensas metálicas e sinalização vertical e
horizontal, de acordo com
cada etapa. Ao falar sobre
a importância de mais uma
obra rodoviária do Governo do Estado, Oduvaldo
Andrade fez uma observação: “Atualmente o pe-

O governador João Azevêdo entregou a população na última quarta-feira (11), o Parque Linear Parahyba III, no bairro do Bessa, em João
Pessoa. Nesta terceira etapa do parque, foram investidos R$ 4,3 milhões.
O Parque Linear Parahyba III segue o mesmo padrão dos parques I e
II com equipamentos de lazer e infraestrutura para prática de exercícios físicos e todos os espaços inclusivos e acessíveis. O parque possui
calçadas de contorno em todo seu perímetro, áreas com playground e
academias ao ar livre, ciclovia, estacionamentos, iluminação, campos
e quadras de areia, entre outros equipamentos.

Areia
A cidade de Areia, berço do
pintor Pedro Américo e do escritor José Américo de Almeida, tem seu Centro Histórico
tombado pelo Iphan (Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde 2006.

Estão sendo realizados os serviços de desmatamento para a preparação do leito da rodovia

Conforto
Rodovia
beneficiará
mais de 41 mil
habitantes de
Lagoa Seca e
Puxinanã

ríodo de chuvas intensas
na região tem contribuído para alguns atrasos na
obra, mas mesmo assim,
estamos com serviços sendo realizados na PB-099”.
Essa rodovia beneficiará mais de 41 mil habitantes
de Lagoa Seca e Puxinanã,
na Região Metropolitana
de Campina Grande. Nela,
o Governo do Estado está
aplicando R$ 9,6 milhões,
proporcionando conforto
e segurança aos usuários,
redução do tempo de viagem, além de elevar a qualidade de vida da população.
O engenheiro do DER e
fiscal da obra, Marcos Tia-

go de Sousa Victor, disse
que a empresa já iniciou
serviços de desmatamento visando à preparação do
leito da rodovia e colocação
de estacas. Disse, também,
que a previsão para obras
de terraplenagem é para o
início do próximo mês.
O morador na região
beneficiada pela rodovia PB-099, sentido Lagoa
Seca a Puxinanã, Fabrício
do Nascimento, afirmou
que a obra executada pelo
Governo do Estado, reivindicada há mais de 50 anos,
é de grande importância
para os habitantes de toda
a região, para oferecer mais
segurança aos motoristas.

Luta antimanicomial

CG realiza ações durante o mês de maio
A Prefeitura de Campina Grande vai realizar
várias ações da campanha da luta antimanicomial. O município inicia,
hoje, as atividades alusivas ao mês que marca as
celebrações da reforma
psiquiátrica.
As ações começam
com uma reunião dos
coordenadores dos serviços da rede de saúde mental pela manhã no Parque
da Liberdade. Na segunda-feira (16), vai acontecer uma sessão de cinema com moradores das
residências terapêuticas
na Unifacisa.
Na sexta-feira (20),
acontecerá o evento Ser
Livre, principal ação da
campanha, com moradores das residências, usuá-

João Pessoa

rios dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps),
familiares e equipes técnicas. Vão acontecer apresentações artísticas, culturais, caminhada, aula
de zumbis, oficinas de
saúde e autocuidado e exposição de materiais de
artesanato produzidos
pelos moradores.
Paralelamente, serão
realizados ainda outros
eventos em parceria com
a Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), nos
dias 17 e 27 de maio, em
parceria com a Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB) quando acontece o
Fórum Municipal da Luta
Antimanicomial.
Campina Grande iniciou o processo de encerramento dos hospitais

O que garante que seus prédios históricos sejam protegidos por lei federal assegurando sua preservação contra
danos ou reformas indevidas.
Cerca de 420 imóveis são tombados em Areia.

Rota Cultural
Após dois anos sem realização, por conta da pandemia, os Projetos Rota Cultural Caminhos do Frio e a Rota Cultural Raízes do Brejo, volta a acontecer aquecendo 19 municípios na região do brejo
paraibano. As datas das rotas culturais foram anunciadas durante a Expo Turismo, que foi realizada no último final de semana em
João Pessoa. A Rota Cultural Caminhos do Frio 2022, será iniciada
no dia 4 de julho em Areia e passa pelos municípios de Pilões, Matinhas, Solânea, Serraria, Alagoa Nova, Remígio e Bananeiras, encerrando a temporada em Alagoa Grande no dia 4 de setembro.
Já a temporada 2022 da Rota Cultural Raízes do Brejo, será iniciada em Belém no dia 23de setembro, passando pelos municípios de
Alagoinha, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Borborema, Dona Inês, Guarabira e Pirpirituba, encerrando a temporada
no dia 11 de dezembro em Pilõezinhos.

Arraiá do Interior
A programação do “Arraiá do Interior”, que une festas de São
João das cidades de Lagoa de Dentro, Duas Estradas, Serra da Raiz,
Pedro Régis e Jacaraú, foi lançada ontem no Armazém Cultural, em
Duas Estradas. O evento, que conta com festivais de quadrilhas juninas, encontros culturais e shows em praça pública, começa no dia
4 de junho, e segue até o dia 30 de julho, fazendo um roteiro de cidades juninas que realizam eventos nos meses de junho e de julho.

Foto: Secom/PMCG

Atividades marcam as celebrações da reforma psiquiátrica

psiquiátricos em 2005 e
os pacientes passaram a
morar em residências terapêuticas. Em 2013 foi
implantado o primeiro
serviço psiquiátrico dentro de um hospital geral com outras patologias
e outros pacientes para
cuidar de forma integral

dessas pessoas e de modo
inclusivo. O Parque da Liberdade é um lugar simbólico porque antes dava
espaço ao antigo hospital
psiquiátrico e recebe este
nome em alusão à luta antimanicomial e também
por estar situado no bairro da Liberdade.

Dona Inês
Idealizado pelo presidente do Conselho Municipal de Cultura,
cordelista Mariano Ferreira, o Espaço da Memória, é o lugar da cultura no município de Dona Inês. O espaço foi construído em um pequeno terreno abandonado e transformado em memória, onde se
retrata a história do município. Em um pequeno passeio, o visitante
vai fazer uma viagem ao tempo conhecendo uma casinha construída em taipa, toda decorada com utensílios e móveis do homem do
campo. Lá você encontra o pote de barro, o rádio de pilha, as conchas feitas de coco, santos, fogão a lenha, ou seja, tudo retratando como era a vida do nordestino, seus costumes e suas crenças.
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Campina Grande

enegrecida

Edição contará com nomes
atuantes da cena cultural
paraibana, como a atriz,
cineasta e produtora
Danny Barbosa (E), a atriz
e produtora cultural Joana
Marques (C) e a Mestra
Penha Cirandeira (D)

Evento gratuito organizado por mulheres negras, Enegrecida - Festival de Artes
Integradas conta com oficinas, palestras e apresentações artísticas a partir de hoje
cavalcanti.joel@gmail.com

A

ssim como a famosa sentença da filósofa francesa Simone de Beauvoir
pontua: “Não se nasce mulher: chega-se a sê-lo”, identificar-se como pessoa negra é
também uma construção social. Muitas vezes, essa percepção é dada pelo outro, pelo
racista, e isso acaba por afetar
a própria autoestima das pretas e pretos brasileiros. É para
debater esse e outros assuntos
e apresentar as manifestações
culturais das mulheres pretas
nordestinas que acontece de
hoje até domingo, em Campina Grande, o Enegrecida Festival de Artes Integradas,
evento organizado por mulheres negras que conta com
oficinas, palestras e apresentações artísticas.
Celebrando cinco anos
do projeto ‘Enegrecida’, a
primeira edição do festival
acontece em quatro pontos
da cidade: Cine-Teatro São
José, Centro de Arte e Cultura da UEPB, Ordinária Comes y Bebes e Rua do Juá, no
bairro do Tambor. O evento é gratuito e tem o objetivo
de se firmar no mapa cultural campinense e de tornar
negra a ‘Rainha da Borborema’ com música, arte e vivências de mulheridades afro-brasileiras. O festival contará
com nomes atuantes da cena
cultural paraibana, como a
atriz, roteirista e produtora
Danny Barbosa, a Mestra Penha Cirandeira, a atriz e produtora cultural campinense
Joana Marques, além de artistas de outros estados do
Nordeste.
“Algumas pessoas falam
que Campina é uma cidade
muito embranquecida, só que
a gente entende que existe um
contingente grande de pessoas negras na cidade vivendo em periferias. Precisamos
trazer esse debate mais amplo
para a sociedade civil como
um todo, para que se enxergue o que é necessário falar

sobre essas diferenças, sobre
as cores das pessoas que estão ocupando os espaços de
poder e porque não é debatida a questão racial aqui”, afirma Carol Brito, fundadora e
diretora do projeto.
O nome festival já aponta
que a percepção de identificar-se como uma pessoa negra é um processo, mais que
um dado categórico impositivo que é definido quando
se nasce. “Enegrecer é ocupar espaços. É um verbo de
ação que tem a ver com tornar os ambientes mais ocupados por pessoas negras.
E ele está no feminino, porque é importante se entender também como mulher
negra. É uma ideia que tem
a ver com movimento”, detalha Mariana Costa, mestre
em Antropologia e colaboradora no Enegrecida.
Em uma realidade social
na qual todos reconhecem a
existência do racismo, mas
ninguém se acha racista, e
que, muitas vezes, as pessoas
negras não se chamam de negras, o festival dedica parte de
sua programação para refletir sobre a autoestima da mulher negra e entender o peso
do racismo em aspectos sociais e psicológicos em suas
vidas. “São vários os estereótipos, então é muito difícil a
gente construir uma autoestima segura vivendo em uma
sociedade muito racista. Tem
a questão do cabelo, da cor da
pele mesmo, dos traços negros que são vistos como feios.
O festival Enegrecida vem
com a proposta de elevar a autoestima da mulher negra, da
beleza natural dela”, destaca a
antropóloga.
O coletivo coloca em prática através de seus projetos as próprias vivências que
cada uma das integrantes enfrenta na realidade social paraibana, que ainda apresenta vários obstáculos para que
se usufrua de uma cidadania plena. “Eu vinha de uma
necessidade pessoal de entender mais sobre mim e sobre as pessoas ao meu redor.

Enegrecida é uma forma de
abrir esse diálogo, trazer esse
protagonismo e ter a possibilidade de debater mais
essas questões”, explica Carol Brito.
Já a construção da autoestima é algo mais complexo
do que uma atitude afirmativa dessas mulheres diante
do espelho e de suas capacidades pessoais. Ela passa por
uma série de fortalecimentos públicos e de garantias
de acesso a espaços de convivência que precisam ser
construídos a partir das diferenças. Por isso mesmo, o
festival faz uso do termo mulheridades. “Nós temos mulheres na nossa programação
que não são apenas cis-gênero, que se reconhecem com
o gênero que nasceram. Temos a participação de mulheres trans e travestis, por
isso é necessário questionar
inclusive a Língua Portuguesa”, justifica a fundadora do
Enegrecida.
Durante a programação,
também será colocado um
stand da Loja Enegrecida,
com produtos e acessórios
afro e o lançamento da Coleção Diretoria. A loja procura oferecer adereços de
vestuário e bijuterias que reforçam a exaltação da ancestralidade e a beleza fora dos
padrões ocidentalizados, que
muitas vezes são difíceis de
encontrar no comércio regular das cidades. “A gente sofre muito com os estigmas
racistas sobre nossos corpos,
sobre nossa pele, nosso cabe-

lo. É muito importante chegar em um momento em que
a gente pode ter um festival
para celebrar as mulheres
negras que atuam em diversas frentes artísticas e que
transformam o local onde
elas vivem”, frisa Mariana
Costa, lembrando que essas
mulheres estão diariamente
representadas no noticiário
submetidas a violências constantes. “A partir do Enegrecida, a gente vai colher muitos
frutos positivos. Esse será um
espaço de muita troca, de vivência e de muito afeto. Vai
ser muito positivo, e espero
que seja apenas o primeiro de
muitos”, finaliza.

Segundo Carol Brito,
fundadora e diretora do
projeto, é preciso trazer
debates mais amplos
para a sociedade civil

Programação

Foto: Camila Melo/Divulgação

Joel Cavalcanti

CONFIRA OS LOCAIS, HORÁRIOS E ATRAÇÕES DO FESTIVAL:

n SEXTA-FEIRA (DIA 13)
Local: Cineteatro São José (abertura do festival)
19h - Abertura: Manu Rodrigues, Joana Marques, Jô Oliveira e Carol Brito;
Mestre de cerimônia: Ceiça Gomes
Roda de vivências: ‘Linguagens artísticas e protagonismo negro’
Convidadas: Aline Souza, Bruna Dias, Joana Marques e Flora Santos;
Mediação: Bruna Santiago
Performance artística ‘Corpo Alvo’, com Aline Souza
n SÁBADO (DIA 14)
Local: Centro de Arte e Cultura da UEPB (oficinas)
8h - Oficina de Dança Contemporânea, com Elis Xavier;
10h15 - Oficina de Dança do Oeste da África, com Juliana Zacarias;
13h30 - Oficina de Fotografia Narrativa - Contando histórias através de
imagens, com Bruna Dias;
16h15 - Oficina de Escrita Criativa - Do invisível ao desabafo, com Aline Souza
Local: Ordinária Comes y Bebes – shows (a partir das 20h)
Luanda Luz (BA) e Dorot (PB), com participação de Ilú Orin

n DOMINGO (DIA 15)
Local: Centro de Arte e Cultura da UEPB (oficinas)
8h - Oficina de Dança Contemporânea, com Elis Xavier;
10h15 - Oficina de Dança do Oeste da África, com Juliana Zacarias
Local: Cineteatro São José – ‘Diálogos e cinema negro’
14h - Roda de conversa: ‘Mulheridades negras no cinema’
Convidadas: Danny Barbosa, Carine Fiuza e Cora Fagunde;
Mediação: Clara Farias
15h30 - Apresentação de curtas-metragens
Através do QR Code
acima, acesse o site
para as inscrições
das oficinas

Local: Rua do Juá, Tambor – Encerramento (a partir das 17h)
Slam com Manu Rodrigues, Manu Black, Jéssica Preta, Dorim , Aristeia Poetisa,
Lama, Psicopreta e Passinho;
Roda de coco com Mestra Penha Cirandeira
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‘Entrevista Funesc’

Música e artes visuais são
temas da conversa virtual

Edição receberá a cantora Cíntia Peromnia e o artista visual Tito Lobo
Foto: Max Brito/Divulgação

Da Redação

O ‘Entrevista Funesc’ de hoje receberá a cantora e compositora Cíntia
Peromnia (que não pôde participar na
semana passada por “problemas técnicos” na transmissão) e o artista visual
Tito Lobo. A partir das 17h, o jornalista Jãmarrí Nogueira conduzirá o papo
no perfil oficial Instagram da entidade
(@funescgovpb), ao vivo. A conversa
tem abertura para interação dos espectadores através de mensagens. Semanalmente, o Entrevista Funesc recebe
artistas responsáveis pelos mais diversos tipos de manifestação cultural, de
diversas partes da Paraíba.
Cíntia Peromnia é produtora cultural, radialista, compositora e cantora. Desde 2014 integra a banda Os
Eloquentes, com quem gravou o EP
Acredito. Com o grupo, já se apresentou
em cidades como João Pessoa, Fernando de Noronha e Pipa. Em 2019, a banda integrou a programação do Festival de Jazz de Montreux, um dos mais
importantes e tradicionais do mundo.
É uma das apresentadoras do programa diário Tabajara em Revista, na Rádio
Tabajara FM.

Foto: Facebook

Peromnia (E) é vocalista da banda Os Eloquentes e Lobo (D) tem influências do naïf

Jacinto Correia Neto, conhecido
como Tito Lobo, é um artista que atua
como desenhista, pintor, gravador,
escultor e cenógrafo. Suas obras têm
grande influência da cultura indígena. Começou a expor profissionalmente em 1986, tendo participado de diversas mostras no Brasil e também no
exterior, algumas coletivas e outras individuais. As obras realizadas por Tito
são multicoloridas e ele tem influência
clara da arte naïf, destacando o folclore e a cultura indígena.

Funes Cultural

Através do QR Code
acima, acesse o
perfil oficial no
Instagram da Funesc

Fundação Ernani Satyro

Vozes que não se calam
Foto: Reprodução

Delzymar Dias
Em recente pesquisa realizada
pelo Instituto Datafolha, 75% dos entrevistados declararam apoiar a democracia e 78% confirmam o óbvio, a
ditadura brasileira foi uma ditadura.
Houve um golpe de estado, o cargo de
presidente foi declarado vago com o
presidente João Goulart em solo brasileiro, houve perseguição e cassação de
mandatos de parlamentares da oposição, suspensão de eleições diretas,
atos institucionais totalmente contrários a constituição vigente, torturas,
prisões, mortes e desaparecimentos
forçados de centenas de pessoas.
Dois fatos chamaram atenção nas
últimas semanas e trouxeram o tema
de volta ao cenário. O primeiro foram
os ataques recebidos pela jornalista
Miriam Leitão, que foi brutalmente
torturada durante o período. Mesmo
estando grávida, foi colocada nua em
uma sala e para ampliar o desespero,
os militares colocaram uma cobra no
recinto para deixar a situação ainda
mais apavorante. O segundo episódio
fez referência a divulgação de áudios
oriundos de julgamentos do Superior
Tribunal Militar no qual os ministros
debatem abertamente os casos de tortura e perseguição a opositores políticos durante o período.
Escutamos a confirmação de algo
que já sabíamos e uma das primeiras publicações que tratavam sobre
o tema foi do projeto ‘Brasil: Nunca
Mais’, liderado pelo Conselho Mundial de Igrejas e pela Arquidiocese de
São Paulo através de Dom Paulo Evaristo Arns. O livro Brasil: Nunca Mais
traz uma série de relatos sobre as torturas sofridas pelos opositores durante a ditadura, baseado em processos
e inquéritos abertos pelo regime. Um
dos principais objetivos da obra era
evitar que esses processos fossem destruídos, fazendo com que a população
tomasse ciência dos fatos ocorridos.
Infelizmente, não conseguimos virar essa página infeliz da nossa história e o motivo é bem simples. Fazemos
parte de um pequeno grupo de países
que não puniram de maneira exemplar os agentes que torturaram e mataram centenas de pessoas no período. Essa ausência de punição acabou

Dom Paulo Evaristo Arns foi o coordenador do projeto ‘Brasil: Nunca Mais’

por estimular novos grupos radicais,
capitaneados por políticos em busca
de votos e saudosistas embriagados
por uma falsa ideia de que naquela
época o Brasil vivia em paz, sem violência e sem corrupção.
Essa tentativa de manipular a história e tentar justificar as barbaridades cometidas pelos agentes do estado é parte de um projeto maior que
tem como referência o desprezo pela
democracia e pelas instituições. Em
nosso estado, o relatório final da Comissão Estadual da Verdade cita que
125 paraibanos foram torturados durante os 21 anos de ditadura militar.
Em Patos, um dos episódios de
perseguição ocorreu após a pichação do atual Colégio Monsenhor Manoel Vieira e do cemitério São Miguel
no início dos anos 1970, bem no contexto das comemorações do 7 de setembro. A frase “abaixo a ditadura e
seus generais nazistas” desencadeou
uma série de perseguições contra cidadãos que passaram a ser acusados
de subversão. Mesmo sem ter envolvimento direto no ato de pichação,
o advogado Marcone Sobral foi protagonista de uma situação inusitada
que evidencia o desprezo da ditadura pela cultura e pelo conhecimento.
A casa de Luzia, sua tia, foi invadida
e no quarto de Marcone foram encontrados diversos livros com capa vermelha em uma língua desconhecida

pelos agentes. Esses livros “subversivos” ou “comunistas” eram apenas
enciclopédias, livros que reuniam conhecimentos de várias áreas diferentes e eram comuns no período que antecedeu a internet.
A cultura foi uma das áreas mais
atingidas e convive até hoje com os
resquícios autoritários daquele período. A censura era implacável com
livros, novelas, músicas, filmes, espetáculos teatrais, enfim, jornais circulavam apenas com aquilo que era autorizado pelo governo e a liberdade de
imprensa não existia. É preciso voltar
a esse tema sempre, infelizmente. Os
ataques recebidos pela jornalista Miriam Leitão representam a continuação daquela tortura pelos defensores
atuais do regime que, caso estivessem em posição de poder na época,
fariam exatamente o que foi feito (ou
até mais). Isso mostra a contradição de
um discurso em defesa da família por
parte de um grupo que se diz cristão
e ao mesmo tempo despreza a vida de
uma jovem grávida, presa e torturada.
O que estamos vendo hoje é a saída não constrangida de pessoas que
viviam em um submundo particular
de posições vergonhosas, provenientes ainda dos entulhos autoritários
presentes em nossa sociedade. Foi ditadura, houve tortura e os agentes do
golpe de 1964 entregaram um Brasil
bem pior do que receberam.

NBelson
arros

nelsonrbarros@gmail.com

Darling, a que
se fez querida

C

onheci Darling na adolescência. Assim se
chamava a garota mais agradável que se
podia pensar. O nome, uma homenagem
do pai ao seu livro favorito dos tempos de menino,
Peter Pan. Darling é o sobrenome da família de
Wendy. Imaginei ser essa a origem, e ela confirmou.
Quando comentei, uma vez, que era perfeitamente
adequado, porque ela era, de fato, uma querida,
descobri que a “queridice” de Darling era um
disfarce. Um dia, mamãe querida lhe disse:
– Darling, preste atenção, a nossa família não
tem dinheiro, e você não teve muita sorte com esse
negócio de beleza. Então, já que é pobre e não é
bonita, você devia compensar sendo simpática.
Relações mãe e filha, algumas vezes, podem ser
bem cruéis.
Saber disso foi uma surpresa para mim. Primeiro,
porque eu não a achava feia, depois porque,
dentro do nosso pequeno universo, não tinha muita
importância se a pessoa era pobre ou não. Também
preciso dizer que nunca fui de descolar beleza física
de personalidade, charme, inteligência, delicadeza.
Quando penso na minha amiga hoje, lembro-me
de Márcia de Windsor, que era jurada do programa
de Flávio Cavalcanti e só dava nota 10 para os
participantes dos concursos, sobretudo de música,
que se apresentavam ali. A jurada era, na minha
memória, uma pessoa agradabilíssima, gentil,
delicada. Mas a nota 10 dela era uma pequena
rebeldia: uma vez, ela foi criticada por um dos
colegas pelas notas altas que dava e, a partir de
então, passou a dar a todos a nota máxima.
No caso de Darling, ela usava toda aquela
delicadeza e graça para disfarçar “feiura e
pobreza”.
– Mas, Darling, você não é feia...
– Você diz isso porque é meu amigo, gosta de
mim. Mas me pergunte quantas vezes na vida eu fui
indicada para ser “rainha da primavera”, “rainha
do milho” essas coisas? E, se eu concorresse, no
máximo, iria ganhar o prêmio de “miss simpatia”.
Rimos juntos.
Isso foi dito aparentemente sem nenhum
ressentimento. Darling se acostumou a não
expressar sentimentos supostamente negativos
como raiva ou tristeza. Era feio.
A essa altura do texto, preciso dar um “spoiler” que
pode fazer você perder o interesse pela leitura.
Não vai haver nenhuma reviravolta. Darling não
vai, de repente, se transformar numa garota rebelde,
fã de grupos de rock cujo vocalista arranca com
os dentes asas de morcego. Darling não vai dar
uma de Carrie, a estranha, incendiando tudo a sua
volta. Darling não vai fazer de tudo para se tornar
rica e poderosa. Darling não vai virar uma pessoa
amarga, que toma café aos litros, enquanto fuma e
fala da vida alheia.
– Não pense você que não sinto raiva, Nelson.
Eu sinto. Sinto raiva, tristeza, revolta. Eu aprendi,
graças ao comentário cruel de mamãe, que as
pessoas vão julgar as outras a partir desses dois
conceitos, beleza e riqueza. E não é tão simples.
Meu pai, ela continuou, é contador. Não faço ideia
do dinheiro que ele ganha. Sei do amor que ele tem
por aquele monte de livros que não para de comprar,
mesmo sob os protestos de mamãe.
Quando entro naquele quarto, ele olha para mim
por cima dos óculos.
– Vem cá, minha coisa linda, deixa eu mostrar
pra você uma coisa que acabei de ler. Ele lê,
pausadamente, algo que, às vezes, entendo, outras,
não, mas que gosto de ouvir. E diz em seguida:
– Existem tesouros aqui!
Saio daquele quarto me sentindo bela e rica.
– Imagino como você deve ficar com raiva da
sua mãe!
– De jeito nenhum. Um dia, ela se apaixonou
pelo meu pai. Pelo poeta, não pelo contador. Mas a
única coisa cara que já ganhou dele foi a aliança.
Quando vê, numa capa de revista, aquelas mulheres
lindas que aparecem em capas de revista, sente-se
menos bonita e sabe que aqueles brincos de pedras
azuladas são muito caros, então, acha que é pobre.
Com o passar dos anos, deixou de se encantar com o
brilho apaixonado dos olhos de papai. Como deixou
de ver esse brilho, deixou de se sentir bonita.
Essa é uma lembrança antiga. Uma historinha
retrô, demodê como já foi o amor romântico.
Darling não se casou. Não lhe pareceu
interessante. Fuma de vez em quando porque acha
charmoso e acha gostoso tomar vinho apreciando
a paisagem noturna, sobretudo tarde da noite,
quando se lembra dos rapazes que namorou.
Trilha sonora:
‘Ciranda Cirandinha’ – domínio público/Marcos
Patrizzi Luporini;
‘Diamonds Are A Girl’s Best Friend’ – de J. Styne/L.
Robin – com Marilyn Monroe;
‘Miss Sueter’ – de Aldir Blanc e João Bosco – com
João Bosco e Angela Maria.
Colunista colaborador
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Lançamento

Canção tem clipe inspirado
no mar do Cabo Branco
A partir de hoje, Kennedy Costa disponibiliza vídeo em seu canal no YouTube
Foto: Divulgação

Da Redação

Hoje, às 19h, o compositor Kennedy Costa está lançando no seu canal
no YouTube o videoclipe da música
‘Cabo Branco’, produzido em cima da
canção de mesmo nome, feita a quatro mãos por ele e Acilino Madeira, e
que compõe o mais recente EP do artísta, Cidade do Cabo, que já se encontra em todas as plataformas digitais
de streaming.
A ideia de fazer o clipe veio através
do namoro do compositor com o cinema paraibano e como há muitos anos
Kennedy e Acilino vêm compondo diversas canções para a cidade, essa foi a
maneira de unir as duas paixões.
Kennedy convidou o cineasta e
dramaturgo Paulo Vieira que escreveu o roteiro e dirigiu o clipe. As imagens foram captadas pelo fotógrafo
Mano de Carvalho e a edição de Erê
Teixeira. Um clima criado pelo rotei-

Kennedy lançou EP “Cidade do Cabo”

rista onde conta-se uma breve história de amor que tem como cenário o
mar do Cabo Branco, localizado em
João Pessoa.
O clipe conta com a codireção da
atriz paraibana Suzy Lopes e as atuações dos atores Edson Albuquerque e
Tatá Ferreira.

Através do QR Code
acima, acesse o
videoclipe da música
‘Cabo Branco’

EM cartaz
Foto: Divulgação

ESTREIA
Crocodilos - A Morte Te Espera
(Black Water: Abyss. EUA. Dir: Andrew Traucki.
Terror. 14 anos). Um casal em busca de aventuras convencem seus amigos a explorar um
sistema de cavernas desconhecido no extremo
norte da Austrália. Mas quando o lugar é inundado, eles ficam desorientados e a tensão aumenta quando aparecem predadores famintos. 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 espaço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo brutalmente assassinado. 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 nordeste da Tailândia para documentar a vida cotidiana de um médium local, que é possuído
pelo espírito de uma divindade local que os aldeões adoram. Mas o que pode estar possuindo o xamã pode não ser a deusa que eles dizem ser. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.):
21h30 (sáb. e dom.).
O Peso do Talento (The Unbearable
Weight Of Massive Talent. EUA. Dir: Tom Gormican. 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 Tarantino implorando um papel em seu novo filme e
não obtendo sucesso com o diretor, Cage acaba 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 forçado
a viver de acordo com sua própria lenda, canalizando seus personagens mais icônicos e
amados na tela para salvar a si mesmo e seus
entes queridos. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 19h50
(dub.) - 22h10 (leg.).
CONTINUAÇÃO

Serviço

No fundo do poço, o ator Nicolas Cage sendo ele mesmo na comédia ‘O Peso do Talento’
Animais Fantásticos: Os Segredos
de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore. Reino Unido, EUA. Dir:
David Yates. Fantasia. 12 anos). O professor
Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald
(Mads Mikkelsen) está se movimentando para
assumir o controle do mundo mágico. Incapaz
de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma equipe de bruxos e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 16h45.
Detetives do Prédio Azul 3 (Brasil. Dir:
Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros quando Severino
(Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos
escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces
do Medalhão de Uzur, responsável por controlar
toda a magia existente no mundo. CINÉPOLIS
MANAÍRA 1: 13h15 (sáb. e dom.).
Doutor Estranho no Multiverso
da Loucura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura.
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) vai para uma jornada rumo ao desconhecido. Além de receber ajuda de novos aliados místicos e outros já conhecidos do público (como a
Wanda/Feiticeira Escarlate, interpretada pela Elizabeth Olsen), o mago da Marvel atravessa as
realidades alternativas incompreensíveis e perigosas dos diversos universos para enfrentar
um novo e misterioso adversário. CENTERPLEX
MAG 2: 15h (leg.) - 17h45 (dub.) - 20h30 (leg.);
CENTERPLEX MAG 3: 16h (dub.) - 18h45 (leg.) 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg.): 16h
- 18h45 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.):
13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍ-

RA 3 (dub.): 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 14h15 - 17h - 19h45 22h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h
(sáb. e dom.) - 15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, leg.): 15h - 17h45 - 20h30;
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MachoXE (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 (exceto seg. e ter.) - 21h
(exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS 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 PARTAGE 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 muito aguardado, mas os sonhos da turma vão
por água abaixo quando descobrem que os
pais mudaram os planos e agora vão juntos
para uma mesma colônia de férias, com várias
crianças que eles nunca viram. CINÉPOLIS
MANAÍRA 11 - VIP: 14h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 14h15 (exceto seg.).
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Sandra
R aquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora

Levar um jardim
dentro e fora de si

A

minha mãe carregava um jardim dentro e
fora de si. A memória ancestral que carrego
se depara vez por outra com esse jardim e
seus cheiros. Antes do regular Dia das Mães eu já
vinha arrastando internamente saudade de mãe,
desejo de querer mainha por perto. Mesmo quando
as mães deixam o palco de nossas vidas diárias há
momentos em que a gente entra nos bastidores de
nossas próprias vidas procurando a mãe. E quase
sempre a gente acha um caminho de volta a essa
energia vital.
Recentemente minha sogra se ressentiu que
as mães deixam esse mundo. Em momentos que
acompanhei o sono dela inúmeras vezes a escutei
chamar pela mãe. Que força estranha é essa tal
maternagem, não é?
Na maternidade eu vejo mais força que
romantismo. E vejo muito poder também na
experiência humana criadora. Nascer com a
capacidade de carregar dentro de si esse potencial.
Por outro lado, a maternidade pode ser exercida
como jugo, como condição de exploração e
aniquilação da condição da mulher poder viver sua
autonomia, sua plenitude.
Eu tive uma mãe, que como muitas não
puderam decidir sobre ter filhos ou não. E tão
pouco quantos filhos(as) gostaria de ter. Ainda
bem que ela carregava dentro e fora de si um
jardim. Era ele esse lugar de cura de si mesma
e de quem estava ao redor que necessitava de
um chá sagrado, de um emplastro, de um cheiro
sanador. Por isso, no fio invisível da vida, vez por
outra sou levada de volta para a terra, porque
embora seja mais das águas, é também tocando
literalmente a terra que me situo diante das forças
restauradoras do jardim ancestral.
Há 23 anos passados, eu lia o emblemático
livro Mulheres que correm com os lobos, de autoria
de Clarisse Pinkóla Estés, que ajudou muito a
compreender a minha fome de alma, a viver a
autoaceitação, e no entendimento das perdas
necessárias. Estava me reconstruindo. E nesse
período voltei muitas vezes fisicamente ou não ao
jardim ancestral. Naquele período ainda podia
literalmente tocar mãe e avó. Hoje apenas toco suas
heranças, entre elas, o jardim.
Ao acompanhar mais de perto as mulheres
agricultoras agroecológicas da Articulação do
Semiárido Paraibano, conheci muito de seus
jardins também. Amava depois de viajar pelos
sítios, parar e estar com as mulheres na escuta
de suas trajetórias, de suas reivindicações. E
elas sempre paravam um pouco mais para que
pudéssemos estar em seus jardins cercados de
flores, plantas medicinais, frutas e hortaliças. Era
simplesmente delicioso e mágico.
O jardim é esse lugar sagrado para muitas
mulheres, o quintal mágico onde o lugar da
inteireza reconstrói o Ser. Em que se percebe mais
profundamente que a vida se processa num Tempo
diferente. É no jardim que entendemos melhor o
tempo do Ser.
Recentemente, no curso sobre ‘Ecofeminismo:
pensamento, cultura y práxis’, tive a oportunidade
de começar a ler o livro de Robin Wall Kimmerer,
Una tranza de hierba sagrada: saber indígena,
conocimiento cientifico y las ensenhanzas de las
plantas. Assim vou seguindo com pés no chão
tocando as raízes do jardim ancestral, desse lugar
comum da Terra-Pátria.
Acolho a necessidade profunda do
reflorestamento necessário do lado de fora e do
lado de dentro. Porque o narcisismo desse tempo
me parece uma fábrica de produção de desertos.
É também em algum momentos difícil abrir as
brechas de um cotidiano para dar lugar ao que mais
necessita nossa alma.
Possivelmente não existem receitas tão exatas
para os cuidados diários com um jardim interno.
Por vezes é só mesmo acolher a temperatura das
estações escutando o que elas colocam como
necessidade para nossa existência. E não deixar de
estar atento(a) a escuta das urgências do lado de
dentro. Florescimento necessita de tempo, estações,
adubo, água e constância. E tudo o mais que
represente amor.
Imagem: Divulgação

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

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]

Capa do livro ‘Mulheres
que correm com os
lobos’ (edição da
Rocco), da psicóloga
Clarisse Pinkóla Estés

•

Colunista colaboradora
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Humor

Zé Lezin volta com ‘Matuto Moderno’
Nairon Barreto mostra novas anedotas em show que apresenta
hoje e amanhã, no Teatro Paulo Pontes, na capital paraibana
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Anedotas inéditas e as melhores piadas integram o repertório do
novo espetáculo O Matuto Moderno,
que o humorista paraibano Nairon
Barreto – mais conhecido pelo personagem Zé Lezin – apresenta hoje
e amanhã, sempre a partir das 20h,
no Teatro Paulo Pontes do Espaço
Cultural José Lins do Rego, marcando seu retorno a cidade de João Pessoa depois do hiato por conta da crise sanitária.
Os ingressos podem ser adquiridos aos preços de R$ 100 (inteira)
e R$ 50 (meia), ou então antecipadamente, através do site do Sympla. A
classificação indicativa é de 14 anos
de idade. A produção seguirá todos
os protocolos de segurança de prevenção à pandemia da Covid-19, inclusive o uso obrigatório e correto
de máscara.
Ao longo de 80 minutos, que é o
tempo previsto para a duração do
show, Nairon Barreto, que se considera mais um contador de “causos” do que um piadista convencional, vai apresentar novas anedotas,
narrando as histórias que colheu
durante a pandemia, além também
de abordar temas da atualidade, porém sempre de forma bem humorada e com leveza, que são características do seu trabalho artístico. A
plateia terá oportunidade de ouvir,
no show, as melhores piadas e causos da longa caminhada desse “matuto”, cujo humor típico do sertane-

Repertório
Além das piadas
“clássicas” do seu
personagem, Nairon
apresentará situações
de histórias e “causos”
do cotidiano frente à
pandemia de Covid-19

jo, oriundo das cidades do interior
nordestino, ainda é a maior referência para o artista.
Considerado um dos maiores recordistas de público na região Nordeste, o sucesso de Nairon Barreto pelo Brasil se explica pelo fato de
cativar a plateia com seu jeito simples de contar e brincar com as situações cotidianas da vida, retratando em seus personagens, fatos e
estórias que se parecem com qualquer um que estiver lhe assistindo,
arrancando risadas por conta de sua
performance no palco.
O artista natural de Patos, no Alto
Sertão paraibano, é formado em Comunicação Social e Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
mas sempre gostou de fazer os outros rirem. E foi no ambiente acadêmico, em um grupo de dança folclórica, em cujas apresentações recitava,

entre um número e outro, poesia de
literatura de cordel e contava piadas, que iniciou sua carreira humorística, que agora completa 37 anos
de atividades.
Com seu talento, Nairon Barreto passou a ocupar os palcos e,
a partir de 1998, ele levou seu
personagem Zé Lezin para o
Brasil, começando pela Escolinha do Professor Raimundo, considerada um clássico do humor, idealizada por Chico Anysio e exibida
pela Rede Globo. Posteriormente, participou do Show do Tom, na
Record TV, apresentado por Tom
Cavalcante. Em 2004, o humorista paraibano conduziu, aos
domingos, o programa
A Bodega do Zé, na
TV Guararapes, em
Recife. Também
gravou 10 DVDs
dos seus espetáculos.

Ao longo de 80
minutos, o matuto
Zé Lezin (vivido por
Nairon Barreto) vai
abordar temas da
atualidade, porém
sempre de forma
bem humorada e
com leveza

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral

Concerto

OSMJP se apresenta em homenagem ao Mês das Mães
Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa realiza hoje, a
partir das 19h, na nave principal da
Igreja de São Francisco, no Centro
Histórico da cidade, o segundo concerto oficial da temporada 2022. A
apresentação da OSMJP, que é gratuita, vai prestar homenagem ao
Mês das Mães com um repertório
ressaltando a força, importância e
alegria materna, é resultado de um
convênio entre a Prefeitura e a Arquidiocese da Paraíba.
“Nossa ida para a Igreja de São
Francisco cria uma outra etapa da

orquestra, dá uma visibilidade diferente e, principalmente, dá uma
cara nova para essa gestão”, destacou o maestro Laércio Diniz, regente-titular e diretor artístico da
OSMJP, que é vinculada à Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e tem 60 componentes. Ele
disse que esse atual momento proporciona um marco para a história
da orquestra, iniciando uma nova
fase na música sinfônica da cidade. “Esse concerto de hoje será o
primeiro nessa igreja, que, a partir de agora, por causa desse convênio, vai servir de local para os
nossos ensaios e para as apresentações, uma vez por mês. Além disso,

a orquestra ensaia durante uma semana, a cada mês, pela manhã, e os
visitantes e turistas do Centro Cultural terão mais uma opção, pois
poderão ver os ensaios, que são realizados de manhã”, disse ele.
O maestro demonstrou sua satisfação com a iniciativa de se apresentar com a OSMJP no local. “Fomos recebidos de braços abertos
pelo Centro Cultural São Francisco, e a bênção de poder trazer
a música divina para um solo sagrado acontece em uma das semanas mais lindas do calendário,
que é o Dia das Mães, que foi realizado no segundo domingo deste mês. O concerto, portanto, é de-

dicado àquelas pessoas que são as
nossas guias eternas, que nos fazem ser quem somos e que por nós
têm um amor infinito: as nossas
mães”, disse Laércio Diniz.
O programa do concerto será
aberto com a ‘Música para os reais
fogos de artifício’, autoria do compositor barroco alemão Haendel;
em seguida, o trombonista da Orquestra, Rogério Vicente, vai tocar
o ‘Concertino para trombone e orquestra de cordas’, do compositor
sueco Lars-Erik Larsson. E, para
encerrar a apresentação, o público
ouvirá ‘A Primeira Sinfonia’, composta pelo alemão Ludwig van
Beethoven.
Fotos: Dani de Paco/Funjope

Registros do ensaio da OSMJP na nave principal da Igreja de São Francisco, no Centro Histórico da cidade: músicos tocarão Haendel, Larsson e Beethoven

“A composição ‘Música para os
reais fogos de artifício’ é uma peça
ideal para um momento como esse,
em que se celebra o Dia das Mães,
mas também o fato de que a orquestra está em uma nova casa. E
‘A Primeira Sinfonia’ é uma peça
muito representativa, pois marca,
com sua força e importância, a transição do classicismo para o romantismo”, comentou o regente, ao destacar o repertório que selecionou
para o concerto especial.
O diretor executivo da Funjope,
Marcus Alves, também ressaltou a
importância da realização do concerto, que agora passa a ser apresentado nas sextas-feiras, sempre a
partir das 19h, com o intuito de que
o público e aqueles que trabalham
na área do centro da cidade tenha
a oportunidade de iniciar o fim de
semana com uma atração musical
de qualidade, num um local bonito. “Estamos num processo de estímulo e valorização de nossos equipamentos culturais. E a Orquestra
Sinfônica é um trabalho valiosíssimo que temos na Prefeitura de João
Pessoa e que queremos potencializar”, afirmou ele, para quem a parceria com a Igreja de São Francisco
garante “um espaço arquitetônico e acústico de maior dignidade,
inclusive para o público. A igreja
atrai e acolhe o público de maneira mais tranquila, segura, confortável”, prosseguiu o gestor, “e vamos
ter uma composição belíssima entre a música instrumental da nossa orquestra e a estrutura barroca
de João Pessoa”.
Na visão de Marcus Alves, a
Igreja de São Francisco, além de
oferecer uma acústica diferenciada,
é um dos palcos históricos mais importantes do Brasil, reunindo arte,
música e história, “prometendo um
efeito catalisador e multiplicador
para a cultura na cidade”.
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Governador
realiza, hoje,
visitas a obras
Governador João Azevêdo participou, ontem, juntamente com auxiliares, de inaugurações no
município em Bernardino Batista e também inspecionou obras em Uiraúna

No sertão

Escola e cisternas são entregues
Foram inauguradas e inspecionadas obras onde o Governo do Estado está investindo R$ 7,2 mi
O governador João Azevêdo entregou, ontem, no município de Bernardino Batista, 30 cisternas e a reforma e
construção de laboratórios da
Escola Nelson Batista Alves.
Em visita ao Sertão da Paraíba, o gestor também esteve
em Uiraúna, onde inspecionou as obras de construção
de novo Complexo Educacional da Escola José Duarte
Filho. As ações representam
investimentos de aproximadamente R$ 7,2 milhões.
Em Bernardino Batista,
o governador João Azevêdo
ressaltou a alegria de entregar obras importantes para a
população. “Nós entendemos
que a educação é a mãe de
todas as políticas e fazemos
esses investimentos porque
pensamos no futuro das nossas crianças e adolescentes,
assegurando uma escola bem
equipada. A Paraíba tem sido
reconhecida em nível nacional pela qualidade do ensino,
premiado por grandes instituições, e seguimos fortalecendo esse segmento com a
entrega de notebooks, trabalhando para construir um estado muito melhor”, frisou.
A reforma na Escola Nel-

son Batista Alves, em Bernardino Batista, contempla seis
salas de aula, secretaria, diretoria, cozinha, laboratório de
Informática, sala de professores, banheiros e pátio coberto. Já os laboratórios contam
com almoxarifado e depósito. No local foram investidos
cerca de R$ 1,1 milhão. As 30
cisternas compreendem recursos de R$ 265,2 mil.
O secretário de Estado da
Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, destacou a satisfação de entregar
uma escola com a estrutura
e qualidade para atender a
comunidade escolar. “A unidade de ensino passa a funcionar com seu quadro de
professores, com nova mobília para oferecer mais conforto, mostrando o cuidado
e zelo do governador com a
educação do Estado, disponibilizando equipamentos para
que os professores e estudantes possam usufruir desse
novo prédio com as melhores
condições possíveis”, disse.
O prefeito de Bernardino
Batista, Aldo Andrade, agradeceu ao governador João
Azevêdo pela parceria e os
importantes investimentos

Seca

As 30 cisternas,
inauguradas ontem
pelo Governo do
Estado, representam
investimentos
na ordem de
R$ 265,2 mil

no município. “O governador tem mostrado seu empenho e dedicação, investindo
também em pequenos municípios, com convênios para
calçamento, construção de ginásio poliesportivo e de creche que será licitada na próxima semana, bem como a
travessia urbana que somam
mais de R$ 5 milhões investidos e, por isso, deixamos
nosso muito obrigado por
tudo que tem sido feito por
nós”, falou.
O deputado estadual Wil-

son Filho elogiou o trabalho da gestão estadual para
que obras e ações cheguem
aos municípios. “É uma satisfação receber o governador João Azevêdo que traz
boas novidades para a nossa população. Esse é um dia
simbólico para Bernardino Batista em um momento
que retomamos o Orçamento Democrático presencial
em que a população diz ao
governador o que é urgente e necessário, resultado de
uma boa gestão de quem trabalha muito pela Paraíba”,
afirmou.
Em Uiraúna, o governador João Azevêdo inspecionou as obras de construção do novo Complexo
Educacional da Escola José
Duarte Filho, que recebe investimentos de aproximadamente R$ 6 milhões. Os
serviços contemplam 12 salas de aula, biblioteca, laboratórios de Informática,
Biologia, Matemática/Robótica, Física e Química, sala
de professores, secretaria,
reprografia, arquivo, diretoria, coordenação pedagógica, refeitório, cozinha, despensa de frios, despensa de

secos, casa de gás, vestiário
de funcionários masculino e
feminino, guarita, depósito,
recreio/refeitório, banheiros
de alunos, auditório, reservatório, ginásio com vestiários e estacionamento interno e externo.
“Essa será uma escola integral e técnica, preparando
a mão de obra dos nossos jovens para o mercado de trabalho, assegurando também
um ambiente adequado para
que os estudantes tenham
uma melhor qualidade de
ensino e tenhamos professores e servidores satisfeitos”, falou.
A prefeita de Uiraúna,
Leninha Romão, agradeceu
ao Governo do Estado pelos
investimentos no município. “Nós agradecemos pelo
terreno doado pelo Estado
para a construção do hospital para salvar vidas e por erguer essa escola, atendendo
a uma reivindicação do nosso povo”, declarou.
O deputado estadual Júnior Araújo, prefeitos, vice
-prefeitos, vereadores, lideranças da região e auxiliares
da gestão estadual estiveram
presentes.

O governador João Azevêdo continua visitando municípios do Sertão, hoje, inspecionando, autorizando e
inaugurando obras nas áreas
de educação, saúde, infraestrutura e de segurança hídrica. No município de Sousa,
participa da plenária do Orçamento Democrático Estadual, que abrange a 9ª Região.
Em Cajazeiras, às 8h30, o
governador visita a obra de
pavimentação de acesso à
Ciretran; em seguida, inaugura a adutora de água tratada e assina ordem de serviço para recuperação do RE
03 e RE 04.
Às 10h, entrega o Sistema
de Videoendoscopia e a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais no Hospital Regional de Cajazeiras.
Às 11h30, João Azevêdo
visita o município de Marizópolis, onde visita as obras
de reforma das Escolas Municipais Júlia Maria e João
Gonçalves, realizadas por
meio de parceria com a Prefeitura Municipal. Às 12h30,
faz entrega de 10 mil mudas
de coqueiro e de alevinos aos
produtores do Perímetro Irrigado de São Gonçalo.
O chefe do Executivo ainda visita a obra de construção
de uma escola municipal, às
14h30, no município de Aparecida e depois segue para o
assentamento Jatobá, onde
fará inauguração de cisternas. À noite, em Sousa, participa de audiência pública do
Orçamento Democrático Estadual – 9ª Região Geoadministrativa.

Homenagens aos enfermeiros no Hospital Clementino Fraga
O governador João Azevêdo participou da abertura da
Semana da Enfermagem realizada no Hospital Clementino Fraga, ontem, em João
Pessoa, em homenagem ao
Dia do Enfermeiro. Durante a solenidade, o governador destacou o empenho dos
profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia e
os investimentos realizados
na área de saúde no Estado.
Além de ser referência
para doenças infectocontagiosas e abrigar o primeiro
Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais da Paraíba (Ambulatório TT/PB), a unidade de
saúde foi uma das primeiras
implantadas no estado para
os cuidados de paciente com
Covid-19.
Na ocasião, João Azevêdo ressaltou o empenho dos
profissionais que ali trabalham, bem como nas demais
unidades no momento mais

difícil da saúde mundial, dos
últimos dois anos.
“Hoje os hospitais estão
muito mais preparados para
enfrentar o dia a dia, após a
forma como enfrentamos a
pandemia. Só pudemos passar por esse período por conta do time inteiro que tivemos
na saúde, pelos profissionais
essenciais como os enfermeiros, que estiveram no cuidado integral destes pacientes.
Seria impossível vencer uma
pandemia sem que cada um
desempenhasse a sua função. Eu tenho certeza absoluta que esses últimos anos que
vivemos ficarão marcados na
memória de todos nós”, ressaltou.
Na ocasião, o gestor do
Executivo estadual, entregou uma homenagem simbólica do hospital à ex-paciente da ala Covid-19, Albanisa
Duarte, que sofreu com a forma mais agravada da doença. “Nessa oportunidade eu

gostaria de agradecer a Deus
e a todo mundo que está aqui
presente. Queria dizer que foi
tudo muito difícil, mas os enfermeiros daqui foram muito cuidadosos. Foi tudo muito lento, muito complicado,
mas só foi possível devido ao
apoio da equipe daqui. Muito obrigada!”, declarou Albanisa.
Ainda na solenidade, o
governador João Azevêdo
anunciou que será realizada uma reforma no Hospital Clementino Fraga, para
que a unidade possa oferecer
melhores condições de trabalho para os profissionais e de
atendimento para a população que depende do serviço. São realizados em média
mais de 10 mil atendimentos
por mês na unidade de saúde, entre consultas ambulatoriais e atendimento especializado.
“Estamos modernizando, dando automação à nossa

rede saúde. Em breve, implantaremos o prontuário eletrônico, onde o médico poderá
acessar todo o histórico do paciente independente do município. Esta é uma das ações
de investimentos que temos

n
Unidade de
saúde, que
realiza, em
média, mais
de 10 mil
atendimentos
por mês,
passará por
reforma

para executar com recursos
próprios e com mais R$ 51
milhões do Projeto Amar, que
prevê ainda a reforma e ampliação de unidades, renovação do parque tecnológico e

a informatização da saúde”,
reforçou.
O governador João Azevêdo aproveitou a ocasião
para abordar a conquista dos
direitos trabalhistas dos profissionais em saúde com o fim
dos codificados na área, com a
formalização de contratos dos
profissionais. Um dos contratos celebrados foi o da técnica de enfermagem Adriana Gomes Salvador Alves,
que atua na unidade há quase oito anos, sendo sete deles
como codificada. “Todo mundo aqui esperava há anos e
anos essa matrícula, sempre
tinha a promessa, mas nunca
chegava o dia. Quando a gente era codificado não tinha direito a nada e com a matrícula a gente tem direitos iguais
a todo trabalhador de carteira assinada, mudou para melhor”, comemorou a técnica
de enfermagem.
Ao fim da celebração, o
governador destacou ain-

da que os avanços nas áreas
da saúde, assistência social e
educação só foram possíveis
devido a uma boa gestão que,
mesmo com a pandemia, implantou programas que beneficiam de forma direta a
população. “Lançamos um
programa alimentar que vai
atingir mais um milhão e 300
mil refeições por dia e esta é a
missão que um governo tem,
que é cuidar da sua população, o que só foi possível porque tivemos uma gestão eficiente, competente, com um
time inteiro de profissionais
dedicados a cuidar da Paraíba”, finalizou.
Durante o evento estiveram presentes os deputados
estaduais João Gonçalves,
Hervásio Bezerra e Ricardo
Barbosa; o chefe de Gabinete
do Estado, Ronaldo Guerra, o
secretário de Representação
Institucional, Adauto Fernandes, e a secretária executiva de Saúde, Lívia Borralho.
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audiência pública

CMJP debate Plano de Mobilidade
Vereadores, técnicos e representantes de entidades discutiram o documento e as políticas de trânsito na capital
A Câmara Municipal de
João Pessoa (CMJP) discutiu,
na manhã de ontem, o Plano de
Mobilidade Urbana da cidade e
ainda ações de conscientização
no trânsito. A audiência pública foi proposta pela Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Urbana e faz parte da
programação do ‘Maio Amarelo’, movimento internacional
voltado para a redução da mortalidade no trânsito.

Eixos

Documento aborda
planejamento,
transporte ativo,
sistema viário e
gestão pública

De acordo com a técnica
da Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob), Sheila Freire, o
Plano de Mobilidade Urbana
- que abrange João Pessoa e as
cidades da Região Metropolitana como Bayeux, Cabedelo
e Santa Rita - foi elaborado a
partir de audiências públicas,
workshops e reuniões setoriais
com entidades, e dividido em
cinco eixos temáticos: planejamento urbano, transporte
ativo envolvendo pedestres e
ciclistas; transporte ativo público; sistema viário e gestão
pública.
O plano vem sendo estudado há alguns anos, segundo o
superintendente da Semob,
Expedito Leite. “Agora, vamos
encampar essa aprovação junto com a Câmara Municipal,
porque ele está bem instruído,
tem dados importantes, foi feito com as coletas das opiniões

do povo e em outras audiências públicas”, explicou.
O presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana na CMJP, Damásio Franca (Progressistas), destacou
a importância do plano e da
participação da população na
construção do documento. “É
um projeto importantíssimo
que precisa ser debatido com
a sociedade e com os vereadores. Na audiência, tivemos representações das pessoas com
deficiência, de coronéis, da Semob, em um debate bem proveitoso, onde moradores de
algumas localidades também
tiveram seu espaço para fazer
solicitações. A Semob está fazendo as devidas anotações e
nós, como vereadores, vamos
cobrar esta execução”, garantiu o parlamentar.
Já o líder da bancada
de situação na Casa, vereador Bruno Farias (Cidadania), avaliou que o documento engloba preocupações com
questões essenciais para o planejamento da cidade para o
futuro, como a acessibilidade
nos transportes coletivos e nos
passeios públicos; diminuição
da poluição causada pelos gases dos veículos; ligação entre
bairros; alternativas para a diminuição de fluxo de veículos,
com o olhar para o pedestre; e
aumento de ciclovias e ciclofaixas na cidade.
“O plano contempla uma
visão de futuro, projeta um
olhar pro adiante, para que
gargalos que nós já testemunhamos nos dias de hoje possam ser resolvidos. A norma
estabelece princípios, metas e
objetivos que estejam de acordo com a Política Nacional de
Mobilidade Urbana”, esclareceu Bruno Farias.
Crítica da oposição
O vereador Marcos Hen-

riques (PT) criticou o fato da
análise do Plano de Mobilidade anteceder a discussão sobre o Plano Diretor da Cidade.
“Está errado! O Plano Diretor é
hierarquicamente maior que o
Plano de Mobilidade. E se houver incompatibilidade? É algo
inviável”, avaliou o vereador.
Para ele, o documento
apresentado está voltado, em
sua maioria, para a mobilidade de automóveis. “A mobilidade humana inexiste. A norma não trata de acessibilidade
para deficientes e não mostra
que modelo de transportes coletivos a cidade de João Pessoa pretende estabelecer para
o futuro”.

Foto: Juliana Santos/CMJP

Proposta apresentada, ontem, na Câmara Municipal foi elaborada a partir de reuniões setoriais

Raio atinge torre e TV Câmara sai do ar
Pettronio Torres

pettroniotorres@yahoo.com.br

Uma situação inusitada
ocorreu ontem durante a sessão ordinária na Câmara Municipal de João Pessoa. Um
raio atingiu a antena da TV
Câmara, seguido de um forte trovão. Os dois fenômenos
naturais não só assustaram
funcionários, vereadores,
imprensa e populares, como
fez com que o presidente da
Casa, vereador Dowsley Dinho (Avante) cancelasse a sessão. A emissora de televisão
também saiu do ar.
“Foi um grande susto.
Nunca vi nada igual aqui na
Câmara Municipal de João
Pessoa. Mas graças a Deus
só pequenos danos matérias
que já estão sendo reparados.
Foi inesperado, não estávamos prevendo. O ano passado não tivemos nenhuma sessão declaratória e nem este
ano. Esta foi a primeira na
atual Legislatura”, relatou o

presidente da Casa.
Mesmo com raios e trovões, a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública se reuniu
de forma remota e foi favorável ao Projeto de Lei oriundo
da Prefeitura de João Pessoa
Ordinária que realoca o valor
de quase R$ 7 milhões.
O Projeto do Executivo
Municipal, que recebeu parecer favorável, autoriza a realocação de dotações orçamentárias através dos instrumentos
da Transposição, Remanejamento e Transferência de Recursos de uma categoria de
Programa para outra, no Orçamento no valor global de
R$ 6.933.200,00, para cobertura de programa e despesa
de caráter continuado na Secretaria de Gestão Governamental, na Superintendência
de Limpeza Urbana (Emlur) e
na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de
João Pessoa (Semob-JP).
Já um Projeto do vereador

Tanilson Soares (PSB) recebeu pedido de vistas. Ele trata sobre a criação do censo de
ruas pavimentadas com calçamento e asfalto, para identificação, mapeamento e cadastro de geoprocessamento
das ruas dos bairros, de forma a servir para elaboração
de políticas públicas de mobilidade em sistema de geoprocessamento.
O programa será realizado de dois em dois anos para
obter informações quantitativas sobre as ruas com pavimentação de calçamento e
asfalto, identificando assim
possíveis fraudes em serviços de calçamento de ruas e
a identificação de obras inacabadas ou deterioradas. Para
a efetividade do programa
a prefeitura poderá realizar
ações, convênios e parcerias
com órgãos públicos, bem
como com entidades públicas e privadas.
O autor do pedido de
vista, vereador Mangueira

(PP), explicou que a solicitação visa acrescentar à matéria a pesquisa sobre drenagem e saneamento básico, o
que segundo ele enriquecerá o projeto do colega parlamentar.
“Desde meu primeiro
mandato que luto pelo esgotamento sanitário de nossas
ruas. Muitas ruas são calçadas e pavimentadas, mas não
têm esgotamento. O saneamento básico é uma questão
de saúde, de vida”, completou
o vereado Mangueira.
O presidente da Comissão
e líder da situação na CMJP,
vereador Bruno Farias (Cidadania) aproveitou a ocasião para informar que existe,
no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), o
programa Filipeia (www.filipeia.joaopessoa.pb.gov.br/)
que disponibiliza todas as
ruas que estão asfaltadas, em
processo de asfaltamento e as
que ainda não possuem calçamento ou pavimentação.

comunicação

TV Assembleia lança sinal em canal aberto em Cajazeiras
Iluska Cavalcante

cavalcanteiluska@gmail.com

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) lançou
ontem o sinal aberto da TV
Assembleia em Cajazeiras e
Região. A inauguração aconteceu durante a Plenária do
Orçamento Democrático Estadual no município. A po-

pulação da região vai receber
programas voltados para cultura, cotidiano, política, educação, entre outros. “Esse é um
presente que o Poder Legislativo Estadual está oferecendo a cidade de Cajazeiras. É
mais uma conquista da nossa
gestão. Quero agradecer a todos que fazem a comunicação,
pois agora a população dessa

região vai poder acompanhar
ao vivo e a cores tudo o que
acontece na Casa”, ressaltou o
presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino.
O diretor de Comunicação da ALPB, Marcos Wéric,
afirmou que a chegada da TV
Assembleia em Cajazeiras é
mais uma rede de aproximação com o povo da Paraíba.

“Essa expansão vai possibilitar maior transparência dos
trabalhos legislativos. O objetivo é levar o trabalho da Casa
aos cidadãos para que todos
possam conhecer as relevantes leis que são produzidas pelos deputados estaduais”, disse Marcos Wéric.
Os parlamentares parabenizaram a ação da Mesa Di-

em joão pessoa

TV Paraíba Educa
A parceria entre Secretaria de Educação do Estado e

a Assembleia Legislativa foi
destaque nacional com a implantação da TV Paraíba Educa. Através da parceria, a TV
Assembleia disponibilizou a
subcanalização 8.3 da Rede
Legislativa, exclusivamente
para a veiculação de videoaulas para o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação
de Jovens e Adultos.

serviço voluntário

Decreto institui Política de Dados Abertos
O prefeito de João Pessoa,
Cícero Lucena, assinou ontem
o decreto que institui a Política de Dados Abertos do Município, que contribui com o
controle social das ações de
governo. O ato aconteceu durante evento de abertura da
IV Semana de Transparência
e Combate à Corrupção.
“Nós temos a consciência da evolução dos processos
para a vigilância dos recursos públicos. Por isso, reestruturamos a Secretaria de
Controle, implementamos novas missões, mantendo e aprimorando a fiscalização, mas
também qualificando os servidores para as boas práticas.
Fazendo a nossa parte e nos
integrando com órgãos de fiscalização vamos nos colocar

retora e ressaltaram que a TV
tem uma ótima programação
em sinal aberto. Eles destacaram o esforço do presidente
Adriano Galdino para expandir e aproximar o Poder Legislativo da sociedade.

no caminho certo”, afirmou o
prefeito. O decreto tem como
objetivo promover a publicação de informações contidas
em bases de dados de órgãos
e de entidades da administração municipal e possibilitar
aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou acumulados sobre
os quais não recaia vedação
de acesso. O documento ainda visa facilitar o intercâmbio
de dados entre órgãos e entidades de esferas diversas de
governo e promover a oferta
de serviços públicos digitais
de forma integrada.
O secretário municipal da
Transparência Pública, Rafael
Costa, ressaltou que a Prefeitura avança ao lançar o decreto. “Queremos tornar cada

vez mais efetiva a política de
transparência municipal. Essa
é mais uma ferramenta que,
além de tudo, fomenta o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão
pública participativa e democrática e promove o compartilhamento de recursos de
tecnologia da informação, de
maneira a evitar a duplicidade de ações e o desperdício de
recursos”, explicou.
Evento
A Semana Temática acontece até hoje, no Centro Cultural Ariano Suassuna, em
Jaguaribe, e reúne controladores de oito estados brasileiros. O evento tem como tema
a ‘Transparência Pública, In-

tegridade e Governança: Controle Social como Poder de Fiscalização, Transformação e
Combate à Corrupção’.
O presidente do Conselho
Nacional de Controle Interno
(Conaci), Rodrigo Fontenelle,
que é procurador-geral do Estado de Minas Gerais, proferiu a palestra de abertura que
teve como tema Perspectivas
de Controle no Brasil e o Papel no Conaci.
Ainda estiveram presentes o presidente do Tribunal
de Contas da Paraíba, conselheiro Fernando Catão, o controlador-geral do Município,
Diego Fabrício Albuquerque,
o procurador-geral do Município, Bruno Nóbrega, e o auditor fiscal de finanças e controle, Rodrigo Paiva.

Gervásio vota contra MP
que precariza trabalho
Com voto contrário do
deputado federal Gervásio Maia (PSB), a Câmara
dos Deputados aprovou,
na quarta-feira (11), o texto-base da Medida Provisória 1099/22, que cria
um programa de serviço
civil voluntário remunerado por bolsas pagas pelos municípios.
Na ocasião, o parlamentar afirmou que a
MP 1099 é um retrocesso
e ataca os princípios constitucionais.
“O prog ra m a prevê contratações sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhum direito
trabalhista ou previden-

ciário assegurado. Esta
medida provisória traz
ainda mais precarização
para as relações de trabalho”, lamentou Gervásio Maia.
Ainda de acordo com
o vice-líder do PSB na Câmara dos Deputados, a
Medida Provisória seria
mais uma manobra do Governo Federal para retirar
direitos dos trabalhadores. “Através dessa MP, o
governo Bolsonaro vai incentizar contratações precarizadas e remunetações
abaixo do salário mínimo.
É mais um duro golpe contra a classe trabalhadora”,
finalizou.
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conclusão de processo

Servidores terão licença-paternidade
Antes exclusivo das mulheres, STF estendeu benefício de 180 dias para funcionários federais que são pais solteiros
Rayssa Motta
Agência Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem que
os servidores públicos têm direito a 180 dias de licença-paternidade se forem pais solteiros. Hoje apenas as mulheres
podem pedir o benefício pelo
prazo de seis meses. Para os
homens, o período de folga é
de cinco dias. A exceção é para
o caso de morte da mãe durante a licença-maternidade,
quando o benefício é transferido ao viúvo.
Os ministros concluíram
que a presença do pai garante proteção ao recém-nascido
e preserva a convivência familiar nos primeiros meses
de vida. Em 2016, o STF já havia reconhecido a licença para
adotantes.
“A questão aqui não se coloca na centralidade do pai,
mas sim na centralidade da
vida que brota deste gesto de
amor”, observou o ministro
Edson Fachin em seu voto.
“O benefício em questão busca possibilitar a construção
de um ambiente familiar apto
ao desenvolvimento sadio da
criança. Isso é lei.”
O plenário julgou um processo vindo da Justiça Federal
de São Paulo com repercussão
geral - ou seja, a decisão vale
como diretriz para ministros
julgarem casos semelhantes.
Na origem, a ação foi movida
por um perito médico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pai solteiro de gê-

meos gerados por fertilização
in vitro e barriga de aluguel.
O INSS justifica os prazos diferentes das licenças maternidade e paternidade por “diferenças biológicas”.
Em seu voto, o ministro
Alexandre de Moraes, relator
do caso, disse que a Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) equiparam homens e mulheres
nos deveres de guarda dos filhos menores de idade. “Tragicamente, os homens sempre
possuíram mais direitos que
as mulheres. Esse caso é uma
excepcionalidade”, observou.
Moraes foi seguido integralmente pelos ministros André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Edson
Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes e Luiz Fux.
A ministra Rosa Weber não
participou.
Os ministros levaram em
conta que o entendimento da
licença-maternidade como
um benefício pensado exclusivamente para assistir a mãe
após o parto, por questões biológicas, está superado e que
presença do pai ou da mãe na
primeira infância é essencial
para o desenvolvimento adequado da criança.
“Nesses primeiros momentos de vida o cérebro da
criança é uma esponja que
absorve tudo aquilo que lhe é
transmitido e, portanto, esse
é momento certo para se dar
nutrição, afeto, valores, repito,
capacidades cognitivas. E nin-

Processo

O plenário julgou um
processo vindo da
Justiça Federal de São
Paulo com repercussão
geral - ou seja, a decisão
vale como diretriz para
ministros julgarem
casos semelhantes

preço dos combustíveis

Pacheco quer mais ação da Petrobras
Agência Senado
O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, reuniu-se
com secretários estaduais de
Fazenda, ontem, e voltou a cobrar da Petrobras e dos representantes dos estados saídas
para amenizar os aumentos
dos preços dos combustíveis.
Segundo o senador, “o país
está vivendo um momento
agudo de crise e a estatal precisa contribuir para a solução
do problema”.
O parlamentar defendeu
a busca de um consenso para
que o impacto tributário nos
produtos sejam o menor possível e para que a companhia

continue lucrando, mas dentro de uma proporcionalidade que não sacrifique o consumidor brasileiro.
Rodrigo Pacheco disse que
a União colaborou reduzindo
impostos federais. Os estados
tomaram a decisão de congelar a alíquota do ICMS em
novembro passado e o Congresso Nacional aprovou logo
depois o PLP 11/2020, estabelecendo a monofasia tributária
sobre combustíveis. Agora, na
opinião dele, a Petrobras também precisa ajudar, cumprindo sua finalidade social.
O senador pediu ainda a
rápida aprovação do Projeto de Lei (PL 1.472/2021), que

institui uma conta de equalização com uso de dividendos
pagos pela Petrobras à União.
O texto já passou pelo Senado e tramita na Câmara dos
Deputados.
“Esses dividendos que
hoje são estratosféricos, muito além da média mundial
para uma empresa desse segmento, devem ser revertidos
para sociedade. Não é confisco, não é fundo, mas uma
conta para que a União possa contribuir, principalmente depende do combustível
para sobreviver, como caminhoneiros, motociclistas de
entregas e motoristas de aplicativo”, avaliou.

Reforma tributária volta ao debate
Na reunião, os representantes dos estados defenderam a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC 110/2019), que faz uma
reformulação dos sistema tributário nacional. Também
favorável à medida, Pacheco informou que a proposição deve ser pautada no Senado nas próximas semanas.
Ele acredita que já na semana
que vem o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), analise o
texto do relator Roberto Rocha
(PSDB-PA). “Uma vez aprovada na CCJ, há o compromisso
da Presidência do Senado de

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

guém, no primeiro momento
de vida, tem mais capacidade
da fazer isso do que os pais”,
disse Barroso.
Além da proteção à criança, os ministros lembraram
que novas modalidades de família já são reconhecidas pela
Constituição. Outro ponto
considerado é que homens e
mulheres têm direito ao mesmo tratamento legal. “A nossa
jurisprudência passou a legitimar as novas configurações
da família, sempre com a finalidade de proteção integral da
criança e do adolescente”, observou Moraes.
Carmen Lúcia lembrou
que, durante a pandemia, o
STF beneficiou com prisão
domiciliar todos os detentos
provisórios que fossem únicos responsáveis por crianças e pessoas com deficiência,
fossem pai, mãe ou outros familiares.

apreciação rápida dessa proposta de emenda”, afirmou.

gresso estará atento e não se
apartará”, avisou.

Privatização da Petrobras
Perguntado por jornalistas
sobre a privatização da Petrobras, Rodrigo Pacheco, afirmou que não se trata de uma
providência que possa ser tomada a curto prazo e é algo
que vai exigir ampla participação de diferentes setores da
sociedade.
“Estudos podem ser feitos,
conforme anunciou o novo
ministro das Minas e Energia
[Adolfo Sachsida]. Que sejam
os mais bem feitos. Mas entre
o estudo e a concretização há
uma distancia longa e o Con-

Reajustes de servidores
O parlamentar também foi
indagado sobre a possibilidade de reajuste linear de 5% aos
servidores do Legislativo. Pacheco informou que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, entrou em contato pedindo
uma análise da situação e pediu à Diretoria Geral do Senado um estudo que constatou
ser possível a concessão dos
5%. O custo seria coberto pelo
cancelamento de outras despesas orçamentárias.
Leia mais na página 18
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Além da
proteção à
criança, os
ministros
lembraram
que novas
modalidades
de família
já são
reconhecidas
pela
Constituição

O STF concluiu que a presença do pai dá proteção ao recém-nascido

lisura do pleito

Fachin: “País terá eleições limpas”
Heloisa Cristaldo
Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
ministro Edson Fachin, ressaltou ontem que o país terá
eleições limpas. A fala ocorreu após o evento do Teste
Público de Segurança (TPS)
que avalia soluções aplicadas ao sistema eletrônico
de votação.
As eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro,
quando os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, senadores e deputados federais,
estaduais e distritais. Eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro.
“O país e a sociedade
agradecem. Vamos ter dia 2
de outubro, o Brasil terá eleições limpas, seguras, com
paz e segurança. Ninguém
e nada interferirá na Justiça Eleitoral. Não admitiremos qualquer circunstância
que impeça o brasileiro de
se manifestar”, disse Fachin.

“Quem vai ganhar as
eleições é a democracia. Nós
vamos diplomar os eleitos e
isso certamente acontecerá.
Há muito barulho mas esse
tribunal opera com racionalidade técnica”, argumentou.
“Quem investe contra o processo eleitoral investe contra
a democracia. É um fato e
fato fala por si só. Não se trata de recado, é uma constatação. Temos respeito a todo
chefe de estado e jamais nos
furtaremos a diálogo. Não
há afirmação do que desborde da legalidade constitucional”, acrescentou.
Testes
Esse é o segundo dia do
TPS. O teste de confirmação
ocorre até o dia 13 de maio,
das 9h às 18h. O encerramento das atividades está previsto para as 17h desta sexta-feira (13).
O TPS é um evento permanente do calendário eleitoral, é realizado pelo TSE
desde 2009, preferencialmente no ano anterior ao

das eleições.
Na sexta edição do TPS,
ocorrida de 22 a 27 de novembro de 2021, dos 29 planos de ataques aos componentes da urna eletrônica,
somente cinco registraram
achados, cujas soluções estão sendo submetidas a exame no teste de confirmação.

“

O Brasil terá
eleições
limpas,
seguras,
com paz e
segurança.
Ninguém
interferirá
na Justiça
Eleitoral
Edson Fachin

descumprimento de cautelares

Daniel Silveira é multado outra vez
Agência Brasil
O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes multou
novamente o deputado federal Daniel Silveira (PTB
-RJ), desta vez em R$ 135
mil, pelo descumprimento
de medidas cautelares.
A nova multa será somada à penalidade aplicada na
semana passada, na qual Silveira foi multado pela primeira vez em R$ 405 mil
pelo não uso da tornozeleira eletrônica.
Antes da aplicação das
multas, o deputado se recusou a ser intimado da decisão que determinou as me-

didas. Na ocasião, Silveira
disse à oficial de Justiça do
Supremo que não vai usar
mais a tornozeleira porque
está “cumprindo o decreto
do presidente da República”.
Defesa
Na segunda-feira (9), a
defesa de Daniel Silveira recorreu ao STF para anular a
decisão de Moraes que determinou a aplicação das
medidas e solicitar a extinção da punibilidade.
No recurso apresentado ao STF, a defesa de Daniel Silveira argumenta que,
diante do decreto presidencial, o parlamentar não pode
sofrer as medidas cautelares,

como uso de tornozeleira e
ser proibido de dar entrevistas, proibição de se ausentar
do Rio de Janeiro, exceto no
deslocamento para Brasília,
além da proibição de comparecer a eventos públicos e
usar redes sociais.
No dia 21 de abril, um
dia após o deputado ter
sido condenado pelo STF,
um decreto do presidente
Jair Bolsonaro concedeu graça constitucional à pena do
parlamentar, condenado no
dia anterior pelo Supremo
a oito anos e nove meses de
prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no
curso do processo.
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possível adesão à otan

Rússia ameaça retaliar a Finlândia
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores russo diz que adesão causaria “sérios danos” às relações bilaterais
André Marinho
Agência Estado

A Rússia ameaçou,
ontem, tomar medidas
retaliatórias “de natureza técnica e militar” se
a Finlândia aderir à Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan).
Na manhã de ontem, líderes finlandeses endossaram a entrada “sem
atraso” do país na aliança, em meio à invasão
russa da Ucrânia.
Em comunicado, o
Ministério das Relações
Exteriores russo alegou
que a adesão causaria
“sérios danos” às relações bilaterais e prejudicaria a estabilidade na
região. Segundo a nota,
cabe às autoridades e ao
povo finlandeses decidi-

rem o que é melhor para
a segurança nacional.
“No entanto, Helsinque
deve estar ciente da responsabilidade e das consequências de tal movimento”, alertou.
Moscou acrescentou
que a política de neutralidade embasou a paz
no Norte Europeu durante décadas e assegurou a cooperação entre os países. De acordo
com o comunicado, nem
mesmo as garantias russas de ausência de intenções hostis convenceu
a Finlândia a manter a
isenção.
O Kremlin acusou a
Otan de avançar em direção às fronteiras com
a Rússia para criar uma
nova “ameaça militar”
aos russos. “Mas o motivo a Finlândia deve-

Foto: Anton Skyba/Unicef

ria transformar seu território em uma linha de
confronto militar com
a Federação Russa, enquanto perde a independência para tomar suas
próprias decisões, a história julgará”, destacou.

Acusação
O Kremlin
acusou a Otan
de avançar
em direção às
fronteiras com a
Rússia para criar
uma nova “ameaça
militar” aos russos
Possíveis crimes de guerra pelas tropas russas na área de Kiev e outras regiões da Ucrânia serão investigados

pandemia

na ucrânia

EUA ultrapassam marca de um
milhão de mortos por Covid

ONU quer inquérito sobre os
possíveis crimes de guerra russos

André Marinho
Agência Estado

Os Estados Unidos
se tornaram o primeiro país do mundo a superar a marca de um
milhão de mortes por
Covid-19. O anúncio foi
feito pela Casa Branca,
ontem, em um momento no qual o país enfrenta um novo aumento no
número de casos, impulsionado pelo avanço
da variante Ômicron.
“Hoje alcançamos
um marco trágico: um
milhão de vidas americanas perdidas para
a Covid-19”, afirmou o
presidente Joe Biden em
um comunicado. “Nós
devemos permanecer
vigilantes contra esta
pandemia e fazer tudo
para salvar o maior número possível de vidas,
como fizemos com mais

testes, vacinas e tratamentos do que nunca
antes”, acrescentou.
O democrata defendeu que o Congresso
americano deve manter o fornecimento de
recursos para o combate à doença, incluindo
testes, vacinas e tratamentos.
Biden pediu que os
americanos se unam
para derrotar o vírus
e afirmou que entende
a dor das famílias que
perderam entes queridos. “É implacável. Mas
também sei que aqueles que você ama nunca se foram de verdade. Eles sempre estarão
com você”, disse
Os EUA se tornaram
o epicentro mundial do
coronavírus pouco tempo depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) classificar a
crise como uma pande-

mia. A liderança negativa americana, porém,
ocorre em um contexto
em que a própria OMS
reconhece que os casos
de Covid-19 estão subnotificados ao redor do
mundo - com o real número de mortes sendo
estimado em até três vezes acima dos 5,4 milhões confirmados.
Após vários meses
de queda nos contágios, os EUA registram
um aumento diário de
casos há cerca de um
mês. A alta é provocada
pelo avanço da variante Ômicron, que se espalha em um contexto
em que o uso obrigatório de máscara foi liberado - embora continue
sendo recomendado em
ambientes fechados - e
a quarta dose da vacina
está disponível apenas
para pessoas com mais
de 50 anos.

Agência Brasil
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A Rússia,
que negou
ter cometido
abusos, no
que ela chama
de “operação
militar
especial”
na Ucrânia,
deixou sua
cadeira no
conselho sediado em
Genebra
- vazia em
protesto

Compartilhando tecnologia
Agência Brasil
Por intermédio da
Organização Mundial da
Saúde (OMS), os Estados
Unidos (EUA) vão compartilhar tecnologias
usadas para fazer vacinas contra a Covid-19.
O país está ainda trabalhando para expandir o
acesso a testes rápidos
e tratamentos antivirais
para populações de difícil acesso, disse ontem o
presidente Joe Biden, na
abertura da segunda Cúpula Global da Covid-19.
Biden pediu que o
Congresso norte-americano forneça fundos adicionais para que os Estados Unidos possam
contribuir mais para a
resposta global à pandemia. “Estamos disponibilizando tecnologias de
saúde que são de proprie-

dade do governo dos Estados Unidos, incluindo a
proteína Spike estabilizada que é usada em muitas vacinas da Covid-19”,
acrescentou Biden. Na
cúpula, organizada conjuntamente pelos Estados
Unidos, Belize, Alemanha, Indonésia e Senegal,
os países discutem os esforços para acabar com a
pandemia e como se preparar para futuras ameaças à saúde.
A reunião está programada para se basear
nos esforços e compromissos assumidos na
primeira cúpula global,
em setembro, entre os
quais incluem-se os de
vacinar mais pessoas,
enviar testes e tratamentos para as populações
de maior risco, expandir a proteção aos trabalhadores do setor de saúde e gerar financiamento

para a preparação para
uma futura pandemia.
A Casa Branca reuniu mais de US$ 3 bilhões em novos financiamentos para combater
a pandemia, informou
o governo norte-americano, incluindo mais de
US$ 2 bilhões para resposta imediata e US$ 962
milhões em compromissos com o fundo de preparação para pandemias
do Banco Mundial.
Também ontem, a
Clinton Health Access
Initiative (Chai) anunciou que vários fabricantes de medicamentos genéricos que produzirão
versões do tratamento
antiviral da Pfizer para
a Covid, o Paxlovid, concordaram em vender o
medicamento em países de baixa e média renda por US$ 25 por tratamento ou menos.

O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas
(ONU) aprovou uma resolução, ontem, em Genebra,
para iniciar uma investigação sobre possíveis crimes
de guerra pelas tropas russas na área de Kiev e em outras regiões, um movimento que a Rússia disse ser um
acerto de contas político.
Os membros do conselho aprovaram - por maioria esmagadora (33 votos
a favor e 2 contra) - uma
resolução para ordenar
uma Comissão de Inquérito para investigar eventos nas regiões ao redor
de Kiev e em outras áreas, como Sumy, que foram
temporariamente detidas
pelas tropas russas. “As
áreas... que estiveram sob
ocupação russa no final
de fevereiro e março experimentaram as mais
terríveis violações dos direitos humanos no continente europeu em décadas”, disse ao conselho
a primeira vice-ministra
das Relações Exteriores
da Ucrânia, Emine Dzhaparova.

“

Ele realmente
perdeu a
capacidade de
falar depois (do
incidente) e a
única maneira
de se comunicar,
é com linhas
pretas
Emine Dzhaparova

Estupro
Ao falar por vídeo, ela
apresentou um desenho
que, detalhou, foi feito por
um menino de 11 anos que
foi estuprado na frente de
sua mãe. “Ele realmente
perdeu a capacidade de falar depois e a única maneira de se comunicar é
com linhas pretas”, disse.
A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar o relato de Dzhaparova sobre o que aconteceu
com o menino. Um portavoz da missão diplomática

da Rússia não respondeu a
um pedido de comentários
sobre o relato.
A Rússia, que negou ter
cometido abusos no que ela
chama de “operação militar
especial” na Ucrânia, deixou sua cadeira no conselho - sediado em Genebra vazia em protesto.
“Em vez de discutir as
verdadeiras causas que levaram à crise neste país e
procurar formas de resolvê-las, o Ocidente coletivo
está organizando outra rotina política para demonizar a Rússia”, disse o embaixador de Moscou na
ONU, em Genebra, Gennady Gatilov, em um comunicado por e-mail antes da votação.
Em uma mudança de
sua posição anterior de abstenção sobre a Ucrânia, a
China votou contra a decisão, ao lado da Eritréia.
A Rússia diz que invadiu
a Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano para desarmar o país e livrá-lo do que
o Kremlin chama de nacionalismo anti-russo fomentado pelo Ocidente. A Ucrânia e o Ocidente dizem que
a Rússia lançou uma guerra de agressão sem provocação.

de sua costa leste

Coreia do Norte lança três mísseis
Agência Estado
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O fato ocorre
depois do
país impor
um lockdown
nacional, após
o primeiro
caso local de
Covid-19

A Coreia do Norte lançou três mísseis balísticos
de sua costa leste, ontem,
afirmaram autoridades da
Coreia do Sul e do Japão.
O fato ocorre depois do
país impor um lockdown
nacional, após o primeiro caso local de Covid-19.
Os mísseis foram disparados às 18h29 (hora local), da área de Sunan, nas
proximidades de Pyongyang.
Eles atingiram altitu-

Perigo
O ministro disse
que a Coreia
do Norte tem
realizado vários
disparos do tipo
em testes desde
o início do ano

de de quase 90 quilômetros e caíram perto, mas
fora, de uma zona econômica exclusiva do Japão
no mar, segundo o ministro de Defesa japonês, Nobuo Kishi.
O ministro disse que a
Coreia do Norte tem realizado vários disparos do
tipo em testes desde o início do ano.
Já a Coreia do Sul afirmou que o vizinho lança
sérias provocações, que
minam a paz na Península Coreana e para além
dela.
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Setor de serviços registra 3
maior crescimento do país
o

“

O índice de
atividades
turísticas avançou
e o indicador
vai na esteira de
serviços prestados
às famílias e
transportes,
crescendo também
em março muito
influenciado pelos
transportes aéreos,
restaurantes,
hotéis e serviços
de bufê
Rodrigo Lobo

Empreender e
redes sociais

A

na esteira de serviços prestados às famílias e transportes, crescendo também em
março, muito influenciado
pela alta de transportes aéreos, restaurantes, hotéis e
serviços de bufê”, destacou
o pesquisador.
Cenário nacional
No acumulado do primeiro trimestre de 2022,
frente a igual período do ano
anterior, o avanço do volume
de serviços no Brasil (9,4%) se
deu de forma disseminada
entre os locais investigados,
já que 26 das 27 unidades
da Federação também mostraram expansão na receita
real de serviços. O principal impacto positivo em termos regionais ocorreu em
São Paulo (11,2%), seguido
por Minas Gerais (10,1%) e
Rio Grande do Sul (16,1%).
Por outro lado, Rondônia
(-0,5%) registrou a única influência negativa sobre índice nacional.

Preço da gasolina oscila entre R$ 6,96 e R$ 7,19
em João Pessoa, mostra pesquisa do Procon-JP

Variação do diesel
Em relação ao diesel S10,
foi verificada oscilação de
preços entre R$ 6,49 e R$
6,99, subindo R$ 0,6 e R$
0,10, respectivamente, em
relação ao levantamento
realizado na semana passada. A média foi registrada

Foto: Procon-PB

em R$ 6,912, a variação em
13,9% e a diferença em R$
0,90. Nove postos aumentaram, dois reduziram e dez
mantiveram o mesmo valor do produto se comparado ao último dia 5 de maio.
Já o diesel comum oscila
entre R$ 6,48 e R$ 7,09, com
média de R$ 6,762.
GNV
O Gás Natural Veicular
(GNV) manteve o menor
preço do levantamento anterior: R$ 5,35 (praticado em
oito postos), com o maior
caindo de R$ 5,49 para R$
5,45, com diferença de R$
0,10, variação de 1,9% e média de R$ 5,365.
Dos 12 revendedores do
produto visitados pelo Procon-JP, dois reduziram e 10
mantiveram o preço em relação à pesquisa da semana passada.
As pesquisas estão disponíveis nos sites da prefeitura de João Pessoa www.
joaopessoa.pb.gov.br e proconjp.pb.gov.br

Confira a pesquisa completa
por meio do QR Code

Maior valor, de R$ 7,19, foi encontrado em 47 postos da capital

0,52%

Fabrício Feitosa

combustível

Pesquisa de combustíveis da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor encontrou
a gasolina comum com preços entre R$ 6,96 e R$ 7,19
(praticado em 47 postos),
com média de R$ 7,147, diferença R$ 0,23 e variação de
3,3% para pagamento à vista. No cartão, o menor preço permanece o mesmo e o
maior aumenta R$ 0,10.
O preço da gasolina aditivada foi registrado entre
R$ 6,96 e R$ 7,49, diferença de R$ 0,53, variação de
7,6% e média de R$ 7,2298.
O Procon-JP esteve em 109
postos que estavam em atividade na última quartafeira (11).
Em relação à pesquisa
do último dia 5, o menor
preço do álcool subiu R$
0,10, saindo de R$ 5,27 para
R$ 5,37, o mesmo ocorrendo com o maior, que subiu
de R$ 5,89 para R$ 5,99, com
média de R$ 5,746, diferença de R$ 0,62 e variação de
11,5%. O etanol aumentou
em 46 postos, reduziu em
três e se manteve em 52 se
comparado à pesquisa da
semana passada.

104.938 pts

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Com expansão de 8,7%, estado ficou bem acima da média nacional, de 1,7%
consumo das famílias, afetando as perspectivas para
o crescimento da economia
em 2022, todas as cinco atividades investigadas pela
pesquisa do IBGE cresceram no mês, com destaque
para os transportes, para os
serviços de informação e comunicação e serviços prestados às famílias. Das cinco
grandes atividades, somente os serviços prestados às
famílias não superaram o
patamar pré-pandemia.
“Isso ocorre por causa
da magnitude do impacto
que esse setor sofreu com a
necessidade de isolamento
social, diminuição do deslocamento das pessoas e fechamento total ou parcial
dos serviços considerados
não essenciais”, lembra o
gerente da pesquisa do setor de Serviços do IBGE, Rodrigo Lobo.
Ele acrescentou que “o índice de atividades turísticas
avançou e o indicador vai

Ibovespa

Empreendedorismo

desempenho paraibano

O setor de serviços na
Paraíba apresentou expansão de 8,7% em março sobre fevereiro, alcançado a
terceira maior taxa do país
no indicador. A Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS),
divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), mostra
que o crescimento da Paraíba ficou atrás apenas do
Distrito Federal (10,3%) e
de Sergipe (8,8%), mas bem
acima da média nacional
(1,7%).
Na comparação de março sobre o mesmo mês do
ano passado, o volume de
serviços prestados na Paraíba cresceu acima de
dois dígitos (15,1%), índice também que ficou acima
da média nacional (11,4%).
No acumulado de janeiro
a março, a taxa paraibana
apresenta elevação de 7,3%.
Apesar da alta dos juros
e da inflação persistente tirar o poder de compra e de

1,06
1,62
1,01
0,54
0,73

17

s redes sociais são uma realidade cada vez mais
constante na vida de todos nós e no mundo dos
negócios, essa tendência também já é muito
forte. Hoje é praticamente impossível sair de casa e
não encontrar alguém com o celular na mão e essa
força também pode ser demonstrada em números.
Uma pesquisa realizada pela GlobalWebIndex mostra
que no mundo as pessoas gastam uma média de duas
horas e meia por dia nas redes, a América Latina é
onde se gasta mais tempo, 212 minutos, e o Brasil é o
segundo lugar no mundo onde mais se usa as redes
sociais, com uma média de 225 minutos por dia, ou
seja, o brasileiro consome esse tipo de conteúdo por
quase quatro horas diárias.
Não é apenas o consumo de conteúdo das redes
sociais que é gigantesco, um outro estudo realizado
pela Global Digital Statshot mostra que dos 7,6 bilhões
de pessoas do nosso planeta, 3,4 bilhões estão ativos
em redes sociais, isso corresponde a quase metade
de todo o mundo, e é por isso que é muito difícil não
encontrar alguém em algum perfil na internet. No
mundo dos negócios, ser encontrado é essencial, e
esse “universo paralelo” da internet já mostra que
não podemos mais estar desconectados, seja como
pessoas físicas ou empresas. Em ano de pandemia,
com a necessidade do distanciamento social, esse
crescimento foi ainda maior, as principais redes
sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp cresceram
mais de 40% de março de 2020 pra cá.
Como já vinha dizendo, com todo esse potencial
acima descrito, era inevitável que as redes sociais se
tornassem o foco de muitos negócios. Hoje é possível
ser um empreendedor exclusivamente digital, seja
através de comércio eletrônico, de oferecimento
de serviços digitais como marketing, design,
desenvolvimento de softwares, consultorias nas mais
diversas áreas, e uma infinidade de outros serviços
que com o avanço da tecnologia não exigem mais
a presença “física” para serem disponibilizados.
Atualmente, mais da metade das empresas brasileiras
que estão na internet realizam seus negócios
exclusivamente on-line.
Surgiu ainda a figura do influenciador digital,
que diferentemente dos negócios já considerados
convencionais, onde a internet é utilizada como
meio de comercialização de produtos e serviços,
a rede social passa a ser seu meio exclusivo de
ganhar dinheiro, criando conteúdo para as mesmas
e influenciando pessoas a consumir os produtos que
os financiam. Existem influenciadores sobre os mais
diversos temas, desde conteúdos educacionais, como
canais de matemática e história no YouTube, ou perfis
de moda e saúde no Instagram, por exemplo.
Todas essas informações mostram como já se disse
a força das redes sociais no cotidiano dos negócios
e da já repisada necessidade da presença das
empresas, sejam elas pequenas ou grandes, formais
ou informais, nas mais diversas mídias. É possível hoje
dispor de alguns desses serviços de forma gratuita
e facilitada, e separar um tempo de sua rotina de
trabalho no seu negócio para focar e aperfeiçoar esses
recursos precisa se tornar tarefa obrigatória.
Alguns pontos são interessantes de serem
destacados e poderemos ter a oportunidade de
aprofundá-los aqui em outras colunas, mas vamos
a eles. O primeiro é buscar inspiração em outros
negócios, antes de nos aventurarmos no mundo digital,
já que os exemplos de sucesso já podem nos subsidiar
em vários aspectos em como formar as nossas redes
sociais. Observar as nossas concorrências é também
uma ótima estratégia de negócio, portanto sigam seus
concorrentes nas redes sociais, sim!
Identificar o público-alvo já é uma regra básica
para quem está formando seu negócio, e com a
internet essa tarefa acaba ficando mais importante. É
nesse momento que podemos definir quais as redes
sociais e quais os conteúdos que mais se adequam ao
nosso público.
Planejar é sempre necessário. Organize as
suas redes sociais de forma planejada, seja pela
quantidade de postagem por dia, seja pela utilização
de conteúdos voltados a períodos comemorativos,
como Natal e Páscoa, por exemplo. Mantenha e
fortaleça o relacionamento com o seu cliente através
dessas redes sociais, elas são uma ferramenta
fortíssima de aproximação com as pessoas.
As redes sociais, como disse anteriormente, já são
parte da nossa vida. A vida de nossa empresa também
precisa estar inserida nessa realidade e aprender a
utilizar essas ferramentas a nosso favor pode fazer com
que um negócio se destaque nos dias de hoje.
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desestatização

Venda da Petrobras entra em pauta
Novo ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida entrega pedido de estudos para privatização a Paulo Guedes
Marlla Sabino
Agência Estado

O ministro de Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, entregou ontem, ao ministro da
Economia, Paulo Guedes, o
pedido para início dos estudos para as privatizações da
Petrobras e da Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), estatal responsável pelos contratos da União
no pré-sal. Segundo Guedes,
as solicitações devem ser encaminhadas para a Secretaria
Especial do Programa de Parcerias de Investimentos.
O anúncio das análises
para as desestatizações, classificadas como “a libertação
do povo brasileiro contra os
monopólios” pelo novo ministro, foi feito na quarta-feira, 11, durante a primeira declaração de Sachsida como
ministro de Minas e Energia.
Sachsida assume a pasta
no lugar do ex-ministro Bento
Albuquerque, que não resistiu à insatisfação do presidente Jair Bolsonaro aos reajustes
nos preços dos combustíveis
feitos pela Petrobras.
“Aqui está meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia, a solicitação
formal para que se inicie os

Protesto
Durante sua declaração,
o ministro respondeu a sindicalistas que gritavam em
frente à sede da pasta. “Quando alguém, eu não quero falar
de quem roubou a Petrobras,
assaltou a Petrobras. Durante anos roubaram, foram condenados e eu não quero falar
isso. Nós vamos devolver ao
povo brasileiro o que é deles.”

menor ritmo

Produção de motos tem
recuo de 7,8% em abril
Eduardo Laguna
Agência Estado

A produção de motos caiu
7,8% no mês passado frente a
abril de 2021. Na comparação
com março, a queda foi de
17,4% no mês passado, quando 112,7 mil motocicletas foram fabricadas. Os números
foram divulgados ontem pela
Abraciclo, entidade que representa as montadoras de veículos de duas rodas, instaladas
no polo industrial de Manaus.
Desde o início do ano, o
setor montou 439,8 mil motos,
com crescimento de 22,3% sobre os quatro primeiros meses do ano passado.
Segundo, o presidente
da Abraciclo, Marcos Fermanian, as fábricas seguem
cumprindo o planejamento
de produção anual.
“Com isso, mantemos

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

estudos que visam o começo
do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras.
Espero que no período mais
rápido de tempo possível tenhamos essa resolução pronta e levamos para o presidente Jair Bolsonaro assinar esse
decreto e começar esse processo aguardado pelo povo
brasileiro”, afirmou Sachsida.
“É a libertação do povo brasileiro contra os monopólios.”
Questionado sobre os prazos para os estudos, Guedes
afirmou que encaminhará
as solicitações imediatamente ao PPI para que seja feita uma resolução “ad referendum”, o que significa poder
definir medidas de forma individual, para dar sequência
aos estudos para a PPSA e, depois, para a Petrobras.

Projeção

Apesar da queda, setor
mantém expectativa
de crescimento da
produção estabelecida
para este ano, com 1,29
milhão de unidades
fabricadas no país

nossa expectativa de produzir 1,29 milhão de unidades
em 2022”, afirma o executivo, ao reforçar a previsão de
crescimento de 7,9% da produção de motos neste ano.

Segundo Guedes (D), as solicitações devem ser encaminhadas para a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos

primeiro trimestre

Abate de frangos tem queda e contrasta
com alta registrada em suínos e bovinos
Cristina Índio do Brasil
Agência Brasil

O abate de frangos caiu
1,8% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao
mesmo período de 2021.
Na direção contrária, o de
bovinos subiu 4,7% e o de
suínos, 7,2%.
Os números constam
dos dados preliminares da
Estatística da Produção Pecuária, pesquisa divulgada ontem, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Os resultados completos para o primeiro trimestre de 2022 serão divulgados em 8 de junho.
Os dados preliminares
indicam, ainda, que as cabeças de bovinos abatidas no
trimestre somam 6,91 mi-

lhões. Já as de suínos alcançaram 13,64 milhões e as de
frangos, 1,54 bilhão de cabeças.
Segundo o IBGE, se comparado ao último trimestre do ano passado, o abate
de frangos cresceu 0,1%. Na
mesma comparação, o abate
de bovinos avançou percentual semelhante, enquanto
o de suínos teve alta de 2%.
O total de bovinos abatidos no primeiro trimestre
deste ano indica, no resultado preliminar, uma produção de 1,82 milhão de toneladas de carcaças, o que
significa elevação de 5,2%
em relação ao mesmo período de 2021. Apesar disso, há
redução de 4,5% se comparado com o último trimestre do
mesmo ano.
O peso acumulado das

carcaças de suínos chegou a
1,24 milhão de toneladas, representando alta de 6,7% em
relação ao primeiro trimestre do ano passado e de 1,8%
ao quarto trimestre de 2021.
Nas carcaças de frango
o peso acumulado ficou em
3,76 milhões de toneladas.
Na comparação anual, representa avanço de 2,4%, e acréscimo de 1,9% frente ao último trimestre de 2021.
Ovos e leite
A compra de leite cru por
estabelecimentos que funcionam sob inspeção sanitária municipal, estadual ou
federal alcançou 5,88 bilhões
de litros no primeiro trimestre de 2022, o que significa queda de 10,5% frente ao
mesmo período do ano anterior, e recuo de 8,9% na com-

paração com o quarto trimestre de 2021.
A produção de ovos de
galinha somou 963,82 milhões de dúzias. É um recuo
de 2,3% na comparação anual
e de 2,8% na trimestral.

Curtumes
Segundo a mesma pesquisa, os curtumes que fazem o curtimento de, pelo
menos, cinco mil unidades
inteiras de couro cru bovino
por ano declararam ter recebido 7,08 milhões de peças
inteiras de couro cru no primeiro trimestre deste ano.
“Essa quantidade foi 0,2%
menor na comparação com
o mesmo período de 2021 e
1,9% menor do que a registrada no último trimestre
do ano passado”, informou
o IBGE.

salário curto

Brasileiros cortam gastos fora de casa e consumo nos lares cresce
n
Famílias
reduziram as
idas aos pontos
de venda, com
compras mais
planejadas,
aproveitando
o momento de
recebimento
do salário

Flávia Albuquerque
Agência Brasil

O consumo nos lares brasileiros aumentou 2,59%
no primeiro trimestre do
ano, de acordo com o Índice Nacional de Consumo
dos Lares Brasileiros da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado ontem pela entidade.
A maior variação do consumo do trimestre foi registrada em março, com alta de
6,58% na comparação com
fevereiro. Em relação a março de 2021, a alta é de 2,41%.
“O primeiro trimestre
foi marcado pela busca de
lojas que operam com preços menores e pela compra
de abastecimento concentrada nas semanas próxi-

mas do recebimento do
salário. Por ora, troca de
marca, substituição de produtos, busca por embalagens de melhor custo-benefício e por marcas próprias
se mantêm acentuadas para
compor a cesta de abastecimento”, explicou o vice
-presidente da Abras, Marcio Milan.
Segundo Milan, a pesquisa mostrou ainda que
as pessoas voltaram a reduzir o consumo fora de
casa, cortando supérfluos
para fazer o abastecimento
com a renda, que está mais
restrita. Além disso, reduziram-se as idas aos pontos de venda, com compras
mais planejadas, aproveitando o momento de recebimento do salário.

“Os consumidores estão buscando diversificar
os canais de compra. Temos visto as compras on-line crescendo, porque o consumidor busca um maior
benefício. Além disso, buscam por embalagem com
preço menor ou pelo desconto família, trocam as
marcas que utilizam por
outras mais baratas, raciocinam melhor no momento
da compra e também buscam produtos com marca
própria da rede.”
De acordo com os dados, a cesta Abrasmercado composta por 35 produtos de largo consumo
acumula alta no primeiro
trimestre do ano de 5,11%,
na comparação com o mesmo período do ano passa-

do. Em março, a cesta registrou alta de 2,40% e passou
de R$ 719,06 em fevereiro
para R$ 736,34 em março.
Em 12 meses, a alta foi de
15,45%.
Pressão inflacionária
“O aumento se deve à
pressão inflacionária puxada pelo repasse dos custos
de produção na cadeia de
alimentos, especialmente
pelo aumento do preço do
óleo diesel, que impacta o
frete na logística dos produtos”, ressaltou a Abras.
Os alimentos mais impactados pelo aumento foram o tomate (27,22%), a cebola (10,55%), o leite longa
vida (9,34%), o óleo de soja
(8,99%) e o ovo (7,08%). As
maiores quedas foram re-

gistradas nos preços do
pernil (-0,51%), do açúcar
refinado (-0,13%) e da carne traseira (-0,07%).
A região Sul obteve a
maior variação no preço
médio e teve a cesta mais
cara dentre todas as regiões, com alta de 3,38%,
ao passar de R$ 787,85 em
fevereiro para R$ 814,48 em
março. A região Sudeste registrou a segunda maior
variação no preço da cesta, alta de 3,16%, passando
de R$ 700 em fevereiro para
R$ 722,14 em março.
Nas outras regiões, as
variações no preço da cesta em março na comparação com fevereiro foram
respectivamente: Nordeste
(1,93%), Norte (1,84%), Centro-Oeste (1,58%).

Diversidade
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abolição da escravatura

Celebração da Lei Áurea tem críticas

Para especialista, foram as pessoas escravizadas, e não a Princesa Isabel, as responsáveis pelo fim da escravidão
Juliana Cavalcanti

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O dia 13 de maio é conhecido popularmente como o
dia da Abolição da Escravatura no Brasil, pois marca o
momento em que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea
em 1888 e a escravidão passou a ser proibida no país. No
entanto, a data possui inúmeras críticas de historiadores
e do movimento negro, pois
esta população continuou a
ser excluída da sociedade.
De acordo com o doutor
em história e professor da
rede municipal de ensino de
João Pessoa, Lucian Souza,
a primeira coisa que se deve
pensar sobre o 13 de maio é a
retirada da Princesa Isabel do
horizonte histórico do processo de abolição. “A atuação
da princesa e da Família Real
como um todo foi mínima.
Tanto que no dia 13 de maio
de 1888, o imperador estava
tratando da saúde na Europa e por essa razão quem assina a lei é Isabel e não Dom
Pedro II”, declarou.
Seg undo o educador,
o que a Princesa Isabel fez
foi legitimar uma legislação
que já havia sido aprovada
na Câmara dos deputados e
no Senado. Ou seja, não partiu da Coroa o projeto de lei
que encerrou a escravidão no
Brasil. “O contexto da época
era muito complexo, passava
pela mudança de eixo econômico entre o norte e o sul; a
libertação do ventre ocorrida em 1871; a perda de legiti-

midade da monarquia (tanto
que pouco mais de um ano
após a abolição ocorre o golpe da República) e a histórica resistência escrava que minou o sistema escravista por
dentro”, explica.
Não celebração da data
Portanto, segundo o professor, foram as pessoas escravizadas, e não Isabel, as
responsáveis pelo fim da escravidão. Desta forma, com
o passar dos anos e diante
de várias discussões em torno do assunto, o movimento
negro passou a não celebrar
mais a data.
A ideia defendida pelos
representantes desse movimento é que o 13 de maio entrou para o calendário da história do país e não tem como
negar o fato. Porém, essa data
é algo que precisa ser reelaborado, porque houve uma
abolição formal, mas os negros continuaram excluídos
do processo social.
Para o historiador, os integrantes de grupos contra o
racismo rejeitam o 13 de maio
como forma de construção de
outras narrativas históricas,
pois a cultura histórica brasileira legou à Princesa Isabel
o protagonismo da abolição,
quando pertence as pessoas
negras. “ Os negros foram os
responsáveis por minar o sistema escravista através das
várias formas de resistência, tais como fuga, formação
de quilombos, construção de
rede de sociabilidade, processos judiciais e outros”.
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Data

Com o passar
dos anos, e diante
de várias discussões
em torno do assunto, o
movimento negro deixou
de celebrar a data

Segundo historiador, a atuação da princesa e da Família Real para acabar com a escravidão foi mínima

Essa linha de pensamento fez com que o 13 de maio
se tornasse para o movimento, o “Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo”, o que,
segundo Lucian Souza, seria
uma forma de dar visibilidade a ineficácia do processo de
abolição da escravidão. “Mesmo após décadas de trabalho
compulsório, o Estado brasileiro optou por engendrar
uma abolição que não possibilitou a inserção os ex-escravos na estrutura produtiva do
país, colocando-os mais uma
vez em um lugar de exclusão
e subalternidade”, completa.
Ressignificação
De acordo com a gerente
de equidade racial da Secretária de Estado da Mulher e da
Diversidade Humana, Leandra Cardoso, é preciso pensar

em uma ressignificação do 13
de maio porque o movimento negro, bem como os grupos de enfrentamento a intolerância religiosa e ao racismo
não celebram essa data, mas
questionam a sua validade.
“Quando o movimento negro
hoje questiona essa data, inclusive transfere toda a luta e
simbologia que ele representa para o Dia da Consciência
Negra que é o dia da morte
de Zumbi dos Palmares, no
dia 20 de novembro”, explica.
Para ela, a Lei Áurea promulgou a liberdade, que
na prática não representou
qualquer tipo de libertação,
mas apenas uma transformação de um negro escravizado
cujo “dono” tinha a obrigatoriedade de lhe dar comida,
para um indivíduo no qual
o seu antigo senhor já não ti-

nha mais nenhuma obrigação com ele.
Além disso, os ex-escravos não tinham acesso à educação nem a qualquer tipo
de bem de consumo e nenhuma política pública havia
sido pensada até então para
essa população. “Legalmente, foi dada a liberdade, mas
até hoje convivemos com as
consequências deste ato. Inclusive, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir
a escravidão e ainda assim
dentro desse recorte histórico: aboliu sem nenhum tipo
de perspectiva a curto, a médio e nem a longo prazo”, criticou a gerente.
Conforme a presidente
da Coordenação Estadual
das Comunidades Negras
e Quilombolas da Paraíba
(Cecneq), Cristina Gregório

(conhecida como Bianca Quilombola), não existe nenhum
histórico de comemoração do
13 de maio pelos grupos de
combate ao racismo. “Não
é um dia comemorado, mas
apenas citado, pois não vemos como uma data comemorativa na Paraíba. O que
a gente comemora mesmo
é o Dia 20 de novembro que
é o Dia da Consciência Negra”, opina.
Bianca comenta que o movimento negro entende que
essa data marca apenas a
assinatura de uma lei, mas
não o fim dos ataques. “O
dia realmente importante é
o Dia da Consciência Negra
porque o 13 de maio aboliu
a escravatura, mas é uma fachada porque a escravidão
perdura e ainda temos grandes ataques”, afirma.

Liberdade fragilizada, sem política pública ou aparato legal
mas, para Leandra, foram importantes, mas assim como a Lei Áurea, não garantia, uma liberdade
plena a esta população. “Com a Lei
do Sexagenário quem vivia 60 anos
ou mais podia tornar-se livre, o que
nem sempre acontecia. Já com a Lei
do Ventre livre, a criança nascia livre, mas como iria viver sem a mãe?
Ela deveria continuar com ela e estaria dentro dos afazeres domésticos. E os filhos seriam escravizados
do mesmo jeito”, observa.

Depois da abolição

Após a abolição, surgiram outras situações que dificultavam a vivência dos negros
em sociedade, a
e xe mplo
da cha-
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A gerente de equidade racial
destaca que a defesa do movimento negro pela ressignificação do 13
de maio é devido a compreensão
de que esse é um marco legal histórico importante, mas não dialoga com a proposta inicial de liberdade da população escravizada no
Brasil. “É uma liberdade totalmente fragilizada porque não trouxe nenhuma política pública, não direcionou nenhum aparato legal, além do
próprio discurso da lei. Inclusive ela
é considerada uma das menores leis
do mundo porque só tem dois artigos”, acrescenta.
A Lei nº 3.353, de 13 de maio de
1888 declarou extinta a escravidão
no Brasil: “A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade
o Imperador, o Senhor D. Pedro II,
faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte: Art. 1°: É declarada extinta desde
a data desta lei a escravidão no Brazil. Art. 2°: Revogam-se as disposições em contrário”.
A gestora lembra que antes dessa formalização, foram instituídas
outras medidas que penalizaram a
população negra: em
1834 os negros não
podiam ter acesso à
educação e em 1850,
não podiam adquirir
terras. “Então, quando
foi instituída a Lei Áurea,
ela vem contradizer o que
já foi instituído antes: como
eu posso ser livre a partir de
agora se eu não posso estudar
desde 1834 e não posso adquirir
terras desde 1850? De que liberdade estamos falando? ”, argumentou.
Além disso, em 1871, a Lei do
Ventre livre, libertava todos os filhos de escravas e em 1885, foi garantida a liberdade aos escravos
com 60 anos ou mais. Essas nor-

mada “Lei da vadiagem” que determinava o encarceramento de todas
as pessoas que estivessem na rua, a
partir das 22h. “A população escravizada, agora liberta, não tem acesso à educação e nem a terra, porque
ambos são proibidos por Lei, agora
é encarcerada porque não tem para
onde ir. Por isso, surgem as favelas:
pelo processo de fuga dos centros
para habitação em locais precarizados”, descreveu Leandra Cardoso.
Já no começo do século 20, a teoria da Eugênia torna-se mais conhecida. O termo foi criado por
Francis Galton em 1883,
mas se transformou em
uma política no Brasil
posterior-

mente. Foram estudos que defendiam um padrão genético superior
para os seres humanos: o homem
branco europeu tinha a melhor saúde, inteligência, beleza e era mais civilizado em comparação aos asiáticos, indígenas e africanos.
Proclamação da República
Com a proclamação da República (1889), os negros disputavam o mercado de trabalho com
imigrantes do Japão, Itália, Síria
e outros. Isso

fez com que a unidade brasileira
fosse repensada. E a partir da “tese
do branqueamento”, passou-se a
acreditar que o intercruzamento
com a raça negra seria degenerativo e ao evitá-lo, a nação do futuro não seria mais mestiça, mas exclusivamente branca.
Assim, médicos, biólogos, jornalistas, escritores e diversos profissionais da época defendiam a
eugenia, como a solução para os
problemas brasileiros, excluindo os
negros (assim como asiáticos, deficientes e outros) da sociedade. Havia a ideia de que os negros eram
responsáveis pelas epidemias e a
eugenia seria a “higiene social”.
Segundo o doutor em história,
Lucian Souza, a Lei Áurea em si é
importante porque marca o processo de resistência escrava. No
entanto, faltou uma legislação que
possibilitasse aos antigos escravos
se inserirem socialmente. Neste
sentido, haviam outros projetos de
Brasil sendo pensados naquele momento, a exemplo do que defendia
o abolicionista André Rebouças ao
propor a “democracia rural”.
“Então esse encaminhamento excludente da abolição foi
uma escolha intencional do
Estado e da elite brasileira de
então”, pontuou.
A presidente da Coordenação Estadual das Comunidades Negras e Quilombolas, por sua vez, reforça que o
13 de maio é uma data de fato
reconhecida, mas que até hoje não
representa uma vida melhor para
os negros.

Após a abolição, surgiram outras
situações que dificultavam a
vivência dos negros em sociedade
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maio amarelo

Riscos de dirigir usando o celular
Associação Brasileira de Medicina do Tráfego lança campanha e alerta motoristas sobre a prática perigosa
Camila Maciel
Agência Brasil

Pelo menos 250 mil motoristas foram flagrados usando
o celular no trânsito em 2021,
mostra levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), com
dados do Registro Nacional
de Infrações de Trânsito (Renainf). O risco dessa prática
ao dirigir é o alerta da entidade com a campanha “Toque
pela Vida”, no Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização para uma mobilidade
saudável e segura.
Entre os estados brasileiros que se destacaram negativamente no ano passado,
por terem mais registros desse tipo, São Paulo lidera com
mais de 37%, com 91.362 ocorrências. Em seguida estão Minas Gerais e Goiás, com 30.843
e 16.971 infrações, respectivamente. A análise revela que, a
cada hora, 28 condutores negligenciaram a atenção ao volante pelo uso do celular, reforçando uma das principais
causas de sinistros no Brasil.
“A gente sabe que o telefone celular, durante a condução veicular, aumenta, de
forma exponencial, a probabilidade de sofrer acidentes
com lesões graves e até óbito”, alerta Antonio Meira Júnior, presidente da Abramet.
A entidade destaca estudo
que analisou mais de 30 mil
sinistros com mortes e mostrou que as falhas de atenção
ao conduzir, pelo uso do telefone celular, foram responsáveis por 14% deles.
“Dirigir utilizando o celular quadruplica a probabilidade de sofrer um sinistro
de trânsito e, se você estiver
enviando uma mensagem,
pode aumentar em até 23 vezes o risco. E esse acidente
ocasionado pelo celular é típico caso que não foi acidente. É sinistro de trânsito, porque é passível de prevenção,
poderia ter sido evitado”, diz
Meira Júnior.
O presidente da Abramet
cita três tipos de distrações
provocadas pelo uso do celular ao volante, que explicam a
gravidade da infração. “A distração manual, quando você
pega o celular, fica segurando, mandando mensagem; a

distração visual - você desvia
a atenção para o celular quando deveria estar olhando ao
redor do carro; e a distração
cognitiva - quando o conteúdo da conversa ou da informação pode ocasionar uma
alteração emocional e você ser
responsável por causar uma
tragédia”, acrescenta.
A associação lembra que
não há orientação sobre uso
seguro do celular ao volante. A prevenção é não usar
o aparelho. “A maioria dos
smartphones tem hoje tecnologia chamada de modo
drive. Você coloca no modo
em que se uma pessoa ligar,
o aparelho envia uma mensagem automaticamente informando que você está conduzindo o veículo e que, no
momento oportuno, vai responder”.
O uso de celular na direção é uma infração gravíssima, de acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB).
Quem for flagrado, pode pagar multa de R$ 243,47, além
de ganhar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
A campanha Toque pela
Vida terá duração de um ano,
destacando os riscos do uso
do aparelho, mas também outros fatores que contribuem
para os sinistros nas ruas,
como consumo de álcool e
drogas, excesso de velocidade, cinto de segurança, capacete, sono, condições do veículo, entre outros.

n
O uso de celular
na direção é
uma infração
gravíssima,
de acordo
com o Código
de Trânsito
Brasileiro
(CTB). Quem for
flagrado pode
pagar multa
de R$ 243,47,
além de ganhar
sete pontos
na Carteira
Nacional de
Habilitação

Foto: Divulgação/ Observatório Europeu do Sul

n
A astrofísica
Thaisa Storchi
Bergmann,
membro da
Academia
Brasileira
de Ciências
(ABC),
destaca o
empenho das
equipes e da
tecnologia
utilizada

Para a busca do objeto, foram utilizados oito radiotelescópios por diversos pontos do globo terrestre

sagitário a*

Astrônomos divulgam primeiras imagens
de buraco negro no centro da Via Láctea
Adrielen Alves
TV Brasil

A imagem do Sagitário
A* é o buraco negro localizado ao centro da nossa galáxia, na Via Láctea, e pela primeira vez foi visto em uma
imagem. O anúncio foi feito
pelo Observatório Europeu
do Sul (ESO).
É a primeira evidência visual da existência deste objeto compacto e supermassivo,
possível graças ao trabalho
conjunto de uma equipe internacional de pesquisadores, chamada Colaboração
Event Horizon Telescope
(EHT).
Para a busca do objeto
foram utilizados oito radiotelescópios espalhados por
diversos pontos do globo terrestre. A partir das imagens
captadas, que simulariam
um super telescópio do tamanho da Terra, e da justaposição dos registros, chegou-se à imagem do buraco
negro da Via Láctea.
De acordo com comunicado do ESO, embora não seja
possível avistar o buraco negro em si, “o gás brilhante
que o rodeia revela uma assinatura inconfundível: uma

Mobilização

O anúncio sobre
o buraco negro no
“coração” da Via Láctea,
a cerca de 27 mil
anos-luz da Terra, foi
realizado na Alemanha,
mas mobilizou
cientistas e imprensa
de todo mundo

região central escura (chamada sombra) cercada por uma
estrutura brilhante em forma
de anel. A nova visão captura
a luz que se curva sob a poderosa gravidade do buraco
negro, que é quatro milhões
de vezes mais massivo que o
nosso Sol”.
Para a conclusão das fotos divulgadas ontem, foram
cerca de cinco anos desde
a captação das imagens feitas em 2017, com a participação de mais de 300 profissionais de 80 instituições de

Tribunal de Justiça inclui os estudantes
trans em lei de distribuição de absorventes
Agência Brasil

O Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) determinou que a prefeitura inclua
os estudantes trans masculinos na lei que cria o programa municipal de distribuição de absorventes. A ação
direta de inconstitucionalidade (Adin) foi impetrada pelo PSOL, que requereu a mudança do texto da
lei para que faça referência
não apenas ao gênero feminino. A decisão, tomada em
órgão especial do TJ, foi julgada procedente por unanimidade.
A Lei 388/2021 foi sancionada em julho do ano passado. O objetivo é combater
a evasão escolar durante o
período menstrual. De acor-

Galáxia Messier 87
Também com os esforços
da Colaboração Event Horizon Telescope (EHT), foi realizado o primeiro registro, do
chamado M87*, localizado na
galáxia Messier 87.
Pesquisadores destacam
que embora os dois sejam diferentes, já que o Sagitário A*

é cerca de mil vezes menor e
menos massivo que o M87*,
perto das bordas são bem semelhantes e que ambos podem apontar para respostas
de pesquisas em andamento.
A astrofísica Thaisa Storchi Bergmann, membro da
Academia Brasileira de Ciências (ABC), destaca o empenho das equipes e da tecnologia utilizada. Este anúncio
abre portas para avanços nas
pesquisas, explicou.
“Temos muito estudo
pela frente, é somente a segunda imagem e o resultado bem sucedido desse imageamento pelo EHT mostra
que essa técnica é fantástica e está aí pra ficar. Como
foi dito (no anúncio do ESO)
envolveu mais de 300 pesquisadores de 20 países, oito
observatórios. O Alma sozinho tem 66 antenas, além
dos supercomputadores
para fazer essa foto. Deu
muito trabalho, demorou
anos para sair essa imagem
e acho que tem muito espaço para aperfeiçoar essa tecnologia, tornar isso mais rápido e aplicar para outros
buracos negros em centros
de galáxias vizinhas’’, explicou.

bula de remédio digital

em são paulo

Camila Maciel

diversos países, com tecnologia avançada e supercomputadores que analisaram e
combinaram dados, além de
uma rede mundial de radiotelescópios do Atacama Large Millimeter/submillimeter
Array (ALMA) e do Atacama Pathfinder EXperiment
(APEX), instalados no deserto do Atacama no Chile, e do
Telescópio IRAM de 30 metros na Espanha e do Noema
(Northern Extended Millimeter Array), na França.
O anúncio sobre o buraco negro no “coração” da
Via Láctea, a cerca de 27 mil
anos-luz da Terra, foi realizado na Alemanha, mas mobilizou cientistas e imprensa de
todo mundo, assim como em
2019, quando foi anunciada a
primeira imagem de um dos
objetos mais enigmáticos do
Universo.

do com a prefeitura, a medida é focada nas pessoas em
vulnerabilidade social que
não podem adquirir os itens
de higiene pessoal. Estudo
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
revela que no Brasil, uma
em cada quatro estudantes
do Ensino Fundamental falta às aulas durante o período menstrual por não ter
dinheiro para comprar absorventes.
Em mensagem no Twitter, a vereadora Erika Hilton
considerou a decisão uma vitória. “Justiça de SP, provocada por ação formulada pelo
meu mandato e assinada
pelo PSOL, decide por unanimidade obrigar que a prefeitura inclua homens trans
em política de distribuição
de absorventes”, afirmou a

vereadora. Para o relator da
ação, desembargador Matheus Fontes, a promoção da
saúde e bem-estar não comporta discriminações orientadas pelo sexo. “A proteção
jurídica das individualidades e das coletividades não
pode discriminar injustamente em razão do sexo, devendo ser abrangente e inclusiva de papéis diferentes
que a liberdade de orientação sexual e de identidade
de gênero proporcionam, fazendo sucumbir anacrônicas
taxinomias”, disse Fontes.
Em nota, a prefeitura de
São Paulo disse que endossa
a decisão da Justiça. “Mencionar expressamente homens trans, a quem não poderia ser negado o acesso a
absorventes, é garantir dignidade e direitos universais

a essa parcela da população tão invisibilizada”, diz
o texto.
A Secretaria Municipal
de Educação (SME) informou também que os recursos para compra e disponibilização dos absorventes
são oriundos do Programa
de Transferência de Recursos Financeiros e que “as escolas já fazem as aquisições
de acordo com sua demanda
e dão acesso a todos os estudantes que menstruam”.
O órgão destacou ainda
que para receber o absorvente não é necessário cadastro e que a distribuição
pode ocorrer de forma semanal ou mensal. Isso depende
das condições do estudante
beneficiado para guardar o
material, o que será avaliado pela equipe da prefeitura.

Lei é regulamentada
Ludmilla Souza
Agência Brasil

Os laboratórios farmacêuticos deverão inserir a partir
de agora um QR Code nas embalagens dos medicamentos
para acesso à versão digital da
bula, com informações sobre
a sua composição, utilidade,
dosagens e as suas contraindicações. A mudança, publicada ontem no Diário Oficial
da União, vai permitir, por
exemplo, a transformação, por
meio do aplicativo adequado,
do texto em áudio, o que trará
acessibilidade às pessoas com
deficiência e analfabetos. O
QR Code também poderá direcionar o público para links
e outros documentos explicativos sobre o produto.
Segundo a Lei Nº 14.338/22,
as bulas digitais deverão ser
hospedadas em links autorizados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o laboratório poderá inse-

rir outras informações, além
do conteúdo completo e atualizado, idêntico ao da bula impressa.
A bula digital não exclui a
obrigação da versão impressa, que vem junto ao medicamento, na embalagem. Outra
novidade da norma é que o detentor de registro de medicamento deverá possuir sistema
que permita a elaboração de
mapa de distribuição do produto, com identificação dos
quantitativos comercializados e distribuídos para cada
lote, bem como dos destinatários das remessas, atraindo
para estes a responsabilidade.
“A sanção presidencial representa uma importante
medida para a atualização e
o aprimoramento da identificação digital de medicamentos, bem como para promover adequações necessárias
à acessibilidade”, destacou a
Secretaria-Geral de Governo em nota.
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Estádio Almeidão sedia a primeira
partida das finais do Campeonato
Paraibano de 2022 e vem recebendo
um tratamento especial

estádio almeidão

Sejel prepara o palco para decisão
Gramado passa por manutenção para o jogo de amanhã entre Botafogo e Campinense, pelo Paraibano 2022
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Está chegando a hora da
primeira partida das finais do
Campeonato Paraibano, programada para amanhã, às 16h,
no Estádio Almeidão, em João
Pessoa. Enquanto os clubes se
preparam para os primeiros 90
minutos, a Secretaria Estadual
da Juventude, Esporte e Lazer
está cuidando do palco do clássico emoção deste sábado. Para
que a bola role melhor, o gramado, muito castigado pelas fortes
chuvas que vêm caindo na capital paraibana, está passando por
uma reforma.
Segundo o secretário executivo da Sejel, Harlen Vilarim, a
empresa responsável pela manutenção do gramado foi acionada e já deu início a um tratamento para que o gramado volte
a ser padrão Fifa em um prazo

de aproximadamente 30 dias.
“O próprio proprietário da
empresa veio aqui esta semana
acompanhar de perto o trabalho. O problema é que ao lado
do estádio tem muitas ervas daninhas e são trazidas pelos pássaros através de sementes infestando o gramado. Estamos
usando um pesticida para matar
essas ervas que destroem a grama. Por esse motivo, o gramado
tem algumas partes com aspecto
amarelado, mas voltará a ser totalmente verdinho como antes.
O gramado não perdeu o alto
nível de jogabilidade, que tem a
nota 3,8 de 5 possíveis. Ou seja,
não há buracos”, disse Harlen.
Sobre o processo de drenagem, que tem deixado a desejar
nos últimos jogos, após as fortes
chuvas que estão caindo em João
Pessoa, Harlen garantiu que o
problema já está sendo resolvido e já haverá uma grande mu-

dança nesta partida de sábado
entre Botafogo e Campinense.
“Houve um entupimento da
rede de drenagem, com gravetos e matos que obstruíram as
tubulações. Mas esta semana, fizemos um trabalho de desentupimento geral, para que a água
possa escorrer normalmente,
deixando a grama mais seca.
Isso vai evitar a formação de poças d’água no gramado”, acrescentou.
Botafogo
Como o mando de campo é
do Botafogo, o clube está tomando todas as providências para facilitar o acesso do torcedor ao estádio, que será aberto duas horas
antes do início da partida. Os ingressos já começaram a ser vendidos em quatro pontos de vendas, espalhados por João Pessoa:
no CT da Maravilha do Contorno, na Belomania em Tambaú,

além da loja do Armazém Paraíba da Lagoa e no Mangabeira
Shopping. Os preços são R$ 20,00
inteira e R$ 10,00 meia na arquibancada sol. Na sombra os preços
são R$ 40,00 e R$ 20,00 e nas cadeiras R$ 100,00 e R$ 50,00.
Ontem, o clube distribuiu
uma nota, conjuntamente com
o Campinense, repudiando a
recomendação do Ministério
Público para torcida única nos
dois jogos das finais. Segundo os
clubes, não haveria necessidade
disto, uma vez que todas as medidas seriam tomadas para evitar violência nos estádios. Por
fim, os dois clubes informaram
que a medida do MP vai trazer muito prejuízo para as duas
equipes.
Alheio aos problemas extracampo, o técnico Gerson Gusmão vai comandar um treino
apronto secreto nesta sexta-feira,
para definir o time titular para

a primeira partida da decisão.
Tudo indica que a equipe terá
alguns retornos importantes de
jogadores que vinham sendo
poupados e outros no departamento médico. A intenção é entrar em campo com força máxima, para conseguir uma boa
vitória em casa.
Campinense
Assim como no Botafogo,
a diretoria do Campinense lamentou muito a impossibilidade de contar com a sua torcida
no primeiro jogo da decisão em
João Pessoa. Os torcedores, por
causa da proibição de ir ao Almeidão, já vão preparar um corredor de fogo, com uma grande
festa na saída do clube para João
Pessoa, nesta sexta-feira. O clube
fará o último treino antes da decisão, hoje pela manhã, no Renatão. A atividade será fechada ao
público e sem entrevistas.

brasileiro

Sousa comemora o retorno do bom futebol na Série D
Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

Depois de ter iniciado a disputa
do Campeonato Brasileiro da Série
D de forma irregular, o Sousa parece ter encontrado o seu melhor futebol. O Dinossauro, até agora, vive o
seu melhor momento na competição.
Com duas vitórias seguidas, o clube
encostou na zona de classificação, do
grupo 3, e tenta emplacar a terceira
vitória seguida, para entrar no G4 já
na próxima rodada da competição.
O alviverde tropeçou nos dois primeiros jogos, acumulou derrotas seguidas e, nesse período, ainda amargou a eliminação na fase semifinal do
Campeonato Paraibano, consequentemente, tendo que se adaptar com a
pressão por bons resultados. E parece que os comandados de Tardelly
Abrantes assimilaram as cobranças,
de forma positiva.
O clube conseguiu duas vitórias
seguidas na disputa do Brasileirão

da Série D, inclusive, a primeira em
casa. Quando jogou a primeira partida pela competição, no Marizão,
acabou derrotado por 3 a 0, para o
Retro-PE, em partida válida pela
2a rodada. Com as duas vitórias seguidas, o Sousa saltou da lanterna e
agora já ocupa a quinta colocação do
grupo 3, com chances de entrar no
G4, ao término da 5a rodada. Para o
volante Daniel Costa, os bons resultados são frutos da mudança de postura do grupo, após a eliminação no
certame estadual.
“Estávamos focados na disputa do Campeonato Estadual, sentimos o baque depois da eliminação
para o Campinense, as consequências foram duas derrotas no início
da disputa da Série D. Após essa
eliminação, nós jogadores, assumimos a responsabilidade de lutar pelo
acesso à Série C. Mudamos a postura dentro de campo, os bons resultados apareceram e vamos em busca
de mais uma vitória. Temos qualida-

de para ir longe e conseguir colocar
o Sousa na terceira divisão do futebol nacional”, comentou.
O Sousa vai tentar a terceira vitória neste domingo (15). O Dinossauro joga como visitante contra o Icasa-CE, a partir das 17h, no Estádio
Romeirão, em Juazeiro do Norte-CE.
A partida será válida pela 5ª rodada
da competição.
São Paulo Crystal
Diferentemente do Sousa, que
vive um bom momento na disputa
do Brasileirão da Série D, o São Paulo Crystal vem de um retrospecto
de duas derrotas seguidas na competição e já vê ameaçada a sua permanência dentro do G4, no grupo 3.
Nas últimas duas rodadas, o tricolor de Cruz do Espírito do Santo
sofreu duas derrotas, caiu da liderança para a 4a posição do grupo 3,
mas corre o risco de sair do grupo
de classificação do G4, já na próxima
rodada. Sabendo da necessidade de

vencer, o meia Léo Henrique aposta no fator casa para buscar a reabilitação da equipe.
“Nas duas últimas partidas, as
nossas derrotas aconteceram por falta de concentração em alguns momentos e por não conseguirmos concluir em gols as chances criadas. A
confiança do grupo continua a mesma, mas nos serve de alerta para a

necessidade que temos de vencer.
Vamos aproveitar que estamos jogando, em casa, para voltarmos a
vencer e subir novamente na tabela
de classificação”, pontuou.
Para tentar se manter no G4, o
Carcará enfrenta o Crato-CE, neste
sábado (14), a partir das 15h, no Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, pela 5a rodada do grupo 3.
Foto: Reprodução/Instagram

Jogadores do São Paulo seguem treinando para o quinto jogo na Série D
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instituto dos cegos

Capital sedia Copa Brasil de Xadrez
Deficientes visuais de vários estados participam da competição, que começa hoje e vai até o próximo domingo

Felipe
Gesteira

Foto: Arquivo pessoal

Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

O Instituto dos Cegos da
Paraíba Adalgisa Cunha
(ICPAC) se prepara para receber a Copa Brasil de Xadrez para Pessoas com Deficiência Visual. A etapa, que
conta com 40 inscritos, inicia hoje e vai até o próximo
domingo, 15. Enxadristas
de Santa Catarina, Paraná,
Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia,
Ceará e Paraíba participam
das disputas. A copa é realizada pela Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais (FBXDV)
com o apoio do ICPAC, Prefeitura Municipal de João
Pessoa e Federação Paraibana de Xadrez.
Este é o primeiro evento do segmento a ser realizado na capital. Para quem
pratica o esporte, ter a etapa nordeste da Copa Brasil
de Xadrez para Pessoas com
Deficiência Visual em João
Pessoa é mais que a realização de um sonho. Robson Silva, que faz parte da
organização do torneio, é
enxadrista e secretário-geral da Federação Nordestina de Xadrez, comemora a
iniciativa. “Um grande feito, um sonho sendo realizado por ser um dos eventos
mais esperados do instituto.
Como participante, estamos
preparados e vamos fazer o
nosso melhor para termos o
melhor resultado”.
Quatro jogadores do ICPAC representam a Paraíba na copa que conta ainda
com a equipe do Instituto dos Cegos de Campina
Grande. “Teremos os maiores enxadristas do Brasil. É
um avanço que alavanca e
fortalece a pessoa cega não
só de João Pessoa mas de
todo o estado”.
O evento contará com
cinco rodadas, iniciando na
sexta-feira, 13, às 15h. No sábado as partidas começam
às 9h e no domingo, 15, as
disputas iniciam mais cedo,
às 8h30. Nesta etapa serão
premiados os cinco primeiros colocados na classifica-

Boêmio esforçado

É

Robson Silva diz que um sonho está sendo realizado com a disputa da Copa Brasil de Xadrez

ção geral, a campeã feminina, o primeiro colocado na
categoria juvenil e na categoria sênior, além do melhor
colocado com o rating abaixo de 1800 e o melhor colocado com o rating abaixo
de 2000 (entre 1800 e 1999).
A etapa nordeste ainda garante classificação para as
finais da Copa Brasil de Xadrez para Pessoas com Deficiência Visual, que será rea-

lizada ainda este ano.
Para Valéria Carvalho
Santos, presidente do ICPAC, que em um mês e meio
recebeu eventos importantes de GoalBall e Futebol
de Cegos, trata-se de mais
uma oportunidade de valorizar e divulgar o esporte
entre os deficientes visuais.
“Nós que fazemos o Instituto dos Cegos nos sentimos
bastante felizes em sediar

tão importante campeonato. O instituto é um espaço
de construção de cidadania,
de oportunidades e compromisso com a melhoria de
vida das pessoas com deficiência”.
Os registros da competição serão divulgados através do @icpacpb (Instagram) e Instituto dos Cegos
da Paraíba Adalgisa Cunha
(Facebook).

paraibano de kart

Etapa acontece amanhã no Circuito Paladino
Foto: Reprodução/Instagram

Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

Acontece neste sábado, 14,
a terceira etapa do Campeonato Paraibano de Kart 2022
para profissionais. Pelo menos 40 pilotos devem correr
no Circuito Paladino, localizado na cidade de Conde, região metropolitana de João
Pessoa. As provas serão disputadas nos turnos da manhã
e tarde. O paraibano de Kart
está dividido em sete etapas
com a final prevista para o dia
19 de novembro. As três próximas etapas estão marcadas
para os dias 11 de junho, 27 de
agosto e 28 de setembro.
Alexandre Leal é pai de
Bernardo, um dos favoritos da
competição na categoria Cadete. Campeão paraibano do ano
passado, o piloto corre para
conquistar o bicampeonato. “É
muito tranquilo, desencanado.
Bernardo está bem preparado
e está fazendo um ótimo cam-

reporter@felipegesteira.com

Terceira etapa acontece neste sábado e deve reunir cerca de 40 pilotos no Circuito Paladino

peonato”, destaca. Bernardo
Leal tem apenas nove anos de
idade, mas carrega no currículo títulos importantes como os
de campeão brasileiro, paulista, paranaense e campeão da
Copa do Brasil.

“Este ano o campeonato
está muito bom, muito competitivo, disputado ponto a
ponto”, pontua o administrador do Circuito Paladino, Luciano Wanderley. A pista é
referendada pela Federação

Internacional de Automobilismo (FIA) como a melhor pista de Kart das Américas. Luciano lembrou ainda que no
próximo dia 22 terá início o
Jampakart , esse voltado para
pilotos amadores.

sofrida a vida do atleta que se deixa seduzir
pelo gosto doce da boemia. As noitadas,
a bebedeira em excesso, o sono irregular,
tudo isso contribui para afastá-lo do seu melhor
desempenho. Arnaldo fez uma opção pela vida
de boêmio, abriu um bar à beira-mar e resolveu
investir seu tempo em esportes clássicos, como
levantamento de copo e arremesso de bituca.
No bar de Arnaldo é proibido ficar sozinho, a
não ser que o cliente queira muito e dispense sua
presença. Sim, porque Arnaldo senta junto, puxa
conversa, pede uma cerveja, paga tira-gosto para
o cliente e ali mesmo faz um novo amigo. Enquanto
a conversa se alonga e as cervejas vão secando,
ele aluga o ombro mais próximo, até chora.
Dizem que beber na mesa do dono do bar e
emprestar-lhe o ombro é o ápice da boemia. No
caso de Arnaldo não era dor de amor, infortúnio
maior dos boêmios. Era a distância criada entre
ele e sua prática esportiva que o fazia sofrer. Uma
vala enorme, dessas de causar paralisia a quem
tenta saltar para atravessá-la. E logo Arnaldo,
convivendo numa orla paradisíaca, com gente
praticando esportes o tempo todo, fora a quadra
de beach tennis, o esporte sensação que reúne
desde o atleta bem condicionado ao deputado
muito acima do peso. No meio disso Arnaldo segue
lá, mergulhado no copo da sua companheira e
geladíssima loura. Não que cerveja engorde, há
até quem diga a ele que emagrece, mas o caso é o
bendito acompanhamento, pois justo o seu bar faz
o melhor pastel e a segunda melhor tripa assada
de toda a região.
E de tripa em tripa, o atleta encheu o papo.
— Não posso nem chegar mais perto — diz,
alisando suavemente sua proeminente barriga
enquanto olha para o mar, com ar de puro
saudosismo estampado no rosto.
A lamúria se manteve até o dia em que ele
bateu na mesa e disse que não beberia mais até
que conseguisse retomar a prática esportiva. Foi
bonito ver a resignação. Passavam bandejas e
mais bandejas de chope artesanal, sob aquele
espetáculo de espuma capaz de garantir a maior
cremosidade e ainda hidratar os beiços. Arnaldo
chorava por dentro, mas da boca pra fora dizia
que nem queria saber, e que estava se esforçando
muito na dieta para reduzir seu peso e voltar a
treinar.
A reeducação alimentar era visível, mas
ninguém via Arnaldo correr na calçadinha de uma
placa de publicidade até a outra, numa distância
de apenas 100m. Tampouco se via o dono do bar
pegar na raquete para brincar de beach tennis
e fazer de conta que suava. Nada. O que ele
dizia, no entanto, é que treinava duro nos fins de
semana, quando viajava para a fazenda.
Criou-se, então, um mito de que o bom Arnaldo
passava sábados e domingos de treinamento
intenso para voltar à forma e praticar seu “esporte”,
como ele dizia, sem especificar qual era. Mas
entrava e saía mês e o porte físico de Arnaldo
seguia absolutamente inalterado. Como a dieta ao
longo da semana era de fato rígida, o que podia
estar dando errado era ele perder completamente
o controle na ida à fazenda, ou o treinamento ser
de mentira.
Na segunda-feira, o normal era que estivesse
dolorido pela rotina intensa de exercícios físicos do
fim de semana. Mas não, estava no bar, relaxado,
à mesa com dois amigos. Ele recusava a cerveja,
enquanto os outros dois, atletas amadores de
corrida e ciclismo, faziam questão de suar a
camisa de manhã somente para se refestelar à
noite. No meio da conversa, Arnaldo desabafa
sobre seu insucesso na perda de peso apesar de
tanto se dedicar ao seu “esporte”.
- Meus amigos, eu me esforço, viu? Me esforço
muito. Mas não posso nem sentir cheiro de cerveja
que já engordo. E por mais que treine, não perco
peso - lamentava.
Os companheiros de mesa perguntavam o que
ele fazia para não ter resultado. Era academia
tradicional? Os treinos eram leves? Por que o
esforço em vão? Até que fizeram a pergunta de
milhões:
- E qual é o teu esporte?
- Vaquejada - respondeu Arnaldo, de pronto.
- E o cavalo? - emendou o colega de boemia.
- Meu cavalo é magro.

Colunista colaborador
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copa do catar

Taça percorrerá países classificados
Fifa realiza evento de lançamento em Dubai com a presença dos craques Kaká, do Brasil, e Casillas, da Espanha

A Fifa lançou nessa quinta-feira um tour da taça da
Copa do Mundo, que vai percorrer todos os 32 países classificados para o grande evento, a ser disputado no Catar
entre novembro e dezembro
deste ano. O evento de lançamento contou com as presenças do brasileiro Kaká e do espanhol Iker Casillas.
Será a primeira vez que
a taça vai percorrer todos os
países cujas seleções conquistaram a vaga no Mundial. De
acordo com a Fifa, o périplo
será completado até o início
da Copa, permitindo a visita
do troféu também pelos países que ainda estão disputando a repescagem do torneio.
No total, a Fifa planeja
que o tour passe por 51 países para que, até 2030, o troféu tenha visitado todos os
211 associados à entidade. “A
taça da Copa do Mundo da
Fifa é um dos maiores símbolos do esporte. Fazer esse
tour nos dá a oportunidade
única de jogar luz sobre comunidades fantásticas que
amam o futebol”, comentou
Romy Gai, um dos principais executivos da entidade.

Foto: Reprodução/twitter

Agência Estado

Casillas e Kaká no evento de lançamento do tour da taça, que a Fifa pretende levar a 51 países

O lançamento do trajeto da
taça, em Dubai, contou com a
participação de Kaká, campeão mundial pela seleção na
Copa de 2002, no Japão e na
Coreia do Sul. “É uma honra incrível fazer parte desta
primeira parada do tour. Minha primeira Copa aconteceu
quando eu tinha 20 anos e ainda está viva na minha memó-

ria. Para mim, foi um sonho
que se tornou realidade”, comentou o brasileiro.
Responsável por levantar
a taça do título da Espanha
no Mundial de 2010, Casillas
também destacou a grande
conquista, mesmo acostumado a erguer troféus com a camisa do Real Madrid em sua
vitoriosa carreira de goleiro.

“Foi um dos pontos altos
da minha carreira, quando
levantei este troféu como capitão da Espanha, em 2010. E
é empolgante pensar que alguém terá essa mesma sensação no Catar, ainda neste
ano. Sinto muito orgulho por
poder me juntar hoje com
a Fifa neste lançamento do
tour da taça.”

atlético-MG

Clube diz que a denúncia contra Hulk junto
ao STJD é inaceitável e só aceita a absolvição
Agência Estado
O Atlético-MG não escondeu a revolta ao ser notificado pela procuradoria
do STJD de que o atacante
Hulk terá de enfrentar o
banco dos réus no próximo
dia 18. O atacante acabou indiciado por "agressão física"
após um chute em William
Farias no empate contra o
Coritiba e corre risco de até
12 jogos de suspensão.

“

O clube mineiro garante
que o lance foi avaliado
pelo VAR no dia do jogo e
constatou-se que não passou de uma falta normal de
jogo. Hulk tentou cortar a
bola e chutou por entre as
pernas do rival. O árbitro
o advertiu com o cartão
amarelo.
"O Atlético recebeu com
perplexidade a notícia de
que o atleta Hulk será julgado pelo Superior Tribu-

nal de Justiça Desportiva
(STJD), pelo lance ocorrido
na partida contra o Coritiba, pela 3 a rodada do
Campeonato Brasileiro. É
inaceitável que a Procuradoria do STJD, que deve
primar pela isenção e pela
imparcialidade, tenha se
prestado ao papel de fazer
tal denúncia, oferecida pelo
Sr. Rafael Bozzano, claramente motivada por desejo
de prejudicar o Clube AtléFoto: Pedro Souza/Atlético-MG

É inadmissível
que uma
postagem
infeliz de um
atleta rival,
em uma
rede social,
possa motivar
denúncia por
parte de um
procurador
do STJD. A
denúncia já
seria absurda
em qualquer
qualificação,
quanto mais
a de agressão
física
Nota do Atlético

O paraibano Hulk treinando na academia do Atlético-MG

tico Mineiro", protestou o
clube em nota oficial.
Gabriel Barbosa usou as
redes sociais para ironizar
sobre o lance e disse que
seria expulso, preso, e levaria 25 jogos de suspensão
caso fosse o autor do lance.
Acabou batendo boca com
Hulk em réplica e tréplica
no post da época e ainda
teria induzido o STJD, na
visão do clube mineiro.
"É i n ad m i ssível que
uma postagem infeliz de
um atleta rival, em uma
rede social, possa motivar denúncia por parte de
um procurador do STJD. A
denúncia já seria absurda
em qualquer qualificação,
quanto mais a de agressão
física. Em campo, inclusive
com a presença de árbitro
de vídeo, o lance foi analisado e o jogador punido
com cartão amarelo", seguiu na bronca o clube.
E aproveitou para cobrar
os responsáveis pelo tribunal. "A propósito, o mesmo
interesse e agilidade não foram vistos quando o ônibus
do Atlético foi apedrejado
em Curitiba, na decisão da
Copa do Brasil, em dezembro de 2021 (fato gravíssimo
e de pleno conhecimento
da Procuradoria do STJD),
quando o órgão, por razões
inexplicáveis, simplesmente perdeu o prazo para fazer a denúncia."
Por fim, os mineiros garantiram que não aceitarão
um resultado que não seja
a absolvição de seu astro.
"O Atlético não aceitará calado iniciativas esdrúxulas
como essas e fará o que for
possível para revertê-las,
bem como impedir que motivações pessoais voltem
a macular as competições
nacionais."

Curtas
Messi ainda é o jogador
mais bem pago do mundo
Bola de Ouro na última temporada, Lionel
Messi continua nos holofotes mesmo tendo uma
temporada apenas discreta na França. Na edição
de 2022 do ranking da Forbes, sobre os atletas que
mais faturaram no último ano, o craque do PSG
lidera a lista. Segundo a publicação, o jogador
recebeu US$ 130 milhões (cerca de R$ 670 milhões)
em ganhos brutos no último ano fiscal. Após deixar o
Barcelona, o salário de Messi diminuiu em cerca de
US$ 22 milhões (R$ 113,53 milhões), mas o argentino
permanece na primeira posição por causa de seus
contratos de patrocínio. Além dele, Neymar também
figura entre os atletas mais bem pagos do mundo.
Na quarta posição, a revista estima que o brasileiro,
que é o único do país presente no grupo, recebeu
US$ 95 milhões (R$ 490,25 milhões) em um ano.

Tite espera que a seleção
evolua mais nos amistosos
Depois de convocar a seleção para a Data FIFA
de junho, o técnico Tite falou sobre o trabalho na
equipe na reta final para a Copa. "A expectativa
é sempre de consolidar e evoluir. O César
Sampaio falou sobre os modelos da equipe, que
ela precisava ser mais criativa e ofensiva. Nos
últimos cinco jogos, conseguimos atingir este
nível e buscamos mais equilíbrio. Tem que ser
sólida, efetiva, criativa e transformar isso em gol.
Consolidar isso com diferentes adversários. E digo
adversários, não inimigos. Este processo é muito
importante", explicou Tite.O primeiro jogo da Data
FIFA está marcado para o dia 2 de junho, contra
a Coreia do Sul, em Seul. Quatro dias depois, o
adversário será o Japão, em Tóquio. Este será o
penúltimo período da seleção sob o comando de
Tite antes da convocação final para a Copa do
Mundo FIFA Qatar 2022.

Metaverso muda jeito de
acompanhar as partidas
O termo “Metaverso”, apesar de ainda ser
desconhecido pelo público em geral, deve ganhar
cada vez mais notoriedade nos próximos anos.
Uma pesquisa da Bloomberg Intelligence calculou
que este mercado poderá atingir US$ 800 bilhões
(cerca de R$ 4,1 trilhões) já em 2024. No futebol,
essa inteligência artificial chegou para mudar
a maneira de assistir as partidas. Na reta final
do Campeonato Italiano, o duelo entre Milan
e Fiorentina, no dia 1o de maio, foi o primeiro
jogo a ser transmitido em um espaço virtual. Os
torcedores da África e do Oriente Médio assistiram
ao jogo da “sala da Série A no metaverso
do Nemesis”. A iniciativa da transmissão no
metaverso foi da Tim, uma das patrocinadoras do
Italiano, e ocorreu em parceria com a empresa de
tecnologia Blockchain ConsenSys.

Pep Guardiola aposta no
futebol de Erling Haaland
Pep Guardiola se negou a falar de Erling
Haaland antes de o Manchester City golear o
Wolverhampton, no Campeonato Inglês, na última
quarta-feira. Queria o time concentrado na “decisão”
pela manutenção da liderança. Após o triunfo,
porém, rasgou elogios ao reforço estrelar, esbanjou
confiança em rápida adaptação e prometeu fazer de
tudo para que o norueguês brilhe pelo clube.
Haaland era cotado para acertar com gigantes
como o Real Madrid e também o Bayern de
Munique, mas optou pela proposta do City por já
ter uma admiração pelo clube inglês. Até já havia
posado com a camisa da equipe quando ainda
sonhava em ser um jogador profissional. “Uma boa
contratação para o futuro e vem por muitos anos
(contrato de cinco anos). Eu gosto de trabalhar
com bons jogadores, eles fazem de você um bom
treinador. Jovem com incríveis talentos, vamos ajudálo a se acomodar o melhor possível”, afirmou.
“Tenho certeza de que ele vai se adaptar
rapidamente à forma como queremos jogar”,
continuou o treinador. Com a temporada em reta
final, Haaland terá um bom tempo de preparação
para se ambientar aos novos companheiros, pois
as novas competições na Europa só começarão em
agosto”, concluiu.
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ESCRAVIDÃO NO BRASIL

Paraíba ajudou a “matar” Palmares
Hilton Gouvêa

hiltongouvearaujo@gmail.com

Duas datas importantes no calendário brasileiro fazem alusão ao longo período de escravidão no país. Uma dessas datas é comemorada hoje, 13 de maio. A outra
é 20 de novembro, dia que marcaria a morte de Zumbi, que liderou o maior reduto de
escravos fugitivos da história do Brasil: o
Quilombo dos Palmares, um conjunto de
aldeias que chegou a ter 50 mil habitantes.
A Lei Áurea, oficialmente Lei 3.353, de
13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel, foi a legislação que extinguiu a
escravidão no Brasil. Já o Dia Nacional da
Consciência Negra celebrado no Brasil foi
criado em 2003 como efeméride incluída no
calendário escolar, até ser oficialmente instituído em âmbito nacional mediante a Lei
12.519, de 10 de novembro de 2011, sendo
feriado em cerca de mil cidades em todo o
país e nos estados de Alagoas, Amazonas,
Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, através de decretos estaduais.
Em relação ao Quilombo dos Palmares,
dois personagens que estão ligados à história da Paraíba contribuíram para combater
e destruir esse reduto de escravos que preocupou a coroa portuguesa ainda no tempo
da escravidão. Um deles foi o paulista (paraibano por adoção) Domingos Jorge Velho,
que viveu e morreu na cidade de Piancó, no
Sertão da Paraíba. O outro foi o cacique potiguara paraibano Zorobabé.
A biblioteconomista Diva Frazão, professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), diz que Domingos Jorge Velho, em 1670, aos 29 anos, foi chamado para
atacar Palmares, o grande reduto dos escravos fugitivos formado por várias aldeias. Os
preparativos para desempenhar essa proeza se arrastaram até 1686, quando o governador de Pernambuco, João da Cunha Souto Maior, preocupado com a ineficiência dos
governos anteriores e a reduzida força que
dispunha para destruir o reduto dos escravos, solicitou ajuda ao bandeirante paulis-

ta, que depois de ter adquirido terras em
Piancó, na Paraíba, “tornou-se paraibano”.
O quilombo já se espalhava por uma
área de mais de 27 mil quilômetros quadrados, no território da Capitania de Pernambuco, estendendo-se das proximidades do
litoral até a área da atual região agreste,
desde o Rio Serinhaém ao norte, até o São
Francisco ao sul.
Com o objetivo de destruir o quilombo
localizado na Serra da Barriga, onde hoje
está a cidade de União dos Palmares, em
Alagoas, o bandeirante Domingos Jorge Velho reuniu seus companheiros, entre eles
vários índios, e, antes disso, marchou em
direção ao litoral, perambulando pelos sertões do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.
Ele demorou algum tempo para atacar o
quilombo. Em 1694, aos 53 anos, com apoio
da tropa pernambucana de Bernardo Vieira de Melo, após 22 dias de cerco, atacou o
quilombo. No dia 7 de fevereiro, destruiu
o Mocambo do Macaco, a aldeia principal.
Zumbi, que resolveu abandonar sua aldeia,
foi perseguido e no dia 20 de novembro acabou derrotado e morto pelo capitão André
Mendonça de Furtado.
Vitorioso na guerra, Jorge Velho recebeu
grande quantidade de terras. Seus auxiliares foram alojados e intensificaram o povoamento da região. Pelos serviços prestados,
o bandeirante recebeu a patente de “mestre
de campo”. Domingos Jorge Velho morreu
em Piancó, no Alto Sertão da então Capitania da Paraíba, no ano de 1705, aos 64 anos.
Quase um século antes da morte de
Domingos Jorge Velho, mais precisamente em 1608 os potiguaras, num total de 800
arcos (há que registre 1,3 mil), foram mandados à Bahia para sufocar a ameaça dos
aimorés, que já haviam deixado em ruínas
Ilhéus e Porto Seguro. O comandante do
exército de não-índios era o capitão Francisco da Costa. E chefiava os índios o cacique paraibano Zorobabé.
Ao chegarem à Bahia cessara o perigo
dos aimorés. Surgiu, porém, outra ameaça, agora contra os potiguaras, cobiçados

Obituário

Foto: Reprodução de pintura de Antônio Parreiras

Dois personagens da história paraibana contribuíram para destruir o maior reduto de escravos fugitivos no país

Zumbi comandou o Quilombo dos Palmares

por colonos da área, para ficarem cativos
na Bahia. Fala-se que o oficial comandante
parecia comprometido no plano de cativeiro dos potiguaras: para facilitar o seu plano, aquartelou parte dos índios em Salvador
e outra em Ilhéus. Diante do perigo de pôr
em risco suas liberdades, os potiguaras se
puseram em pé de guerra, preferindo perder a vida com dignidade.
Ameaçados de extermínio ou escravidão, os potiguaras foram salvos quando
chegou à Bahia o governador-geral Diogo Botelho. Informado do que estava ocorrendo, determinou que se honrasse o compromisso assumido, mandando de volta os
potiguaras.
E como os indígenas deviam regressar a pé pelos caminhos do interior, Diogo
Botelho deu a ordem para que, de passagem pelos Palmares de Itaperucu, destruíssem um quilombo de negros que ali
se formava, tomando para si os que apanhassem vivos. Essa proeza Zorobabé
executou com destreza. Deu cabo do nascente Quilombo dos Palmares, que ressurgiu com dobrado vigor na época de
Domingos Jorge Velho.

Breves & Curtas
Foto: Reprodução

Sebastião Oliveira dos
Santos (Tião)
11/5/2022 – Aos 14 anos, em Teixeira
(PB). Seu corpo foi encontrado em
sua residência (com suspeita de
suicídio), no bairro Santo Antônio.
A avó do adolescente teria saído
para levar outro neto para ser vacinado e, quando
retornou, encontrou o jovem já sem vida.

Foto: WhatsApp

# Quinze anos morando em uma sepultura
Em Marialva, na Região Metropolitana de Maringá, no
Paraná, o pedreiro Edson Aparecido de Carvalho, de 50
anos, enfim, conseguiu um “canto” para viver e deixou
a sepultura que usou como casa por 15 anos, no interior
do cemitério da cidade. Há nove meses, Edson deixou
de ser um morador vivo dentro do cemitério. Com apoio
da prefeitura, um espaço foi improvisado e o pedreiro
ficou com parte do espaço de um barracão ao lado do
cemitério. Agora, é só um muro que divide a casa do
Edson com a morada dos mortos.

Foto: Acervo Globo

# Sítio arqueológico urbano em Recife
A descoberta da ossada de um bebê no último
dia 18, em meio a escavações na comunidade do
Pilar, na área central de Recife, pôs em evidência o
sítio arqueológico urbano presente na localidade.
Trata-se do maior do país em área urbana. A
comunidade fica no bairro do Recife, chamado
na cidade de Recife Antigo. Ao todo, mais de
cem ossadas humanas, que podem desvendar o
passado da cidade, já foram encontradas no local.
As escavações são da prefeitura em parceria com a
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Pajé Chico
11/5/2022 Aos 76 anos, vítima de
infarto. Líder indígena potiguara.
Era conhecido por defender os
costumes e a história do seu povo,
presando pela manutenção da
cultura indígena e do ensino da
língua tupi para as novas gerações. O velório
foi realizado na Aldeia São Francisco e o
sepultamento ocorreu na Aldeia São Miguel, em
Baía da Traição (PB).

Alberico de Sousa Cruz
10/5/2022 – Aos 84 anos, por
complicações de uma leucemia.
Jornalista trabalhou nos principais
jornais, revistas e emissoras do
país. Na Globo, foi diretor-geral
de jornalismo e esteve à frente
de coberturas marcantes no Brasil e no mundo.
Mineiro de Abaeté se criou na fazenda dos pais, em
Minas Gerais. Formou-se em Direito, mas seguiu
outro caminho e seria conhecido pelo Brasil como
um dos jornalistas mais atuantes do país. Passou
por algumas escolas, como o Jornal da Cidade,
o Binômio e a sucursal mineira da Última Hora.
Ainda trabalhou no Jornal do Brasil, na Revista
Manchete, na Última Hora em Brasília, na revista
Veja e em O Jornal, dos Diários Associados.

# Fuga após o sexo para evitar a morte
Uma equipe de cientistas chineses descobriu que
as aranhas orb-weaver machos, ou aranha-tecelãorbital, se afastam de suas companheiras com uma
aceleração de 20 G’s para evitar serem mortas e
comidas pelas fêmeas. No mecanismo, descrito na
revista CurrentBiology, o primeiro par de pernas
das aranhas é imediatamente lançado em uma
ação de catapulta em frações de segundo. Foram
estudadas a relação sexual nessa espécie de
aranha, a Philoponellaprominens, que vive em
grupos comunitários de até 300 indivíduos. Dos 155
acasalamentos bem-sucedidos, 152 terminaram com
o macho catapultado e, portanto, como sobrevivente
do encontro. Os três machos que não catapultaram,
a fêmea rapidamente capturou, matou e comeu.

CarlosA zevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Recordando Mário de
Andrade & John dos
Passos na Paraíba

H

á uma grande diferença entre viver na
cidade e viver a cidade. Quem viver na
cidade não percebe a importância dos
“lugares de memória” – expressão de Pierre
Nora –, isto é, os monumentos históricos, as
ruas antigas, o patrimônio histórico recente etc.
E, porque não falar, também, dos cheiros da
cidade: a memória olfativa.
Toda cidade tem um cheiro peculiar. José Lins
do Rêgo, em ‘Bota de Sete Léguas’, registrou o
cheiro de Paris: “Em Paris, mesmo neste começo
de primavera, há um cheiro de abafado (cheiro
de baú velho) por toda parte”.
Mas só quem sente o cheiro típico de
uma cidade é o forasteiro, aquele que está
vivenciando a experiência urbana, ou seja,
vivendo intensamente a cidade.
Seus sentidos se tornam mais aguçados. E
ele decifra o código da urbe; lendo paisagens,
lendo, pois, nas entrelinhas seus segredos.
A cidade é, antes de tudo, uma escrita. E ao
flaneur (turista) é dado o direito de lê-la e
compreender corretamente os jogos de signos
(Cf. Roland Barthes).
Quem, simplesmente, vive nela não tem
um olhar (“a consciência do olho”, no dizer
de Richard Sennet) agudo para o avesso da
cidade, para o lado oculto da metrópole.
Assim, há, com certeza, várias leituras do
espaço urbano, mas a leitura mais profunda
é a leitura visual – parece até um paradoxo
–, esta leitura é definitiva. E faz parte da
fenomenologia do olhar.
Imagino a emoção do paulistano Mário
de Andrade (1893-1945), um dos expoentes
da Semana de Arte Moderna de 1922, diante
da nossa Igreja de São Francisco, quando
expressou a sua leitura: “Esta igreja é a mais
bela igreja barroca do Brasil”. Mário também
ficou extasiado com o Cabo Branco – a Ponta do
Seixas, o ponto Extremo Oriental das Américas.
E não conteve sua alegria no bairro operário
de Cruz das Armas, ao presenciar folguedos
populares. Mas ele xingou a cidade. Reclamou
muito das noites mal dormidas no Hotel LusoBrasileiro, no Varadouro, onde nuvens de
muriçocas invadiram seu quarto.
As leituras de Mário de Andrade são ricas
e lúcidas; leu a então Paraíba dos anos
vinte corretamente. Uma Paraíba ainda
agroindustrial, provinciana, bárbara e bela.
Essas leituras estão em ‘O Turista Aprendiz’
(diário). “A passagem Mário de Andrade na
capital da Paraíba foi exatamente em fins de
dezembro de 1928”. (Cf. Ademar Vidal: ‘Mário
de Andrade e o Nordeste’).
Uma outra leitura importante da nossa
cidade foi feita por John dos Passos (1896-1970),
romancista norte-americano que esteve na
Paraíba. Ficou fascinado por Tambaú. E pela
Lagoa do Parque Solon de Lucena. Dos Passos
salientou o verde da cidade: uma cidade-jardim.
Uma cidade cheia de ruas arborizadas. Dos
Passos quando esteve aqui fez uma visita de
cortesia ao jornal A União. Não foi Gonzaga?
Dois olhares profundos sobre a Paraíba
de ontem. Duas visões de escritores de
nacionalidade diferentes, um brasileiro de
São Paulo e um norte-americano, autor da
trilogia USA (‘Paralelo 42’, ‘1919’, ‘O Grande
Dinheiro’), “romances das grandes cidades
no auge do industrialismo”, mas de escritores
essencialmente urbanos. Ambos foram
seduzidos pelas belezas da pequenina Paraíba.
Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e
membro do Instituto Histórico e Geográfico da
Paraíba (IHGP); também integra o Grupo de
Pesquisa em História do Brasil Holandês
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Projeto Amar do bid

Hospitais receberão investimentos
Missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento visitou unidades de saúde que serão beneficiadas na PB
A Missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que esteve por
uma semana na Secretaria
de Estado da Saúde (SES),
visitou os hospitais Metropolitano e Arlinda Marques, na quarta-feira (11).
As duas unidades de saúde
receberão investimentos do
Projeto de Aprimoramento
do Modelo de Atenção na
Rede de Saúde (Amar), que
envolvem informatização,
renovação do parque tecnológico, reforma e ampliação
da estrutura física.
Para o Hospital Metropolitano, a previsão de investimento é em torno de 1,1
milhão de dólares em equipamentos. A unidade será
a primeira a ter o parque
tecnológico renovado. Serão sete aparelhos adquiridos e entre eles o tomógrafo
de 128 canais. Já no Arlinda Marques, além do implemento do maquinário, o
serviço pediátrico também
contará com reforma e ampliação de leitos com previsão de investimento de 3
milhões e 200 mil dólares.
O secretário executivo

da Saúde da Paraíba, Jhony
Bezerra, destacou a importância dos investimentos
do Projeto Amar na saúde pública paraibana e reforçou o compromisso da
SES em dar celeridade às
ações do investimento. “A
nossa meta é a organização da rede. O propósito do
projeto é o fortalecimento
e isto já está incorporado
no nosso plano de governo.
Certamente, o investimento do Projeto Amar vai trazer muitos benefícios para
a saúde pública da Paraíba”,
pontuou.
Durante esta semana, os
representantes do BID dialogaram com a SES sobre a
gestão do projeto e as ações
que já estão sendo executadas. O chefe de equipe do
banco para esta iniciativa,
Francisco Ochoa, elogiou
a condução das atividades
do Projeto Amar e a celeridade na tomada de decisão quando há algum obstáculo.
A coordenadora geral do
Projeto Amar, Rosa Márcia França, explica que esta
é uma missão de supervi-

Foto: Secom-PB

A previsão é que o Hospital Metropolitano, na grande João Pessoa, receba mais de 1 milhão de dólares em equipamentos

são do banco e tem o intuito de fazer uma análise detalhada por componente de
toda a iniciativa. “Estamos
com importantes ações em
andamento. A partir do segundo semestre, vamos iniciar as primeiras entregas,

tanto com relação a equipamentos dos hospitais como
o início de duas obras. A
gente tem como proposta
também do projeto fazer
um novo desembolso e alavancar as ações do projeto
a partir de agora do final de

maio”, completou. O Projeto
de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de
Saúde (Amar) é um investimento que visa o fortalecimento da ação do SUS
na Paraíba e a consolidação das Redes Integradas na

Atenção à Saúde. O contrato
foi assinado em 2020, no valor de 45 milhões de dólares
para execução. O Governo
do Estado também investirá recursos próprios, com
a destinação de 11 milhões
de dólares de contrapartida.

com mais de 200 participantes

Semana da Transparência Pública reúne controladores na capital
Promovida pela Prefeitura de João Pessoa, a IV
Semana da Transparência
Pública e Combate à Corrupção teve início ontem,
reunindo controladores de
oito estados do país e mais
200 participantes. Na abertura do encontro, que ocorreu no auditório do Tribunal
de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), em Jaguaribe, o prefeito Cícero Lucena
assinou o decreto que institui a Política de Dados Abertos do Município, que contribui com o controle social
das ações de governo.
O secretário e ouvidor
geral da Secretaria Executiva Municipal de Transparência Pública, Rafael Costa,
ressaltou que a Prefeitura de

Foto: Divulgação/Secom-JP

Abertura do encontro ocorreu, ontem, no auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Dia das Mães no Parque

Prefeitura promove evento com diversos
serviços para atender mulheres no dia 21
O próximo dia 21 será
dedicado ao cuidado com o
bem-estar às mães de João
Pessoa. O Parque Solon
de Lucena, a Lagoa, será
transformado em um espaço com diversos serviços para atender as mulheres com o ‘ Dia das Mães no
Parque’. A iniciativa é da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e
será realizada em parceria
com a Fundação Cultural
de João Pessoa (Funjope),
Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer (Sejer),
Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e
Secretaria Municipal de
Saúde (SMS).
S erão ofer t ados no
evento serviços como cor-

te de cabelo, design de sobrancelhas, aferição de
pressão, vacinação, auricurologia, dicas odontológicas, atividades físicas,
atrações culturais, parques
de diversões, artesanato e
gastronomia. Tudo num
só lugar e preparado especialmente para as mães,

Programação
Dia das Mães
no Parque
Dia 21/05
15h – Alongamento e
aulas de ritmos
15h30 – Caminhada
para as mães
• 2km no anel interno
do Parque
17h – Apresentações
culturais

grandes estrelas do mês
de maio. O Parque será dividido em diversos polos,
concentrando os serviços,
além da venda de produtos
da gastronomia e artesanato, comercializados pelos microempreendedores
cadastrados na Prefeitura
e que atuam na Feira Móvel do Produtor. Com parques de diversão e apresentações culturais, quem
optar pelo roteiro, a partir
das 15h, vai encontrar diversão para toda a família.
“Com o sucesso do projeto Férias no Parque, realizado no mês de janeiro,
pensamos em homenagear
as mães, fomentando a economia da nossa cidade e
com uma programação que

consiga abranger toda a família. Assim como ocorreu
no início do ano, o Parque
estará colorido e repleto de
segurança e infraestrutura
para as famílias da capital e
da região Metropolitana”,
destacou Fábio Carneiro,
secretário de Desenvolvimento Urbano.
Haverá ainda uma caminhada no anel interno
da Lagoa, para as mães,
com um percurso de 2km,
que será promovida pela
Sejer. “Sabemos da importância da atividade física
para a saúde da mulher e
buscamos sempre incentivar isso em nossas capacitações e eventos”, destacou
Jaciara Medeiros, assessora
técnica da Sedurb.

João Pessoa avança ao lançar
esse decreto, que objetiva
ampliar a política de transparência municipal, tornando-a cada vez mais efetiva.
“Essa é mais uma ferramenta de fomento do controle
social e o desenvolvimento
de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e a
melhor oferta de serviços
públicos para o cidadão. A
iniciativa também promove
o compartilhamento de recursos de tecnologia da informação, de maneira a evitar a duplicidade de ações e
o desperdício de recursos na
disseminação de dados e informações, tudo com o objetivo de viabilizar, de forma

efetiva, o controle social”,
explicou.
Este ano, o encontro teve
como tema ‘Transparência
Pública, Integridade e Governança: controle social
como poder de fiscalização,
transformação e combate à
corrupção’. O evento teve
palestras sobre o Programa
de Integridade, Compliance
e Governança do Município
de João Pessoa com o secretário de Integridade e Governança do município, Kleber Marques; e Política de
Dados Abertos e principais
resultados alcançados da
Transparência na administração municipal, com o secretário executivo de transparência e ouvidor-geral,
Rafael Costa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento
da Tomada de Preços n° 00011/2022, e ADJUDICO o seu objetivo as pessoas físicas e empresa: a
empresa EGL MARCENEIRO E REFRIGERAÇÃO ME, apresentou proposta com o valor mensal de
R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) e valor global de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos
reais) para o ITEM 09, a empresa JOSÉ ELENO FERREIRA DA SILVA ME, apresentou proposta com
o valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e valor global de R$ 25.300,00 (vinte e
cinco mil e trezentos reais) para o ITEM 02, a empresa FENIX CAR – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E
SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.100,00 (dois
mil e cem) e valor global de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) para o ITEM 10, a empresa
NOBRE ELETRICIDADE – ME, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 3.900,00 (três mil
e novecentos) e valor global de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) para o ITEM
03, , a empresa ONELIO ARANTES LIMA ME,, apresentou proposta com o valor mensal de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos
reais) para o ITEM 08, a empresa RONALDO ADRIANO ALVES ME, apresentou proposta com o
valor mensal de R$ 2.335,00 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais) e valor global de R$ 25.685,00
(vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) para o ITEM 12, a empresa DAMIÃO BOZANO
DA SILVA ME, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e
valor global de R$ 36.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) para o ITEM 05, a empresa PAULO
DE TARSO RUFINO LEITE ME, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil
e duzentos reais) e valor global de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos) para o ITEM 04, a
empresa DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA – ME, apresentou proposta com o valor mensal de R$
4.000,00 (quatro mil reais) e valor global de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) para o ITEM
01, o Sr. MOISES NUNES BIANO, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.300,00 (hum
mil e trezentos reais) e valor global de R$ 14.300,00 (catorze mil e trezentos reais) para o ITEM 06.
Aguiar - PB, 12 de Maio de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PROCESSO LICITATÓRIO
E CANCELAMENTO DE SESSÃO
O Município de Algodão de Jandaíra torna público que o processo Licitatório, sediada na Rua
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, cuja licitação modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE
ALGODÃO DE JANDAÍRA. encontra-se com o seu curso suspenso, bem como que a sessão pública
para a abertura das propostas, designada para o dia 13/05/2022, às 14:00h está cancelada, em razão
da necessidade de apreciação de recurso, com nova data a ser definida e divulgada. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912.
E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Algodão de Jandaíra - PB, 12 de Maio de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação para locação de veículos
com 0 (nove) lugares, para realizar o transporte de estudantes, com percurso de ida e volta junto
as escolas da zona rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Decreto Municipal nº 060/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Arara - PB, 11 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecer de
forma parcelada água mineral em garrafões de 20 litros e gás GLP 13kg para atender a demanda da
Prefeitura Municipal de Arara PB. 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 Federal nº 10.024/19; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail:
licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Arara - PB, 11 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Contratação de
clínica especializada para realização de consultas, exames e procedimentos médicos, destinados
ao atendimento das necessidades dos usuários do Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM
DE SAUDE LTDA - R$ 565.250,00.
Areial - PB, 12 de Maio de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022, que
objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO
EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “BRASAS DO FORRÓ” NO DIA 11 DE JUNHO DE
2022 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - R$ 50.000,00.
Areial - PB, 12 de Maio de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “BRASAS DO FORRÓ” NO DIA 11 DE
JUNHO DE 2022 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL:
Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial:.
02040.13.3921006.2016 – Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços de terceiros –
pessoa jurídica Fonte: 500. VIGÊNCIA: até 12/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Areial e: CT Nº 00067/2022 - 12.05.22 - FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - R$ 50.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “LÉO MAGALHÃES”
NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JL PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - R$ 180.000,00.
Areial - PB, 12 de Maio de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA
APRESENTAÇÃO DA BANDA “TATY GIRL” NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTEJOS DE
SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o
seu objeto a: TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - R$ 80.000,00.
Areial - PB, 12 de Maio de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “TATY GIRL” NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02040.13.3921006.2016 – Manutenção das
atividades culturais; 339039 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica Fonte: 500. VIGÊNCIA:
até 12/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00069/2022
- 12.05.22 - TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - R$ 80.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “LÉO MAGALHÃES” NO DIA 12
DE JUNHO DE 2022 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município
de Areial: 02040.13.3921006.2016 – Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços
de terceiros – pessoa jurídica Fonte: 500. VIGÊNCIA: até 12/07/2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00068/2022 - 12.05.22 - JL PRODUCOES ARTISTICAS
EIRELI - R$ 180.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de clínica especializada para realização de consultas, exames e procedimentos médicos, destinados ao atendimento das necessidades dos usuários do Fundo Municipal de
Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Areial: 02090.10.301.2006.2021 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO
BASICA 02090.10.301.1009.2079 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID–19 NATUREZA DA
DESPESA:339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA FONTE: 500,600.
VIGÊNCIA: até 13/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº
00070/2022 - 13.05.22 - POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA - R$ 565.250,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELÉM–PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Belém - PB, 12 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00020/2022
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
DV00020/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM– PB, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EUDIVAN MONTEIRO DE ALMEIDA
92984096487 - R$ 24.000,00.
Belém - PB, 12 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: onde se lê CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0047/2022 – PMBV, lê-se
corretamente CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0034/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE BOA VENTURA-PB.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0012/2022 –
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0047/2022 – PMBV
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: 12 Meses
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATADO: VALDEBAN LEITE GUIMARAES, CNPJ: 15.347.788/0001-84
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 22.788,00 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais).
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REINSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE RX ENTRE AS SEDES DO HMMPAB, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia
25 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 04 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS
INFORMATIZADOS PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE
GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTÃO FINANCEIRA CONTÁBIL. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 26
de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 12 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, através da sua Comissão Especial de Licitação,
torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições do §1º do art.14 da
lei n.º 11.947/2009 e resolução cd/fnde n.º 26, de 17 de junho de 2013, atualizada pela resolução cd/
fnde nº 04, de 2 de abril de 2015 e alterações posteriores, a INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
das cooperativas participantes do certame. Sendo assim, a Comissão Especial de Licitação, em
conformidade com o estabelecido no subitem 10.4 do edital, fixará o prazo de até 03 (três) dias úteis,
a contar da data da publicação do resultado, para as cooperativas apresentarem nova documentação
escoimada das causas que conduziram à sua INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO, protocolando
a mesma na CPL. As razões que motivaram o julgamento encontram-se à disposição dos interessados junto à CPL, no endereço Rua Benedito Soares da Silva, n° 131, Monte Castelo, nesta cidade.
Cabedelo – PB, 12 de maio de 2022.
GILVÂNIA PEREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Especial Julgadora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO POR SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO
DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA SERVIÇO DE CIRURGIA
BUCO–MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE
MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA – HMMPAB E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ÂMBITO
DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CABEDELO–PB – SESCAB. Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 27 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital:
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 12 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às
08:00 horas do dia 26 de Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para:
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.
com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Maio de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA CPF: 768.874.054–15
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 09:30
horas do dia 26 de Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO
PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS EM GERAL PARA ATENDER
A POPULAÇÃO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Maio de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA CPF: 768.874.054–15
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, por meio
do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras,
para: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
DOS ÍNDIOS. Abertura 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 Federal nº 7.892/13; Decreto Federal
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Maio de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio do
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para:
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (CARNES E FRIOS) para atender as diversas
secretarias e merenda escolar do município de Cachoeira dos Índios. Abertura da sessão pública: 15:00
horas do dia 26 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 15:01 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 Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Maio de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.045/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº
2.05.045/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com
a pessoa física: MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO, com vistas a Contratação de Locação
de Imóvel situado a Rua Vereador Benedito Mota, nº 69 – Alto Branco, destinado ao funcionamento
do CREAS III, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor
total de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2128 (Ações dos CREAS). Elemento da
Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.
Campina Grande, 02 de Maio de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.046/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº
2.05.046/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com
a pessoa física: MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO, com vistas a Contratação de Locação
de Imóvel situado a Rua Antônio Campos, nº 382 – Alto Branco, destinado ao funcionamento da
CASA DA ESPERANÇA IV, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93,
no valor total de R$ 17.904,00 (dezessete mil, novecentos e quatro reais), cujas despesas correrão
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125 (Ações das CASAS
DA ESPERANÇA I, II, III E IV). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.
Campina Grande, 02 de Maio de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.037/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº
2.05.037/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação
com a pessoa jurídica: CONSTRUTORA MARILLAC LTDA, com vistas a Contratação de Locação
de Imóvel situado a Rua Agrimensor José de Brito, 187 – Alto Branco, destinado ao funcionamento
da SEMAS, até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei
Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), cujas despesas
correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 (Ações do
FMAS). Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.
Campina Grande, 02 de maio de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE
CAMPINA GRANDE (REPUBLICANDO POR INCORREÇÃO)
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00022/2022
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
DP00022/2022, que objetiva: CONRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA DE
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESATENDIDA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DO CONSORCIO DE TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMPINA GRANDECONRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA DE LOCAÇÃO
DE VANS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESATENDIDA PELO DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO DO CONSORCIO DE TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA
GRANDE EM DECORRENCIA DO DECUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº
0810516–83.2022.8.15.0001 DA 2ª VAR; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE - R$ 106.395,00; PARAIBA
TURISMO EIRELI - R$ 106.395,00.
Campina Grande - PB, 11 de Maio de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.038/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº
2.05.038/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação
com a pessoa jurídica: CONSTRUTORA MARILLAC LTDA, com vistas a Contratação de Locação
de Imóvel situado a Rua Amazonas, 65 – Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS I, até
31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93,
no valor total de R$ 21.600,00 (Vinte um mil e seiscentos reais), cujas despesas correrão á conta
da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2128 (Ações do CREAS e PETI).
Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 16600000.
Campina Grande, 02 de maio de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.049/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.049/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES:
FMAS/SEMAS/PMCG E CONSTRUTORA MARILLAC LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 65 – LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
DO CREAS I. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 2.05.038/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E
LAMARTINE ALVES PEREIRA. VALOR GLOBAL: R$ 21.600,00 (VINTE UM MIL E SEISCENTOS
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 02/05/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE
CAMPINA GRANDE
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESATENDIDA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
DO CONSORCIO DE TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDECONRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ATENDER
A POPULAÇÃO DESATENDIDA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DO CONSORCIO
DE TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE EM DECORRENCIA
DO DECUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0810516–83.2022.8.15.0001 DA
2ª VAR. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00022/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de transito e transportes
Públicos 15.453.1024.2110 – Ações de Mobilidade para transportes públicos de passageiros
33900.39.99 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 15001000 – Fonte. VIGÊNCIA: até
10/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de
Campina Grande e: CT Nº 00081/2022 - 11.05.22 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES
LEITE - R$ 106.395,00; CT Nº 00082/2022 - 11.05.22 - PARAIBA TURISMO EIRELI - R$ 106.395,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.048/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.048/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES:
FMAS/SEMAS/PMCG E CONSTRUTORA MARILLAC LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSÉ DE BRITO, 187– ALTO BRANCO,
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMAS. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.037/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141. ELEMENTO DE
DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000 SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES
E LAMARTINE ALVES PEREIRA. VALOR GLOBAL: R$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 02/05/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.028/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.028/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES:
FMAS/SEMAS/PMCG E ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS. OBJETO CONTRATUAL:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 – CENTRO, DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. PRAZO: ATÉ 31 DE JULHO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.020/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54,
§2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2128. ELEMENTO
DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES
SALES E ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS. VALOR GLOBAL: R$ 5.550,00 (CINCO
MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 02/05/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.036/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.036/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES:
FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO. OBJETO CONTRATUAL:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, Nº 69 – ALTO BRANCO,
CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. PRAZO: ATÉ 31
DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.045/2022/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE
RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARIA GRACIETE MEIRA
NEPOMUCENO. VALOR GLOBAL: R$ 19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 005/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta,
tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 31 de Maio de 2022 as 10:00 horas, objetivo: Contratação De
Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Construção de Campo de Futebol
em Caldas Brandão/PB; Informações: Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá
/ Caldas Brandão – PB, ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com.
Caldas Brandão, 12 de Maio de 2022.
ERIVALDO DA SILVA FERNANDES
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.036/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.036/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITUADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, Nº 69 – ALTO BRANCO, CAMPINA
GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO
DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.045/2022/CSL/SEMAS/PMCG,
ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
08.244.1018.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO. VALOR GLOBAL: R$
19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 02/05/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.020/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº
2.05.020/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação
com a pessoa física: ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS, com vistas a Contratação de
Locação de Imóvel situado a Rua Tavares Cavalcanti, 239 – Centro, destinado ao funcionamento
do CENTRO POP, até 31 de julho de 2022, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei
Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), cujas
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2128
(Ações dos CREAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.
Campina Grande, 02 de maio de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.037/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.037/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES:
FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO. OBJETO CONTRATUAL:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO CAMPOS, Nº 382 – ALTO BRANCO, CAMPINA
GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA IV. PRAZO: ATÉ
31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.046/2022/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE
RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARIA GRACIETE MEIRA
NEPOMUCENO. VALOR GLOBAL: R$ 17.904,00 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E QUATRO
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 02/05/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicidades
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE CASSERENGUE – PB, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. DA
PROPOSTA: 12431.437000/1210–02; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - R$ 2.250,00; ALEXANDRE
R BARBOSA DA SILVA - R$ 27.170,00; CMED DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 850,00; FABIO
JOSE DE SENA 01035021498 - R$ 513,40; K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - R$ 3.660,00; LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 11.623,00; MEDIC PRODUDOS PARA
SAÚDE EIRELI - R$ 847,98; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 5.694,00;
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI – ME - R$
805,00; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 614,00; VIVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS EIRELI - R$ 2.250,00; VS COSTA & CIA LTDA - R$ 8.800,00; WORKOUT
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 1.725,00. Convocamos as empresas
acima citadas 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.
Casserengue - PB, 06 de Maio de 2022.
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva:
Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar destinados a Secretaria de
Educação e Cultura para atendimento da Merenda Escolar exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANA CÂNDIDO DE ARAÚJO
- R$ 8.895,00; BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS - R$ 8.583,75; EDNA PEREIRA JUSTINO
DA COSTA - R$ 24.076,75; GERALDO LUIS DA SILVA - R$ 14.235,75; JOSÉ ERINALDO GOMES
SILVA - R$ 14.235,75; JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA - R$ 14.575,00; MARIA VILMA
DA SILVA BARBOSA - R$ 18.076,75; MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - R$ 8.583,75; PAULO
VANDERLEY LUCIANO JÚNIOR - R$ 20.206,75; TEREZINHA PATRICIO SANTOS - R$ 14.235,75;
WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA - R$ 16.500,00.
Casserengue - PB, 10 de Maio de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA
Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 003/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da A Comissão Permanente de Licitação,
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados na Licitação em apreço, que TORNA-SE
SEM EFEITO a publicação do aviso de licitação edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2022,
publicado no Diário Oficial do Estado e no e Jornal “A União” do dia 12/05/2022. Outras informações
pelo Telefone (83) 3345-1073.
Caturité,12 de maio de 2022.
HELDER FRANCISCO NUNES
Presidenta da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caturité – PB, TORNA PÚBLICO, para os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa RETA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. Interpôs recurso administrativo em face do resultado
de Habilitação da Tomada de Preços n°. 003/2022, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO
RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório
com vista franqueada aos interessados.
Caturité – PB, 12 de maio de 2022.
HELDER FRANCISCO NUNES
Presidente da CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO, LT 01, QD ÚNICA, CENTRO, CONDE–PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INERENTE AO SAMU – SERVIÇO DE ATENCIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2022.
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CONDE/PB – 4.0100.10.302.0041.2064 – MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL – SAMU – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 04/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal
de Saúde de Conde e: CT Nº 00047/2022 - 04.05.22 - MARTINS BARBOSA CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 38.400,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
ATA Nº 002 – ART. 48 §, Lei nº 8.666/93
OBJETO: 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. LICITANTE HABILITADO: AN PROJETOS,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. LICITANTE INABILITADO: BERNARDINO DE CARVALHO
CAMARA NETO - NETO (3.1; 6.1.3.1; 6.1.3.4; 6.1.4.1; 6.1.4.2 e subitens; 6.1.4.3 e subitens). Dos
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 23/05/2022,
às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83)
3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com.
Coxixola - PB, 12 de Maio de 2022
VANDSO NEY DE AMORIM BRITO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
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 14:00 horas do dia 27 de
Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa
-, para: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO
DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE FUNDO DE SAÚDE. 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, 25 de Abril de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeira Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº
AD00006/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$
328.670,25.
Cuité de Mamanguape - PB, 12 de Maio de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2022, que objetiva: Contratações de
veículos diversos, com condutores, combustíveis, manutenções corretivas e preventivas para
prestações de serviços com realizações de viagens eventuais junto ao Fundo Municipal de
Saúde de Cuitegi – PB, até dezembro de 2022 ou enquanto durar os quantitativos; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE
E TURISMO LTDA - R$ 97.500,00; JOSE DANIEL MELO DO NASCIMENTO 11260662497 - R$
90.141,90; ROSALVA ARRUDA DUTRA 02909402495 - R$ 118.950,00. Ficam as empresas
vencedoras do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos Termos de Contratos,
conforme instrumento convocatório.
Cuitegi - PB, 10 de Maio de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2022, que objetiva: Contratações de
veículos diversos, com condutores e manutenções corretivas e preventivas, para prestações
de serviços mensais, diários e viagens eventuais junto a Prefeitura Municipal de Cuitegi–PB,
até dezembro de 2022 ou enquanto durar os quantitativos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE DANIEL MELO DO NASCIMENTO 11260662497 - R$
35.730,00; ROAMA CELLY PESSOA URBANO 71144520479 - R$ 24.337,50. Ficam as empresas
vencedoras do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos Termos de Contratos,
conforme instrumento convocatório.
Cuitegi - PB, 10 de Maio de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 0005/2022, para o dia 25
de Maio de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano Gomes
de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com.
Damião - PB, 11 de Maio de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de reconstrução de Unidades Habitacionais no Município de Damião. Convênio FUNASA Nº CV 0851/2017.
LICITANTES HABILITADOS: ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA; ARENA CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES EIRELI; BJC CONSTRUCOES EIRELI; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA
EIRELI; INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI
EPP; SC CONSTRUCOES EIRELI; SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI. LICITANTES
INABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, desatendeu ao item 8.5.1 do edital; CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, desatendeu ao item 8.5.1 do edital;
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI, desatendeu ao
item 8.5.1 do edital; G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, desatendeu aos itens: 8.5.1 e
8.5.3 do edital; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI, desatendeu aos itens: 8.5.1, 8.5.2 e 8.5.3 do
edital; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI, desatendeu aos itens: 8.5.1 e 8.5.3 do edital;
NILDO CONSTRUCOES EIRELI, desatendeu ao item 8.5.3 do edital. Dos atos decorrentes do
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 23/05/2022, às 15:30
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a
Comissão Permanente de Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB,
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com.
Damião - PB, 12 de Maio de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Comissão

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos
psicotrópicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Abertura
da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas
do dia 25 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801.
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esperança - PB, 11 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de
fraldas descartáveis para atender as necessidades das Creche deste Municiípio de Esperança
– PB. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 25 de Maio de 2022. Início da fase de
lances: 15:01 horas do dia 25 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto
Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Esperança - PB, 11 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 26 de Maio de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas
de Óculos com armações diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min
as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com.
Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 12 de Maio de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamamento Público nº 00002/2022, que objetiva:
Aquisições de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados a Merenda Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:
ADJAILSON DIAS BELO– R$ 6.000,00
CPF: 046.172.324-78
BENEDITO LUIZ DA SILVA – R$ 7.750,00
CPF: 071.999.374-15
FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS– R$ 6.650,00
CPF: 012.766.874-86
JOSÉ ANDREZA ALVES DA SILVA – R$ 6.650,00
CPF: 726.914.334-04
JOSÉ MANOEL SANTANA – R$ 6.650,00
CPF: 893.738.634-87
JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA– R$ 6.650,00
CPF: 101.188.044-05
MÔNICA DA SILVA VICENTE– R$ 7.750,00
CPF: 012.766.874-86
PAULO SALUSTIANO DA SILVA-6.650,00
CPF: 031.712.064-63
ROSA MARIA LUCAS DA SILVA-7.750,00
CPF:049.608.444-50
COOPERATIVA DOS AGRICL. FAMILIARES DO MUNCÍPIO DE BANANEIRAS – COOPAFABR$ 777.800,00
CNPJ: 16.491.781/0001-02.
COOPERATIVA NORDESTINA- CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS-295.000,00
CNPJ: 43.542.415/0001-18
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES-234.650,00
CNPJ: 04.499.351/0001-40
Guarabira - PB, 22 de Abril de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00017/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00017/2022,
que objetiva a Prestação de Serviços ofertados pelo CINEMAXXI através de exibição de filmes com
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E ESPAÇO PUBLICITÁRIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o
seu objeto a: VERONILDO COUTINHO DE SOUSA - EIRELI - EPP – CNPJ: 24.248.972/0001-68,
R$ 146.130,00 - Cento e Quarenta e Seis Mil Cento e Trinta Reais.
Guarabira - PB, 20 de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 09h00min, do dia 31 de Maio de 2022,
“Chamada Pública 004/2022”, do tipo menor preço, para realização de serviços em oftalmologia,
voltados para consulta para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria
e tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma monocular e binocular em todas as linhas
de tratamento, a fim de atender as necessidades da população do município de Guarabira, no
endereço supra mencionado. O Preço de aquisição será o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instrumento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e
demais normas posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis,
no endereço supra citado.
Guarabira, 12 de maio de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 13h00min, do dia 26 de Maio de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas
de insumos e reagentes complementares, conforme termo de referência Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007.
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email:
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 12 de Maio de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 27 de Maio de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Aquisições parceladas
de Móveis diversos para melhor atender as necessidades da administração municipal , conforme termo de referência Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br.
Telefone: (083) 3271-1946.
Guarabira - PB, 12 de Maio de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 08h00min, do dia 02 de Junho de 2022,
“Chamada Pública 00005/2022”, do tipo menor preço, para aquisições de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, ( itens remanescentes) destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2022, no endereço supra
mencionado. O Preço de compra dos Produtos será o menor preço apresentado pelos proponentes,
atendidas as exigências do instrumento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução
n.° 26 de 17 de junho de 2013 e demais normas posteriores. Informações: no horário das 08h00min
às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado.
Guarabira, 12 de Maio de 2022.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para diversos
reparos nas secretarias municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00058/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00292/2022 - 04.05.22 - JOSÉLIO ALVES DOS
SANTOS - R$ 174.760,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com sistema
de câmeras para os diversos prédios públicos do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00059/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS /
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00293/2022 - 04.05.22 - KLEVENY
JOSÉ SOUSA RIBEIRO - R$ 93.900,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS PELO CINEMAXXI ATRAVÉS DE
EXIBIÇÃO DE FILMES COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E
ESPAÇO PUBLICITÁRIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. FUNDAMENTO LEGAL:
Inexigibilidade de Licitação nº IN00017/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS
FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – Elemento de despesa:
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: Dezembro de 2022 PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e VERONILDO COUTINHO
DE SOUSA - EIRELI - EPP – CNPJ: 24.248.972/0001-68 - CT Nº 00227/2022 – 20.04.2022 - R$
146.130,00 - Cento e Quarenta e Seis Mil Cento e Trinta Reais.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00017/2022.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS PELO CINEMAXXI ATRAVÉS DE EXIBIÇÃO DE FILMES COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E ESPAÇO
PUBLICITÁRIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/04/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO
DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos para transporte diversos conforme termo de referência.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00055/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS /
PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 3.3.90.39.01
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00269/2022 - 04.05.22
- ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 281.000,00; CT Nº 00270/2022 - 03.05.22 - HIAN SAMUEL
LAURENTINO FERREIRA - R$ 63.992,00; CT Nº 00271/2022 - 03.05.22 - JOSÉ WILSON SANTOS
- R$ 155.200,00; CT Nº 00272/2022 - 03.05.22 - LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA - R$
63.992,00; CT Nº 00273/2022 - 03.05.22 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE - R$
97.350,00; CT Nº 00274/2022 - 03.05.22 - VICENTE DE SOUZA - R$ 39.920,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
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: Aquisição de
material odontológicos destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA. - R$ 405.980,00; IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 55.180,00.
Gurinhém - PB, 11 de Maio de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº: RP 00015/2022
Aos 11 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro - Gurinhém - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006;
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 003, de 02 de Janeiro
de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e,
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00015/2022 que
objetiva o registro de preços para: Aquisição de material odontológicos destinado ao Fundo Municipal
de Saúde deste município; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.
VENCEDOR: DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
CNPJ: 34.698.454/0001-08
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

2

Ácido fosfórico 37% seringa
com 2,5 gramas kit com 3
seringas

MARCA

Unid

100

11,00

1.100,00

3

Agente de união dentinária com
carga fotopolimerizavel frasco
com 4 ml

Frasco

150

43,00

6.450,00

4

Agulha gengival 30G curta,
caixa com 100 unidades

Caixa

150

79,00

11.850,00

5

Agulha gengival longa 27g,
caixa com 100 unidades

Caixa

50

79,00

3.950,00

6

Algodão em roletes com 100
unidades

Pacote

500

5,90

2.950,00

7

ANESTÉSICO INJ. COM VASO
CONSTRITOR A BASE DE
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA
A 2% COM BITARTARATO DE
NOREPINEFRINA 1:50.000.
Embalagem com 50 tubetes,
trazendo os dados identificação
do material, numero de lote,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

Caixa

350

118,00

41.300,00

8

ANESTÉSICO INJ. COM VASO
CONSTRITOR A BASE DE
CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI/ML (CITANEST).
Embalagem com 50 tubetes,
trazendo os dados identificação
do material, numero de lote,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

Caixa

200

155,00

31.000,00

9

ANESTÉSICO INJ. COM VASO
CONSTRITOR LIDOCAÍNA
HCL 2% COM EPINEFRINA
1:100.000. Embalagem com
50 tubetes, trazendo os dados
identificação do material, numero de lote, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

Caixa

100

180,00

18.000,00

11

ANESTÉSICO INJ. SEM VASO
CONSTRITOR A BASE DE
CLORIDRATO DE MEPIVECAÍNA A 3%. Embalagem com
50 tubetes, trazendo os dados
identificação do material, numero de lote, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

Caixa

120

215,00

25.800,00

12

ANESTÉSICO LOCAL INJ.
MEPIVECAÍNA COM ADRENALINA 2%. Embalagem com
50 tubetes 1,8 ml cada.

Caixa

120

210,00

25.200,00

13

ANESTÉSICO TÓPICO POMADA 20% DE BENZOCAÍNA.
Sabro tutti frut. trazendo os
dados identificação do material, numero de lote, prazo de
validade e registro no Ministério
da Saúde.

Caixa

250

15,00

3.750,00

14

Antissépico bucal 500 ml

Frasco

100

14,00

1.400,00

15

Bicarbonato de Sódio 200 g

Unid

20

14,00

280,00

16

BROCA 1011. Broca diamantada para preparo cavitário
numero 1011, confeccionada
em aço inoxidável, ponta com
granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável, adaptável
a diferentes canetas de alta
rotação, sem sinais de oxidação
e sem rebarbas. Esterilizável
através de calor úmido seco
ou por agentes químicos sem
sofrer oxidação, embalada
individualmente, trazendo externamente os dados de identificação e procedência, numero
de lote e numero do registro do
Ministério da Saúde.

Unid

50

7,50

375,00

17

BROCA 1012. Alta rotação diamantada esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde.

Unid

50

7,50

375,00

18

BROCA 1014. Alta rotação diamantada esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde.

Unid

50

4,50

225,00

19

BROCA 1016. Alta rotação diamantada esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde.

Unid

50

4,50

225,00

20

BROCA 1031 CÔNICO INVERTIDA. Alta rotação diamantada
esterilizável através de calor
úmido seco ou por agentes
químicos sem sofrer oxidação,
embalada individualmente, trazendo externamente os dados
de identificação e procedência,
numero de lote e numero do
registro do Ministério da Saúde.

Unid

50

4,50

225,00

21

BROCA 1032 CÔNICO INVERTIDA. Alta rotação diamantada
esterilizável através de calor
úmido seco ou por agentes
químicos sem sofrer oxidação,
embalada individualmente, trazendo externamente os dados
de identificação e procedência,
numero de lote e numero do
registro do Ministério da Saúde.

Unid

50

4,50

225,00

22

BROCA 1035 CÔNICO INVERTIDA. Alta rotação diamantada
esterilizável através de calor
úmido seco ou por agentes
químicos sem sofrer oxidação,
embalada individualmente, trazendo externamente os dados
de identificação e procedência,
numero de lote e numero do
registro do Ministério da Saúde.

Unid

50

4,50

225,00

23

BROCA 1062. Ponta Diamantada Cônica Extremidade Plana
1062. Confeccionada em aço e
impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em
embalagem esterilizada por rais
gama. Ponta com haste azul
de granulação normal. (FG)
embalagem com 01 unidade.

Unid

50

4,50

225,00

28
24

25

26

27

BROCA 1090. Alta rotação diamantada esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde
BROCA 1091. Alta rotação diamantada esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde
BROCA 1092. Alta rotação diamantada esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde
BROCA 1093. Alta rotação diamantada esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde

Unid

Unid

Unid

Unid

BROCA 1112. CÔNICA CHAMA. Alta rotação aço carbono
esterilizável através de calor
úmido seco ou por agentes
químicos sem sofrer oxidação,
trazendo externamente os dados de identificação, numero
de lote e numero do registro do
Ministério da Saúde

Unid

29

BROCA 1190FF. Ponta Diamantada que facorece acabemento em faces oclusas.

Unid

30

BROCA 2135 F, PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA
COMPOSTA  Broca diamantada para restaurações de
resina composta ponta com
granulações finas e extras
finas, uniformes, encaixe em
aço inoxidável, adaptável a diferentes canetas de alta rotação,
sem sinais de oxidação e sem
rebarbas. Esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde.

28

31

32

33

BROCA 2135. Broca diamantada para preparo cavitário
numero 2135, confeccionada
em aço inoxidável, ponta com
granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável, adaptável
a diferentes canetas de alta
rotação, sem sinais de oxidação
e sem rebarbas. Esterilizável
através de calor úmido seco
ou por agentes químicos sem
sofrer oxidação, embalada
individualmente, trazendo externamente os dados de identificação e procedência, numero
de lote e numero do registro do
Ministério da Saúde.
BROCA 3069 CÔNICA PLANA. Alta rotação diamantada
esterilizável através de calor
úmido seco ou por agentes
químicos sem sofrer oxidação,
embalada individualmente, trazendo externamente os dados
de identificação e procedência,
numero de lote e numero do
registro do Ministério da Saúde.
BROCA 3118 F, PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA
COMPOSTA  Broca diamantada para restaurações de
resina composta ponta com
granulações finas e extras
finas, uniformes, encaixe em
aço inoxidável, adaptável a diferentes canetas de alta rotação,
sem sinais de oxidação e sem
rebarbas. Esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde.

Unid

Unid

Unid

Unid

100

50

50

50

100

50

50

50

50

100

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

450,00

225,00

225,00

225,00

450,00

225,00

225,00

225,00

450,00

Unid

35

BROCA ENDO Z – Indicada
para o preparo da camara
pulpar durante a cirurgia de
acesso.

Unid

36

BROCA ENDO Z – P/ ALTA
ROTAÇÃO 25mm – Em aço
carbono para alta rotação com
formato Tronco Cônico e ponta
Inativa. Possui haste dourada
facilitabdo sua identificação.
Embalagem com 01 unidade.

Unid

37

BROCA GATES Nº 1 – 32mm –
Ultilizada para alargamento do
terço cercical do canal dentário.

Unid

50

17,00

850,00

38

BROCA GATES Nº 2 – 32mm –
Ultilizada para alargamento do
terço cercical do canal dentário.

Unid

50

17,00

850,00

39

BROCA GATES Nº 3 – 32mm –
Ultilizada para alargamento do
terço cercical do canal dentário.

Unid

50

17,00

850,00

40

BROCA GATES Nº 4 – 32mm –
Ultilizada para alargamento do
terço cercical do canal dentário.

Unid

41

BROCA GATES Nº 5 – 32mm –
Ultilizada para alargamento do
terço cercical do canal dentário.

Unid

42

BROCA GATES Nº 6 – 32mm –
Ultilizada para alargamento do
terço cercical do canal dentário.

100

4,50

58

Cone de papel absorvente 1ª
série n° 15–40. Caixa com
120 pontas

Caixa

50

52,00

2.600,00

59

Cone de papel absorvente 1ª
série n° 45–80. Caixa com
120 pontas

Caixa

50

52,00

2.600,00

60

Cone de papel absorvente 2ª
série n° 15–40. Caixa com
120 pontas

Caixa

50

52,00

2.600,00

61

Cone de papel absorvente 2ª
série n° 45–80. Caixa com
120 pontas

Caixa

50

52,00

2.600,00

62

Creme dental 50 gramas

Unid

2000

5,80

11.600,00

63

EDTA frasco 10ml

Frasco

30

11,00

330,00

64

Escova dental adulto

Unid

1000

3,50

3.500,00

65

Escova dental infantil

Unid

2000

3,50

7.000,00

66

Escovas de Robinson

Unid

200

4,50

900,00

67

Espelho bucal autoclavável
caixa com 12 unidades

Caixa

60

11,00

660,00

68

Esponja hemostática a base
de colágeno com 10 unidades

Caixa

10

85,00

850,00

69

Eugenol 20ml

Unid

100

24,00

2.400,00

70

Evidenciador de placa bacteriana

Unid

20

28,00

560,00

73

Filme radiográfico periapicaladulto com 100 películas

Caixa

30

280,00

8.400,00

74

Fio de sutura seda 3.0 com agulha 3,0 ( caixa com 24 unidades)

Caixa

300

78,00

23.400,00

75

Fio dental 100metros

Rolo

50

4,50

225,00

76

Fita matriz 5mm metal

Unid

50

3,50

175,00

77

Fita matriz 7mm metal

Unid

50

3,50

175,00

78

Fixador de raio x solução com
475 ml

Frasco

80

41,00

3.280,00

79

Flúor gel acidulado sabor tutt–
ifrutti 200ml

Frasco

100

15,00

1.500,00

80

Flúor gel neutro a 0,2%

Frasco

100

15,00

1.500,00

82

Formocresol frasco 10 ml

Unid

50

18,00

900,00

83

Hemostop solução hemostática 10 ml

Frasco

70

38,00

2.660,00

84

Hidróxido de cálcio PA 10 ml

Unid

100

14,00

1.400,00

85

Hidróxido de cálcio pasta (
Hidro C) 13 gramas

Caixa

70

72,00

5.040,00

87

Lima Flexofile Maillefer – 1ª
Série – 21mm

Caixa

60

58,00

3.480,00

88

Lima Flexofile Maillefer – 1ª
Série – 25mm

Caixa

60

58,00

3.480,00

89

Lima Flexofile Maillefer – 1ª
Série – 31mm

Caixa

60

58,00

3.480,00

90

Lima Flexofile Maillefer – 2ª
Série – 21mm

Caixa

60

58,00

3.480,00

91

Lima Flexofile Maillefer – 2ª
Série – 25mm

Unid

60

58,00

3.480,00

92

Lima Flexofile Maillefer – 2ª
Série – 31mm

Caixa

60

58,00

3.480,00

93

Lima Flexofile Maillefer – Série
ESPECIAL nº 10 – 21mm

Caixa

60

58,00

3.480,00

94

Lima Flexofile Maillefer – Série
ESPECIAL nº 6 – 21mm

Caixa

60

58,00

3.480,00

95

Lima Flexofile Maillefer – Série
ESPECIAL nº 8 – 21mm

Caixa

60

58,00

3.480,00

96

LIXA PARA RESINA – Com
base resistente flexivel, possuem granulometrias medias e
finas permitem maior eficiencia
de desbaste e acabemento.
Caixa com 150 unidades

Caixa

60

40,00

2.400,00

98

M AT R I Z D E A Ç O 5 m m
– Banda matyriz de aço de
0,05mmx5mm com 50cm de
comprimento em rolo

Rolo

100

4,00

400,00

99

M AT R I Z D E A Ç O 7 m m
– Banda matyriz de aço de
0,05mmx7mm com 50cm de
comprimento em rolo

Rolo

100

4,00

400,00

100

Microbrush (Embalagem c/ 100)

Caixa

200

23,00

4.600,00

102

Obturador provisório

Unid

60

28,00

1.680,00

103

Óleo lubrificante para canetas
de alta e baixa rotação spray
com 100 ml

Frasco

100

35,00

3.500,00

104

Otosporim solução oral 10ml

Frasco

20

30,00

600,00

105

Óxido de zinco 50 gramas

Unid

50

12,00

600,00

106

Pasta profilática 90 gramas

Unid

150

14,00

2.100,00

107

Pedra pomes 100 gramas

Pacote

50

18,00

900,00

108

Placa de Vidro de 10mm

Unid

10

22,00

220,00

109

Regua milimetrada

Unid

10

22,00

220,00

110

Removedor de mancha seringa
2 gramas

Unid

10

77,00

770,00

111

Resina fotopolimerizável B1

Caixa

40

59,00

2.360,00

112

Resina fotopolimerizavel B2

Caixa

40

59,00

2.360,00

113

Resina fotopolimerizável C3

Caixa

40

59,00

2.360,00

114

Resina fotopolimerizável Nº
a 3,5 4 gr

Frasco

40

59,00

2.360,00

115

Resina fotopolimerizável Nº
A1 4gr

Caixa

60

59,00

3.540,00

116

Resina fotopolimerizável Nº
A2 4gr

Caixa

60

59,00

3.540,00

117

Resina fotopolimerizável Nº
A3 4gr

Caixa

80

59,00

4.720,00

118

Resina fotopolimerizável Nº
O A2 4gr

Caixa

50

59,00

2.950,00

119

Revelador de raio X solução
475 ml

Frasco

80

41,00

3.280,00

121

Selante odontológico

Unid

50

65,00

3.250,00

122

Solvente endodontico

Unid

10

21,00

210,00

123

Sugador Cirúrgico Descartavel
Caixa com 20 und.

Pacote

50

35,00

1.750,00

124

Sugador de saliva descartável
pacote com 40 unidades

Pacote

500

14,00

7.000,00

125

Sugador Endodontico

Pacote

30

25,00

750,00

126

Tira lixa para amalgama em aço
4mm pacote com 12 unidades

Pacote

50

18,00

900,00

127

Tira lixa para resina 4mm pacote com 12 unidades

Pacote

150

49,00

7.350,00

128

Tricresolformalina

Frasco

30

16,00

480,00

129

Verniz cavitário 10 ml

Frasco

60

38,00

2.280,00

130

Verniz fluoretado 10 ML

Frasco

80

73,00

5.840,00

225,00

BROCA 3195 FF, PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA  Broca diamantada
para restaurações de resina
composta ponta com granulações finas e extras finas,
uniformes, encaixe em aço
inoxidável, adaptável a diferentes canetas de alta rotação,
sem sinais de oxidação e sem
rebarbas. Esterilizável através
de calor úmido seco ou por
agentes químicos sem sofrer
oxidação, embalada individualmente, trazendo externamente
os dados de identificação e
procedência, numero de lote e
numero do registro do Ministério da Saúde.

34

Publicidades

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2022

450,00

TOTAL
50

49,00

2.450,00

405.980,00

VENCEDOR: IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
CNPJ: 07.788.510/0001-14

Unid

50

50

50

50

49,00

17,00

17,00

17,00

2.450,00

850,00

850,00

850,00

43

BROCA Shofu Chama – Fabricada em óxido de aluminio micro granulado. Para acabamento fino em esmalte, compósitos,
compômeros e porcelanas.
Embalagem com 01 unidade.

Unid

50

25,00

1.250,00

44

Cápsula p/ amálgama 1 porção
com 500 unidades

Pote

2

2.800,00

5.600,00

45

Carbono para registro contato
com 12 folhas

Unid

100

7,00

700,00

48

Cimento de Ionômero de vidro
F (pó) e liquido

Kit

50

115,00

5.750,00

49

Cimento de Ionômero de vidro
R (pó) e (liquido)

Kit

50

75,00

3.750,00

50

Cimento endodôntico em pó
+ liquido

kit

20

77,00

1.540,00

52

Colgaduras individuais

Unid

20

10,00

200,00

53

Cone acessório de guta percha
FF caixa com 120 pontas

Caixa

20

46,00

920,00

54

Cone acessório de guta percha
MF caixa com 120 pontas

Caixa

20

46,00

920,00

55

Cone acessório de guta percha
XF caixa com 120 pontas

Caixa

20

46,00

920,00

56

Cone de Guta Percha 2ª serie,
n°45–60 Caixa com 120 pontas

Caixa

20

52,00

1.040,00

57

Cone de Guta Percha, 1ª serie,
n° 15–40.Caixa com 120 pontas

Caixa

20

52,00

1.040,00

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

1

Abridor de boca conjunto com
um adulto e um infantil

PCT

5

8,00

40,00

10

ANESTÉSICO INJ. SEM VASO
CONSTRITOR A BASE DE
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA
A 2% (LIDOSTESIN). Embalagem com 50 tubetes, trazendo
os dados identificação do material, numero de lote, prazo de
validade e registro no Ministério
da Saúde

Caixa

100

310,00

31.000,00

46

Cimento cirurgico pasta sem
eugenol

Unid

30

184,00

5.520,00

47

Cimento cirurgico pó + liquido

kit

20

66,00

1.320,00

51

Clorexidina 0,2 % LIQUIDO
frasco 500 ml

Frasco

100

52,00

5.200,00

71

Filme radiográfico oclusal adulto
com 100 películas

Caixa

5

290,00

1.450,00

72

Filme radiográfico periapical
infantil com 100 películas

Caixa

5

350,00

1.750,00

81

Flúor liquido para bochecho
frasco 500 ml

Frasco

100

13,00

1.300,00

86

Hidróxido de cálcio pó 13 gramas

Unid

50

5,60

280,00

97

LUBRIFICANTE – Óleo lubrificantes para canetas de alta
ou baixa rotação. Embalagem
200ml

Frasco

70

27,00

1.890,00

101

Moldeira em cera

Unid

50

93,00

4.650,00

120

Saca broca universal

Unid

20

39,00

780,00

TOTAL

MARCA

55.180,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2022,
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão
Presencial nº 00015/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do
órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00015/2022 e seus anexos, e as seguintes

propostas vencedoras do referido certame:
- DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA..
CNPJ: 34.698.454/0001-08.
Item(s): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48
- 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73
- 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 98
- 99 - 100 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 117 - 118 - 119 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130.
Valor: R$ 405.980,00.
- IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07.788.510/0001-14.
Item(s): 1 - 10 - 46 - 47 - 51 - 71 - 72 - 81 - 86 - 97 - 101 - 120.
Valor: R$ 55.180,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca
de Gurinhém.
Gurinhém - PB, 11 de Maio de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material odontológicos destinado ao Fundo Municipal de Saúde
deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS
02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO
02060.10.301.0006.2042 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19
02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL
02060.10.302.0006.2036 – OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº
00038/2022 - 11.05.22 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 405.980,00; CT
Nº 00039/2022 - 11.05.22 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 55.180,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, por meio do site www.bnccompras.
com, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições de Notebooks para os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Itapororoca/PB, conforme termo de
referência. Abertura da sessão pública: 10:15 horas do dia 27 de Maio de 2022. Início da fase de
lances: 10:45 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 Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112.
E-mail: pmilicitacao2013@hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br;
www.bnccompras.com.
Itapororoca - PB, 12 de Maio de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CHAMADA PÚBLICA 004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua
Frei Damião de Bozzano, 07 – Centro – Itapororoca – PB, às 08h30min, do dia 07 de junho de
2022, “Chamada Pública 004/2022”, do tipo menor preço, para aquisições de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa
de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2022, no endereço supramencionado. O Preço de
compra dos Produtos será o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências
do instrumento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho
de 2013 e demais normas posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos
dias úteis, no endereço supra citado.
Itapororoca, 12 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento
vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca
e: CT Nº 00200/2022 - 12.05.22 - PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - R$ 39.000,00.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Maio de
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de creche
escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Junco do Seridó - PB, 09 de Maio de 2022
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHAMADA PÚBLICA 002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Av.
Francisco Gomes, 06 – Centro – Logradouro – PB, às 08h15min, do dia 01 de junho de 2022, “Chamada Pública 002/2022”, do tipo menor preço, para Credenciamento para Contratação de serviços
de transporte de pacientes e acompanhantes encaminhados para consultas, exames, tratamentos
especializados e outros, se necessários, conforme termo de referência. Fundamento legal: Lei
8.666/93 e demais normas posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos
dias úteis, no endereço supra citado.
Logradouro, 12 de maio de 2022
JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial do Município de Logradouro/PB, Av. Francisco Gomes, 06 - Centro – Logradouro/PB, torna Público aos interessados em participar do Certame Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 01.2022, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a Aquisição de um veículo novo, 0 KM, para
melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de referência.
Recursos orçamentários constantes no orçamento vigente. DATA ABERTURA: 27.05.2022, às
08h15min, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br no endereço acima. REGIMENTO:
Leis Federais 10.520/02 / 8.666/93, 123/2006, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto, Municipal nº
01/2015 e demais legislações pertinentes. Outras informações: pelos sites: www.logradouro.pb.gov.
br / tce.pb.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br.
Logradouro - PB, 12 de maio de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Maio
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de peças
e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do
Município de Marcação–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Marcação - PB, 12 de Maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 23 de Maio
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00017/2022,
que objetiva: Aquisição parcelada de peças e acessórios original e genuína, para manutenção
de veículos oficiais pertencentes à frota do Município de Marcação–PB. Justificativa: Razões de
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte
endereço - Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Telefone: (083)
3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com.
Marcação - PB, 12 de Maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através da Comissão Permanente de Licitação ,
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022, Construção de um muro de proteção na quadra escolar
coberta com vestiário. Será no dia 31.05.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste
órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e
demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,
no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Olho D`água - PB, 12 de Maio de 2022
Marilene Tiburtino Leite
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 0009//2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar
público o resultado de julgamento Proposta de preços do Pregão Presencial Nº 0009/2022, cujo
objeto é aquisição de Gêneros alimentícios para secretaria de Ação Social e Cidadania e outras.
VENCEDORAS: JOANA DARC COSTA AFREU com o valor de R$ 44.535,30 (quarenta e quatro
mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME
om o valor de R$ 108.855,24 (cento e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro
ccentavos) e JULIANO OLIVEIRA BATISTA - ME com o valor de R$ 3.066,60 (tres mil sessenta
reais e sessenta centavos)
Pedra Branca-PB, 12 de maio de 2022.
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 00015/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: Aquisição de material médico.
Valor Global: R$ 588.410,80 (quinhentos e oitenta e oito mil quatrocentos dez reais e oitenta
centavos)
VENCIMENTO 31/12/2022
Pedra Branca-PB, 12 de maio de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022,
feito pela Comissão Permanente de Licitação em 08 de Abril de 2022 e em
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:
HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
com o valor total de R$ 14.906,00 (Quatorze Mil, Novecentos e Seis Reais) a
empresa D J DA SILVA com o valor total de R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos
Reais) a empresa LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR
EIRELI com o valor total de R$ 532,00 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais) a
empresa MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA com o valor total
de R$ 19.830,00 (Dezenove Mil, Oitocentos e Trinta Reais) a empresa MULTFORTE
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ofertou o valor total de R$
68.900,00 (Sessenta e Oito Mil e Novecentos Reais), pelas razões expostas
no referido Laudo.
Pedro Régis - PB, 11 de Abril de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira
Prefeita
ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento do Pregão Presencial N.º
011/2022, Processo nº 2022.03.019, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para as Empresas: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA com o valor total de
R$ 14.906,00 (Quatorze Mil, Novecentos e Seis Reais) a empresa D J DA SILVA
com o valor total de R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) a empresa
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI com o
valor total de R$ 532,00 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais) a empresa MAIS
DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA com o valor total de R$ 19.830,00
(Dezenove Mil, Oitocentos e Trinta Reais) a empresa MULTFORTE COMERCIO
E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ofertou o valor total de R$ 68.900,00
(Sessenta e Oito Mil e Novecentos Reais).
Pedro Régis - PB, 11 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato
Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 31.187.918/0001-15, classificada em 5º lugar nos itens 133
e 134 do Pregão Eletrônico nº 0048/2021, após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª
colocada a Empresa ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,
CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 pela inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro
preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde
do município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco)
dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na
manutenção do licitante subsequente.
Piancó-PB, 12 de maio de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00005/2022, em 03.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA
OBJETO CONTRATUAL: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abastecimento na cidade de Piancó-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Piancó-PB, 12 de maio de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 00003/2022
A Prefeitura de Piancó-PB, torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada
Pública n. 00003/2022 a partir do dia 17 de Maio de 2022, das 08:00 às 12:00 e 14:00 as 16:00
horas, objetivando o a) Contratação de instituição financeira para a centralização e processamento
de créditos provenientes de 100% (cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo Município
de Piancó, com valor estimado mensal de R$ 2.174.448,14, abrangendo servidores ativos, inativos
e pensionistas, lançados em contas salário individuais na instituição financeira, além de créditos
em favor de estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de
remuneração com a CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, salário, subsídio, proventos e
pensões ou bolsa estágio, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS,
em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente do Município, no prazo máximo de até
60 dias após a abertura da unidade. A transferência se dará, em caráter de exclusividade, sem
ônus, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos. O edital está disponível em: pianco.pb.gov.br e tce.
pb.gov.br.
Piancó -PB, 12 de Maio de 2022.
BRUNA MARILIA PEREIRA NUNES QUEIROZ NUNES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO CONVÊNIO
0016/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E O MUNICÍPIO DE PRATA. Justificativa: Em virtude da apresentação de
impugnação ao Edital que resultará na alteração do Termo de Referência. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Vicente Neri, 78 - Centro Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com.
Prata - PB, 12 de Maio de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamento
e material permanente para Unidade Básica de Saúde – Convênio com Ministério da Saúde Proposta
nº 12457.150000/1210–01. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 26 de Maio de 2022. Início
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Rio Tinto - PB, 12 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de
equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde – Convênio com Ministério
da Saúde – Proposta nº 12.457.150000/1210–01. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia
26 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Rio Tinto - PB, 12 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
OBJETO: cessão de espaço público para exploração de área destinada a instalação de Área
Vip e Montagem de Camarotes no São João 2022 de Santa Luzia/PB, a ser realizado durante os
dias de 23, 24, 25 e 26 de junho de 2022.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM e Critério de Julgamento MAIOR OFERTA OU MAIOR LANCE.
DATA DA ABERTURA: 25/05/2022 - HORÁRIO: 10:30 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N°
019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.
Santa Luzia/PB, 12 de maio de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Junho de 2022, licitação modalidade
Concorrência Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO
LOTEAMENTO JARDIM EUROPA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795.
E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santa rita.pb.gov.br/categoria/e
ditais; www.tce.pb. gov.br.
Santa Rita - PB, 12 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 056/2022, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE DIAGNÓSTICO POR GASTRODUODENOSCOPIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA/PB, para às 09h00m do dia 26 de Maio de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br;
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita/PB, 12 de Maio de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior
Pregoeiro/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
Santa Rita - PB, 12 de maio de 2022.
O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 DEMANDAS NO ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:
- HIDROTEC PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EIRELI
CNPJ: 24.117.731/0001-80
Valor R$: 5.746.700,00
Publique-se e cumpra-se.
SILDO ALVES DE MORAIS
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
A Pregoeira do Município de São Bentinho, comunica que, em face das informações constantes dos autos, com base no parecer da Procuradoria Jurídica deste Município e demais
ponderações constante do recurso administrativo interposto pela empresa J.T.A Comércio de
Artigos Descartáveis Ltda., contra a decisão que declarou vencedora a empresa João Vyctor
Fernandes de Freitas, RESOLVE: desclassificar as propostas dos licitantes João Vyctor Fernandes de Freitas e Monica Fabricia Morais Dantas por não comprovação da exequibilidade
dos preços apresentados. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica ainda, que
não havendo interposição de recursos, a sessão para continuidades dos trabalhos, será no
dia 19/05/2022 às 09:00, no mesmo local da primeira sessão. Maiores informações poderão
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Sala da CPL, situ à Rua Francisco
Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas nos
dias úteis. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.
São Bentinho - PB, 12 de maio de 2022.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00003/2022
OBJETO: 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.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas –PB.
PROPONENTE: EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS, CPF: 054.020.554-08, VALOR
TOTAL: R$ 10.000,00.
FUNDAMENTO: Arts. 75, inciso I da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.
São José de Espinharas, 12 de maio de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00004/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra para
execução de Galpão Coberto para o município de São José de Espinharas.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas –PB.
PROPONENTE: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 29.828.673/000116, VALOR TOTAL: R$ 28.401,44.
FUNDAMENTO: Arts. 75, inciso I da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.
São José de Espinharas, 12 de maio de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00005/2022
OBJETO: Contratação Emergencial de prestação de serviços de limpeza urbana, pequenas
construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas do município de
São José de Espinharas, até a realização de Processo Licitatório.
RATIFICO, nos termos do art. 75 da Lei 14.133/2021, o presente processo de dispensa de
licitação, onde adjudico o objeto em favor de: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ Nº 29.828.673/0001-16 - Valor: R$ 79.477,61.
São José de Espinharas/PB, 11 de maio de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que objetiva: Contratação de
empresa para prestação de serviços de exames diversos para a Secretaria de Saúde; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLICKCONSULTA SERV MED LTDA - R$
55.166,10; EMPRESA GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA–EPP ( GAMA
IMAGEM) - R$ 114.129,84; UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - R$ 51.071,64; WANDERLEY
DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 6.300,00.
Sertãozinho - PB, 11 de Maio de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00021/2022. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de exames diversos para a Secretaria de Saúde. 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: Clickconsulta Serv Med Ltda - CNPJ 33.780.026/000159. Empresa Gama Serviços de Diagnósticos Por Imagem Ltda-epp ( Gama Imagem) - CNPJ
23.871.427/0001-60. Unidade Radiologica Clinica Ltda - CNPJ 02.409.559/0001-03. Wanderley
Diagnosticos Ltda - CNPJ 19.161.889/0001-17. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dirson
Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3685-1073.
Sertãozinho - PB, 12 de Maio de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta,
sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 31 de Maio de 2022 as 13:45
horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De
Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta Na E.M.E.F. José Marinho Falcão - Comunidade Campo Grande, Convenio 384/2021 Sec de Estado da Educação Ciências e Tecnologia
Convenio 384/2021 Sec de Estado da Educação Ciências e Tecnologia. A reunião ocorrerá na
sala da CPL prédio da P.M. de Sobrado - Rua Manoel de Sales, 178, Centro, Sobrado – PB,
CEP: 58.342-000. Informações na sala da CPL, na sede do município, e-mail: cplsobrado@
gmail.com, telefone: 83-3661-1018.
Sobrado/pb, 10 de Maio de 2022.
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, sob o regime
de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 31 de Maio de 2022 as 15:30 horas, objetivo:
Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Construção de
Uma Quadra Poliesportiva Coberta Na E.M.E.F. Severino Dantas - Comunidade Lagoa Do Padre,
Convenio 410/2021 Sec de Estado da Educação Ciências e Tecnologia. A reunião ocorrerá na
sala da CPL prédio da P.M. de Sobrado - Rua Manoel de Sales, 178, Centro, Sobrado – PB, CEP:
58.342-000. Informações na sala da CPL, na sede do município, e-mail: cplsobrado@gmail.com,
telefone: 83-3661-1018.
Sobrado/pb, 10 de Maio de 2022.
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que
objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO PAULO MOURA DE
ARAUJO - R$ 8.180,00; ANTONIO PEREIRA DA SILVA - R$ 4.844,00; ANTONO SILVA - R$
7.099,00; ANTONY PAULLINNELY R. DE ARAÚJO - R$ 9.627,00; CLEMILDO RODRIGUES DA
COSTA - R$ 7.461,00; COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE
BANANEIRAS/PB – COOPAFAB - R$ 13.093,00; COSMO DANTAS DA SILVA - R$ 4.477,00;
DAMIANA DANTAS SILVA DE OLIVEIRA - R$ 4.483,00; DANIELE PRUDÊNCIO HENRIQUE R$ 7.272,00; EDVANILMA DE LIMA SILVA - R$ 7.218,00; FRANCISCO LUIS DA COSTA - R$
6.107,00; GERSON ALVES PEREIRA - R$ 7.253,00; GIRLENE ALVES FILGUEIRA COSTA - R$
6.026,00; JARDIEL JOSE DA SILVA - R$ 7.109,00; JOANA CANDIDO DA SILVA - R$ 5.700,00;
JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA - R$ 6.029,00; JOSE DA PAZ OLIVEIRAA MARCOLINO - R$
4.520,00; JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR - R$ 4.461,00; JOSE VALENTIM GOMES JUNOR - R$
7.453,00; MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FERREIRA - R$ 8.290,00; MARIA DA PENHA DE
O. ALVES - R$ 6.198,00; MARIA DE FATIMA BARROS DE CARVALHO - R$ 4.300,00; MARIA
DE FATIMA MELO PEREIRA - R$ 7.842,50; MARIA DO CÉU S. B. DE SANTANA - R$ 4.670,00;
MARIA DO SOCORRO DE MELO PEREIRA - R$ 7.901,00; MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO
- R$ 6.983,00; NEUSA JOSEFA DA CONCEIÇÃO - R$ 4.635,00; OZANA FELIPE ARAGAO - R$
7.936,50; PAULO VINICIUS BARROS DE CARVALHO - R$ 4.147,00; RAQUEL DE ARAUJO
LIMA - R$ 5.272,00; ROSINEIDE FERREIRA MARANHÃO - R$ 7.462,00; SAMUEL DE ARAUJO
LIMA - R$ 7.756,00; SEVERINO MANOEL DA SILVA - R$ 4.540,00; SIDNEY GUILHERME RODRIGUES - R$ 6.042,00; SUELY LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA - R$ 6.808,00; VERÔNICA
DE MACENA SANTOS - R$ 4.740,00.
Solânea - PB, 09 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Maio de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para Contratação de empresa do ramo da
construção civil destinada a execução da obra pavimentação e drenagem no Conjunto Padre
Leonardo, no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 912694/2021/MDR/CAIXA.Fundamento
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@
yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Solânea - PB, 11 de Maio de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO
DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: ANA CRISTINA DO NASCIMENTO TARGINO 12829699432 - R$ 36.000,00;
LUIZ CARLOS BARBOSA MATIAS 10265505488 - R$ 25.200,00.
Solânea - PB, 06 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:06 – FUNDO MUN. DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE)–10.301.2008.2041(16000000)/10.302.2010.2047(15001002)/10.301.2008.2056(16000000)
– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 –/OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: até 06/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT
Nº 00127/2022 - 06.05.22 - ANA CRISTINA DO NASCIMENTO TARGINO 12829699432 - R$
36.000,00; CT Nº 00128/2022 - 06.05.22 - LUIZ CARLOS BARBOSA MATIAS 10265505488
- R$ 25.200,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de materiais Elétricos Diversos destinados à iluminação pública e manutenção
de prédios públicos deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01:00 – GABINETE DO PREFEITO –
04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03:00 –
SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 20.122.2003.2012 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
– 18/12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/12.361.2005.2023/12.365.2005.2031/12.365.2005.2032 –
06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE –10.301.2008.2041/10.302.2009.2044/1
0.302.2009.2045/10.302.2010.2046/10.302.2010.2047/10.305.2011.2049/10.301.2008.2053/10.304.
2011.2054 – 07:00 – FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. DE DESENVOLVMENTO SOCIAL
E CIDADANIA – 08.244.2015.2058/08.243.2015.2059/08.244.2013.2060/08.244.2014.2061/08.24
4.2015.2062/08.244.2015.2063/08.244.2015.2064/08.244.2015.2066/08.243.2013.2067 – 08:00 –
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.122.1002.2071
– 09:00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA COMÉRCO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.100
2.2076/27.812.2020.2077 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E
GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00118/2022 - 02.05.22 - C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA. - R$ 64.876,50; CT Nº 00119/2022 - 02.05.22 - CENTER LUZ MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA - R$ 26.020,50; CT Nº 00120/2022 - 02.05.22 - ELETRICA LUZ COMERCIAL
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 14.629,50; CT Nº 00121/2022 - 02.05.22 - GUSTAVO
XAVIER GARCEZ - R$ 18.620,00; CT Nº 00122/2022 - 02.05.22 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 40.411,00; CT Nº 00123/2022 - 02.05.22 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL
ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 9.862,70.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar. FUNDAMENTO LEGAL:
Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 05.00
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.306.2004.2017 – ELEMENTO DE DESPESA: 339039.99 –
MATERIAL DE CONSUMO. RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00129/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - MARIA DO CÉU
S. B. DE SANTANA - R$ 4.670,00; CT Nº 00130/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - VERÔNICA DE
MACENA SANTOS - R$ 4.740,00; CT Nº 00131/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - SUELY LUCIANO
DOS SANTOS OLIVEIRA - R$ 6.808,00; CT Nº 00132/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - GERSON
ALVES PEREIRA - R$ 7.253,00; CT Nº 00133/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - NEUSA JOSEFA
DA CONCEIÇÃO - R$ 4.635,00; CT Nº 00134/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - OZANA FELIPE
ARAGAO - R$ 7.936,50; CT Nº 00135/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - JOANA CANDIDO DA SILVA
- R$ 5.700,00; CT Nº 00136/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - MARIA DA PENHA DE O. ALVES - R$
6.198,00; CT Nº 00137/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - COSMO DANTAS DA SILVA - R$ 4.477,00;
CT Nº 00138/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FERREIRA - R$
8.290,00; CT Nº 00139/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO - R$
6.983,00; CT Nº 00140/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - DANIELE PRUDÊNCIO HENRIQUE - R$
7.272,00; CT Nº 00141/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - GIRLENE ALVES FILGUEIRA COSTA - R$
6.026,00; CT Nº 00142/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - ROSINEIDE FERREIRA MARANHÃO - R$
7.462,00; CT Nº 00143/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - ANTONY PAULLINNELY R. DE ARAÚJO - R$
9.627,00; CT Nº 00144/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - DAMIANA DANTAS SILVA DE OLIVEIRA - R$
4.483,00; CT Nº 00145/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - RAQUEL DE ARAUJO LIMA - R$ 5.272,00;
CT Nº 00146/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - SIDNEY GUILHERME RODRIGUES - R$ 6.042,00; CT
Nº 00147/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - JOSE VALENTIM GOMES JUNOR - R$ 7.453,00; CT Nº
00148/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - JOSE DA PAZ OLIVEIRAA MARCOLINO - R$ 4.520,00; CT Nº
00149/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - SAMUEL DE ARAUJO LIMA - R$ 7.756,00; CT Nº 00150/2022
- 09.05.22 até 31.12.22 - MARIA DE FATIMA MELO PEREIRA - R$ 7.842,50; CT Nº 00151/2022 09.05.22 até 31.12.22 - EDVANILMA DE LIMA SILVA - R$ 7.218,00; CT Nº 00152/2022 - 09.05.22 até
31.12.22 - PAULO VINICIUS BARROS DE CARVALHO - R$ 4.147,00; CT Nº 00153/2022 - 09.05.22
até 31.12.22 - JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA - R$ 6.029,00; CT Nº 00154/2022 - 09.05.22 até
31.12.22 - ANTONIO PAULO MOURA DE ARAUJO - R$ 8.180,00; CT Nº 00155/2022 - 09.05.22 até
31.12.22 - JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR - R$ 4.461,00; CT Nº 00156/2022 - 09.05.22 até 31.12.22
- SEVERINO MANOEL DA SILVA - R$ 4.540,00; CT Nº 00157/2022 - 09.05.22 até 24.12.22 - CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA - R$ 7.461,00; CT Nº 00158/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - FRANCISCO
LUIS DA COSTA - R$ 6.107,00; CT Nº 00159/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - ANTONIO PEREIRA
DA SILVA - R$ 4.844,00; CT Nº 00160/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - MARIA DO SOCORRO DE
MELO PEREIRA - R$ 7.901,00; CT Nº 00161/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - JARDIEL JOSE DA
SILVA - R$ 7.109,00; CT Nº 00162/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB - R$ 13.093,00; CT Nº
00163/2022 - 09.05.22 até 31.12.22 - ANTONO SILVA - R$ 7.099,00; CT Nº 00164/2022 - 09.05.22
até 31.12.22 - MARIA DE FATIMA BARROS DE CARVALHO - R$ 4.300,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÁS DE
COZINHA P13. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 26 de Maio de 2022. Início da fase
de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Sumé - PB, 12 de Maio de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Maio de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com.
Edital: www.sume.pb.gov.br.
Sumé - PB, 12 de Maio de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARMANENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,
REFERENTE Á PROPOSTA Nº 11285.069000/1200–05 (SALDO REMANESCENTE). Abertura da
sessão pública: 10:00 horas do dia 26 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 10:30 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 Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital:
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Sumé - PB, 12 de Maio de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal De Vista Serrana
AVISO DE 1º ADENDO AO AVISO DO EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022.121/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
A Prefeitura Municipal De Vista Serrana, Estado da Paraíba, Torna Público Para Conhecimento de
Quem Mais Possa Interessar Que Tendo Em Vista Um Equívoco Ocorrido no aviso, Na Modalidade
Tomada de Preço, Do Tipo Menor Preço Para Contratação dos Serviços de obras Especializadas
para pavimentação asfáltica no centro do município de vista serrana, conforme termo de referência
Anexo I do edital. lei 8666/93. e contrato de repasse número 1075985-42/2021siconv 911525,
Retificamos O aviso.
Onde Se Lê: até as 08hs:30min do dia 19 de maio de 2022
Ler-Se-Á: até as 08hs:30min do dia 20 de maio de 2022
Informações: na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de
Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da
Paraíba. das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.
Vista Serrana - PB,12 de maio de 2022
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão/CPL
Prefeitura Municipal De Vista Serrana
AVISO DE 1º ADENDO AO AVISO DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.122/2022
A Prefeitura Municipal de Vista Serrana, Estado da Paraíba, Torna Público Para Conhecimento de
Quem Mais Possa Interessar Que Tendo Em Vista Um Equívoco Ocorrido no aviso, Na Modalidade
Tomada de Preço, Do Tipo Menor Preço Para Contratação dos Serviços de obras Especializadas
para Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na Comunidade Acari I, localizada no Município
de Vista Serrana - PB, conforme termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93. e Contrato de
Repasse nº 1077199-83/2021 (914998),
Retificamos O aviso.
Onde Se Lê: até as 10hs:30min do dia 19 de maio de 2022
Ler-Se-Á: até as 10hs:30min do dia 20 de maio de 2022
Informações: na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de
Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da
Paraíba. das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.
Vista Serrana - PB,12 de maio de 2022
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão/CPL
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
REGISTRO NA CGE Nº 22-00843-6
A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC, através de seu Pregoeiro, torna
público, que no dia 26 de maio de 2022, às 10h00 (horário de Brasília), realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022. Objeto: Aquisição de material gráfico (PAPÉIS), para
atender as necessidades de manutenção da gráfica da Empresa Paraibana de Comunicação – S/A
- EPC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos. Para adquirir o edital ou obter maiores informações na EPC, na Av. Chesf,
103 – BR 101, Km 03 – S/N - Distrito Industrial, JoãoPessoa – Paraíba – Fones:(83)99143-9454
e(83) 9-8823-4318 - E-mail cpl.auniao@hotmail.com. O edital poderá ser retirado nos sites www.
centraldecompras.pb.gov.br,www.epc.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Licitação no Banco
do Brasil S/A Nº 938358.
João Pessoa – PB, 12 de maio de 2022.
VALMIR SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022
PROCESSO Nº 31.202.002327.2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECEPTORES GNSS RTK E DRONE, destinado à Superintendência
de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - SUPLAN, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 26/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@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 22-00852-6
João Pessoa, 12 de maio de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

30

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022
PROCESSO Nº 19.000.015009.2022
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS PROMOVIDOS, POR DEMANDA, COMPREENDENDO WORKSHOPS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS
CONGÊNERES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO
ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO/SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO, EM TODO O ESTADO - VISANDO O CUMPRIMENTO DE SUA RESPECTIVA COMPETÊNCIA E MISSÃO INSTITUCIONAL, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 26/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@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 22-00848-6
João Pessoa, 12 de maio de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min.
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE
Nº 020/2020 em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:
Modalidade

Data

CONCORRÊNCIA Nº 13/2022
Registro CGE Nº 22-00858-6

14/06/2022

Hora

Objeto

10:00

Obras de Implantação e Pavimentação
da Rodovia PB-028, Trecho: Fábrica
de Cimento Elizabeth/entr. Pb-008, com
aproximadamente 7,80 km.
Valor estimado da obra: R$ 13.256.390,00
Prazo de execução: 360 (trezentos e
sessenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .
João Pessoa, 12 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
Registro CGE Nº 22-00680-3
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 (Fornecimento e instalações
de Defensas Metálicas semi maleável e Refletiva na Malha Rodoviária Estadual Pavimentada,
nas Rodovias indicadas e relacionadas em anexo por Residência Rodoviárias.), que após análise
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe,
considera habilitadas as Empresas: SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA, SIRGA
ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA e SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO,
SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo
do DER/PB
João Pessoa, 12 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 06/2022
Registro CGE Nº 22-00740-4
RETIFICAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos participantes do CONCORRÊNCIA Nº.06/2022 (Obras de Pavimentação e Melhoramento
do Contorno de Bananeiras Alça Nordeste, com aproximadamente 2,92 km), que no item 10.4 ,
sub item 10.4.1.”b” do Edital, onde se lê: “a) SUB BASE E/OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM ADIÇÃO DE B R I T A....... 2.680 m ³; b) CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE......................... ...340 t, leia-se: “a) SUB BASE E/OU BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLO/AREIA....... 2.680 m ³; b) CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE......................... ...340 t ”
João Pessoa, 12 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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
Contribuição
mínima

R$

R$

27.149,47

0,8

R$

-

R$

271.494,68

0,2

R$

162,89

a

R$

27.149.467,25

0,1

R$

434,39

a

R$ 144.797.158,70

0,02

R$

22.153,97

a

"em diante"

Contribuição
máxima

R$

51.113,39

de

R$

0,01

a

R$

2

de

R$

13.574,75

a

3

de

R$

27.149,48

a

4

de

R$

271.494,69

5

de

227.149.467,26

6

de

R$
R$

144.797.158,71

Parcela a adicionar

13.574,74

1

108,61

João Pessoa, 11 de maio de 2022
André Pacelli Bezerra Viana
Presidente OCB/PB

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 RESGISTRADA
Sindicato dos vigilantes e empregados em empresas de segurança, vigilância, transporte de
valores, segurança orgânica, escolta armada, vigilância eletrônica, segurança privada e nos centros
de formações de vigilantes do município de campina grande, estado da paraíba (SINDVIGILANTES CG), Venho através deste informa a todos os trabalhadores beneficiados com a nossa CCT
2022/2023 que foi registrado sobre o Nº PB000174/2022, na data 11/05/2022, conforme a cláusula
quadragésima primeira e seus parágrafos mediante a aprovação da assembléia geral, O sindicato
publicara edital assegurando o direito de oposição dos trabalhadores, não filiados ao sindicato
laboral, ao pagamento no valor de 3% da contribuição de despesa de campanha salarial laboral
em beneficio do sindicato, que deverão se manifesta por escrito em 02 (duas) vias na sede do
sindicato laboral horário de funcionamento, 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 em ate 10 (dez) dias
após a publicação do edital.
Campina Grande, 12 de maio de 2022.
A DIRETORIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR
DE FAGUNDES-PB
CNPJ 14.724.675/0001-98
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Fagundes-PB, CNPJ
nº 14.724.675/0001-98, com sede situada na Rua Coronel Gustavo de Farias Leite, 122-A, Centro,
Fagundes-PB, CEP 58487-000, no uso das atribuições legais estabelecidos no Estatuto Social da
Entidade Sindical, com garantias constitucionais preservando o exercício da liberdade assegurada na
Constituição Federal de 1988, em conformidadecom o artigo 511 e seguintes da CLT, em atendimento
a Portaria/ME nº 17.593/2020 e Portaria/MTP nº 671/2021, neste ato representado pelo Presidente
Geovane Borges de Souza, brasileiro, solteiro, agricultor, portador do CPF de nº 084.525.074-45,
inscrito na Declaração de Aptidão ao Pronaf-DAP sob nº SDW0084525074453012211020, NIT nº
201.03592.32-0, residente e domiciliado no Sítio Matias, Zona Rural de Fagundes-PB, CEP 58487000, convoca pelo presente EDITAL, toda Categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do município Fagundes-PB, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de
Ratificação da Fundação e Alteração Estatutáriado Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
na Agricultura Familiar de Fagundes-PB, , a ser realizada no dia 03 de junho de 2022 com início às
08:00h (oito horas) em primeira convocação, ou às 08:30h (oito horas e trinta minutos) em segunda
convocação, com qualquer número de participantes, no endereço supra citado, Rua Coronel Gustavo
de Farias Leite, 122-A, Centro, Fagundes-PB, CEP 58487-000, para tratar da seguinte ordem do
dia:1º. Aprovação da Ratificação da Fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na
Agricultura Familiar de Fagundes-PB; 2º. Alterar a representação sindical profissional para a categoria
específica dos Agricultores Familiares, abrangendo proprietários ou não, incluídos os aposentados
ativos e inativos, os assentados, arrendatários cessionários, comodatários, extrativistas artesanais,
meeiros, parceiros, possuidores ou usufrutuários que trabalhem individualmente ou em regime de
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à
própria subsistência e executado em condições de mútua dependência e colaboração, ainda que
com a ajuda eventual de terceiros no Município de Fagundes-PB, nos termos do Decreto-Lei nº
1.166/1971; 3º. Ratificação da Ata da Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 4º. Aprovação
da alteração e atualização do estatuto social do sindicato na forma da Lei. 5º. Avaliar os impactos
negativos causados pela COVID-19 que afetaram o funcionamento e a prestação de serviços do
Sindicato oferecidos aos agricultores filiados e discutir as dificuldades financeira da entidade sindical;
6º. Discutir e Deliberar sobre a função social e atuação do Sindicato no município de Fagundes,
pelos 10 anos de existência e funcionamento da entidade sindical; 7º. Deliberar sobre a Filiação
da Entidade Sindical a Central Única dos Trabalhadores-CUT/PB;
Fagundes-PB, 09 de maio de 2022.
Geovane Borges de Souza
Presidente
EDITAL – O Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado da Paraíba –
SINDSPOL/PB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias vigentes, convoca todos os policiais
civis integrantes do grupo GPC-600, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária do
SINDSPOL/PB, que será realizada no dia 17 de maio de 2022, às 8:00h em primeira convocação,
e segunda convocação uma hora após, na sede própria do SINDSPOL/PB, situada na Av. General
Osorio, nº 90, Centro, João Pessoa/PB atendendo convocação da COBRAPOL, que realizará o
Congresso Nacional, nos dias25 e 26 de maio de 2022, no auditório do Hotel São Marcos situado
em Brasília/DF,conforme publicação de edital de convocação no Diário Oficial da União Federal,
edição do dia 25 de abril de 2022, edição 76, sessão 3, pagina 207, para deliberar sobre a seguinte
“ORDEM DO DIA”, a) Deliberar sobre a indicação dos delegados para participarem do congresso da
COBRAPOL nos dias 25 e 26 de maio de 2022 em Brasília/DF,b) Os delegados indicados poderão
votar e serem votados no mencionado congresso, c) outros assuntos de interesse da classe, João
Pessoa 11 de maio de 2022. Antonio Erivaldo Henrique de Sousa presidente do SINDSPOL/PB.

Publicidades

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, 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.
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, 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; 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, portador 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 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, 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, COMARCA
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 EVENTUALMENTE 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 marçode 2022.
Fernando Meira Trigueiro.
Oficial de Registro de Imóveis
O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001–
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através
Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na
Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.
Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus,
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:
“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29,
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabelece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.
Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto,
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas,
Também, No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.
Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento
Dos Tribunais Pátrios.
RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES:
AbinerTseretaAwetsiEiwa Adi, Adaildo Silva Sena, AdaoMontessi, Adeilson Jose Firmino Candido, Adejalmo Do Nascimento, Adenise Aparecida Alvim, Adilson Cesar Dias De Lana, Adilson
Ferreira De Souza, Adriana Marcelina De Moura, Adriano Alves Junior, Adrielle Dias Barbosa,
Adryely Novaes De Almeida, Afonso Santos Silva Barbosa, AicamAbiatar Giovani Santos Dantas,
Airton Cezar Fonseca Terezan, Alan Da Silva Lima, Alcenir Machado João, Aldemir Marcelino Da
Silva, Alecia Naiara Souza Silva, Alessandra Aparecida Luz, Alessandro Vitor Muller, Alexandre
Caetano Aragão Furtado, Alexandre De Sousa Novaes, Alexandre Dias De Oliveira, Alexandre
Pereira Lima, Alexsandro Maia De Oliveira, Aline Aparecida Da Silva, Alisson Cunha Da Silva, Allan
Gutierrez De Almeida, Allana De Jesus Vieira, Alvaro Tadeu Da Costa, Amanda Estefani Monteiro
Da Silva, Amanda Karoline Moreira, Amanda Miranda, Amanda Miranda Do Carmo, Amaury Pereira De Jesus, Amisson Jean, Ana Carolina De Oliveira Vieira, Ana Celia Machado, Ana Claudia
Cardoso Da Vitoria, Ana Cristina Roberta Costa, Ana Júlia Marcelino, Ana Laura Miranda Dos
Santos, Ana Paula Costa Silva, Ana Paula Mendes Da Silva, Ana Paula Souza Gama, Ana Paula
Teixeira Thiburcio, Ana Rosa André, Ana Vitoria Menezes Amorim, Anderson Luis De Oliveira, André
Dos Santos Souza, Andre Ewerton Lameira Nascimento, Andre Gustavo Ribeiro, Andre Luiz Rosa,
Andrea Souza Sales, Andreia Sales Medeiros Brito, Angela Maria Marins Rangel Carvalho, Angela
Natalina Lopes Dos Santos, Angélica Catharina Miessa, AnizioAntonio Alves Neto, Antonio Carlos
Ferreira, AntonioDailton Sousa Miranda, Ariel Nobre Sabino, Arthur César Duarte Nogueira, Aureliano Angelo Dos Santos, Aurelino Jose De Sena, Bianca Cristina De Melo Xavier, Brenda Priscila
Da Silva Figueiredo, Bruna Cardoso Desiderio, Bruna Rafaela Gomes De Barros, Bruna Roberta
Escócio Costa, Bruna Santos Da Silva, Bruna Stefani De Mesquita, Bruno Andre Dos Santos Souza, Bruno De Oliveira Conceicao, Bruno Ferreira Oliveira, Bruno Mateus Da Silva, Caio De Souza
Faria, Caio Ferraz Almeida, Caio Gabriel Bernardo Da Silva, Caio Lima De Oliveira Lucas, CalitaJunia Rodrigues Pereira, Camila Pereira Pessanha, Camila Silva Rios, Camila Vaz Da Silva, Camyla
Ribeiro França, Carla Do Rosário Corrêa, Carlos Eduardo Chenci, Carlos Henrique Travassos,
Carlos Pires De Moraes, Carlos Roberto Francisco Da Silva, Carlos Ronald Coelho Souza, Cássio
Henrique Da Silva, Célia Carvalho Queiroga Silva, Celso Júnior Otoni Oliveira, Cesar Augusto
Ferreira Dutra, Charles Da Silva Dutra, Clara PatriciaTofoli Domingos, Cláudia Helena Silva Andrade, Claudia Mara Goncalves Alves, Claudinei Fernandes Raimundo, Claudineia Dos Santos,
Claudio Roberto Da Silva, CleirJockenKniess Monteiro, Cleomar EdegarSernosque Correa, Cleverson Barbosa Brunow, CrisleideRicarte Evangelista, Cristiane Da Costa Ferreira Sales, Cristina
Rangel Carvalho, Cynthya Pinheiro Do Nascimento, Daiane Tolomeu, Daniel Lima Do Amaral,
Daniela Monique Ferreira, Daniele Da Silva Leite, Danieli Dinamarco, Danilo Jardel Lopes, Davi
Monteiro Lins, Davi Pereira De Araujo, David Washington Dos Santos Moreira, Deivdy Gustavo
Marx, Denis William De Oliveira, Denival Coelho Amorim, Diego De Serpa Vieira, Dilena Sandra
Chaves, Diogo Cardoso, Dirceu Duraes Dorneles, Divina Laura Vieira Correa De Moura, Domingos
Jorge Ramos De Araujo, Doneide Aparecida Almeida, Dorlanea Da Silva Rosario, Dyanick Pires
Dos Anjos, Dyelson Rodrigues Da Silva, Edimilson Amado, Edinalva Alves Mariano, Edineia JuvencioSperandio, Ediwanesca Mayrink De Oliveira Vargas, Edmilson Da Motta Silva, Edmundo Da
Costa Souza, Edne Soares Da Silva Silvestre, Ednéia Franco Gimenez, Edson Da Silva, Edson
Jose De Carvalho, Eduardo Castro Silva De Assis, Eduardo Lopes Gonçalves, Elaine Cristina
Santana Gomes Dos Santos, Elaine Cristina Santos Ferreira, Elaine Germano Almeida Reis, Eli
Batista Da Fonseca, Eliana Márcia Margarida, Eliane Francisco Medeiros Da Silva, Eliane Guimarães Rosa, Eliane Neves Albuquerque Martins, Eliane Sarmento Da Rosa, ElieniInacio Moreira Da
Silva, Eline Martins De Medeiros, Elisangela Aparecida Camargo Lapa, Elisangela De Oliveira
Santos Queiroz, Elismar Silva Bezerra, Elizabeth De Souza, Elizeu Espírito Santo Da Conceição,
Elvira Honorio Cordeiro, Erick Chaves, Erlon Anderson Lana Rodrigues, Eulalia De Amorim Souza,
Evaldo Mendes Da Cunha, Everton De Oliveira Lima, Fabia Miguel Hilmer, Fabiana Aparecida
Matos Groti, Fabiana De Abreu ErnandesGiron, Fabiano Santos Farias, Fábio Ricardo Da Silva,
Fabrizio Andre Lorena, Fernanda Alves Bernardes, Fernanda Da Silva Rosa, Fernanda Gontijo De
Lima, Fernanda Leandro Alves Queiroz Caldeira, Fernanda Silvino Da Silva, Fernando Augusto
Magela De Freitas, Fernando Dos Santos Da Silva, Fernando Eloy De Souza Júnior, Fernando
Pastana Dos Santos, Filemon Alves Fernandes, Flamarion Silva Santos, Flavia Da Silva Oliveira
Dos Santos, Flávia De Campos Nascimento, Flavio Reis Borges, Francilene Borge Vieira De Souza, Francisca Mendes Tomé Oliveira, Francisco José Dos Anjos Gonçalves, Fred Jesus Dos Santos,
Gabriel Krasnievicz, Gabriel Ribeiro De Matos, Gabriela Paim Moura Belfort, Gardiel De Jesus
Santana, Gasparina Moreira Da Silva, GeciLiamar De Lima, Gecia Feliciano De Paulo, Geice
Cristina Domingues De Oliveira, Geilson Oliveira Da Silva, Geovana Jorge Da Silva, Geovanna
Lopes Mota, Gércila Rodrigues Portilho, Geruza Bett De Oliveira, Geslaine Oliveira Da Silva, GessianeJurup Santiago, Ghyselaine Michel, Gilberto De Souza, Gilberto DoniseteBarbon, Gilmar
Venâncio De Lara, Gilvan Lopes Da Silva, Giovana Rocha Magalhães Pereira, Gisele Rosa Conceição Gonçalves, Gislaine De Lourdes Machado, Gislene Correia De Gaspere Souza, Givanildo
Bones Batista, GleisieleGouvea Dos Santos, Gracilene Da Silva Dos Santos, Guilherme Antônio
Nardi, Gustavo Basilio De Vietro, Gustavo De Albuquerque Marques, Gustavo Oliveira Farias,
Gustavo Rafael Nali, Gustavo Ramos De Azevedo, Gustavo Rosa Antonio, Hellixys Pereira Soares,
Higo Lima Da Silva, HigorThafael Silva, Hudson Machado Rocha, Humberto Gomes Leonarde,
Iasmim Aparecida Pereira Nunes, Israel Lucas Dos Reis Fagundes, Ivan Magalhães Da Silva Júnior,
Ivaneide Alves Dos Santos, Ivo José Da Silva, Izabela Veloso Figueiredo, Jacira Costalonga Gonçalves, Jackson Ferreira Rosendo, Jair Furtado Filho, Janio Pereira Fernandes, Jaqueline Aparecida De Paula, Jaqueline Rodrigues Moura, Jean MarckensonBathelemy, Jean Roberto Inacio,
Jeane Rafaela Ribeiro Da Silva, Jecilane Souza Cruz, Jeferson Groeger Dos Santos, Jeferson

Rodrigo Do Prado, Jeferson Sebastião Da Silva, Jeferson Soares Da Silva, Jeniffer Pugliesi De
Souza, Jessica Aline Cunha, Jéssica Thamires Teixeira Barbosa, Jhonata Aparecido Nunes Pereira, Jhonatan Robson Soares De Brito, João Antonio Da Silva Filho, João Batista Borges, Joao Eli
De Oliveira Neto, João Guilherme Ventura Lopes, João Luiz De Souza Costa, Joao Marcos Moraes
Da Silva, Joao Pedro Cosme Da Rocha, João Pereira De Souza, João Victor Nascimento Siqueira,
Johnatan Melgaço Da Silva, JohnyHenrick Ribeiro, Joice Da Silva Souza, Jonoel Pedroso Gonçalves, Jorge Felipe Pereira Da Silva, José Ailton Hora Teixeira, José Alexandre Dos Santos, José
Aparecido Alves Da Silva, José Da Conceição, Jose Marcio Da Silva Machado, Jose Maria Pinheiro Lopes, José Ricardo Batista, José Tarcisio Lima Martins, Josela Dos Santos, Joselino Santana
Dias, Josenete Pereira De Andrade, Josiana Aparecida Alves Silva, Joyce Da Silva, Juarez Antonio
De Oliveira, Júlia Lacerda De Castro, Júlia Sthephannie Jacob Da Rosa, Juliana Camila Marinho
De Oliveira, Juliana Lima Da Silva, Juliane Aparecida Da Silva Mariano, Julio Cezar Gonçalves Da
Silva, Juscileide Barbosa Dos Santos, Kaique Rodrigo Franklin Do Nascimento, Karina Matos
Nascimento, Karina Ribeiro Barcelos, Karolainy Fortunato Da Silva, Kátia Regina Dos Santos, Kelly
Cristina Nunes Da Silva, KessiaKetley Cardoso De Oliveira, Kevin Estevam Silva, Laercio Rodrigo
Muniz, Larissa Aline De Assis, Larissa Santos E Santos, Laura De Oliveira Vieira Cardoso, Lauro
Andre Pereira, Leandro Barbosa Vidal De Araujo, Leandro Dias Ferreira, Leandro Jesus Dos Santos, Leandro Messias Dos Santos, Legiane Cristina De Oliveira, Leidiane Pereira Nascimento,
Lenir Wenceslosh Jardim, Leo Max Moura Cavalcanti De Albuquerque, Leonardo Albuquerque Lino
Dos Santos, Leonardo Gomes Pereira, Leticia Lima De Souza Magalhaes, Letícia Soielen Almeida
Sousa, Leudimar Do Nascimento As, Lidiane Cristina Fernandes De Araujo, Lidiane Dos Santos
Fernandes Da Silva, Lilia Fernanda Do Espirito Santo, Lilian Aparecida De Oliveira, Lilian Mara Da
Rocha Henrique, Lilian Noemea Martins Ferreira, Lindalva Aparecida Silva, Lindemberg Agostinho
Da Silva, Lohana Murcia De Oliveira Feitosa, Loislene Marques De Souza, LoranBuraneliBain,
Lorrayne Guedes Da Silva, Lucas Gabriel Sadraque Da Silva, Lucas Kevin Castro Rosa Dos Santos, Lucas Santos Dias, Lucas Soares, Luciano Alberto Mota, Luciano Do Espirito Santo, Luciano
Santos Pereira, Luciano Tobaldini, Luciléa Batista De Souza Cruz, Lucilene Rodrigues Da Silva,
Lucimara Cordova De Oliveira, Lucimário Ferreira Alves Santos, Lucimeia Nunes Frazao Batista,
Luis Fabiano Dos Santos, Luis Fernando Da Cruz Lopes, Luís Fernando Silva Da Cruz, Luis Guilherme Da Silva, Luis Henrique Da Silva, Luis Henrique Feliciano Oliveira, Luiz Eduardo Boeira,
Luiz Henrique Pereira, Luiz Pedro Castro Dos Santos, Luiz Philipe Correa Alves, Luiza Sumire
Ramalho Yoshida, Luzia Ernesto Rosa, Magno AntonioLamounier Pinto, Maiara Eugenia Ferreira,
Maicon Fernandes Ribeiro, Maicon Marins Freitas, MaksuelEldek Loureiro, Manuelle Ramos Santos,
Marcelo Barros Mozer, Marcelo Neves Gomes, Marcia Neves Trindade, Márcio Da Cruz Glória,
Marcio De Oliveira Braz, Marcos Antonio Alves Borges, Marcos Antonio Gonzaga, Marcos Flávio
De Oliveira, Marcos Paulo Gonçalves Da Silva, Marcos Vinícius Pereira De Souza, Marcos Vinicius
Pinheiro De Oliveira, Marcos Vinicius Salvioni Camilo, Maria Aparecida Braz Menino, Maria Aparecida De Castro Carmo, Maria Cristina Marcal De Araujo, Maria Da Piedade Silva Da Silva, Maria
De Fatima De Melo, Maria Denice De Godoy De Lima, Maria Eduarda BeckhauserEleoterio, Maria
Eliude De Almeida Siqueira, Maria Isabel De Lima, Maria Natalice Da Costa Cruz, Maria Simone
Santos, Maria Terezinha Callegari Marcon, Mariana Cândida Da Silva, Mariângela Moreira De
Carvalho Ribeiro, Marie MicheleneBathelemyRoges, Marilda Aparecida Machado Silva, Marileia
Aparecida Ferreira De Sousa Resende, Marina Pereira, Mario Nonato Lopes Junior, Marlei Junior
Da Silva, Marlise Zimmermann, Marly Millen Borges Dos Santos, Mateus Felipe De Souza, Matheus
Calleu Silveira Da Silva, Matheus Gomes Fonseca, Matheus Henrique Da Silva, Matheus Kreitlow,
Matheus Ribeiro Barboza Da Silva, Mauricio Santos Ramalheiro, Mayra Cristina Da Silva, Michele
Pereira Vieira, Michele Silva, Mikael Bentos De Matos Gonçalves Da Silva, Miriã Teodoro Araujo,
Moises Dos Santos Da Conceição, Mônica Rafaela Mascote Corrêa, Nadir Barbosa Moreira, Naiara Carlos Lenhaus, Najara Correa De Lima, Nathan De Oliveira Xavier, Nathany De Souza Pedro,
Neiva Samara Pitanga Ramos, Nelci Pereira Ortiz Peixoto, Nelson Da Silva, Nilcéia Marinho Franz,
Nilson Augusto Da Silva, Osni Bernardi, Ozéas Pereira Franco, Pablo Assis Barbosa Dos Santos,
Pablo William De Oliveira Almeida, Pamela Cristina Queiroz Costa, Paulo Henrique Almeida Da
Silva, Paulo Henrique Peixoto, Paulo Marcio Batista Pereira, Paulo Ricardo Oliveira, Paulo Rogério
Garcia, Paulo Victor Leonor Faustino, Pedro Cayo Ribeiro Da Silva, Pedro Henrique De Sousa
Silva, Pedro Henrique Martins De Oliveira, Perci Natalino Silva Farias, Rafael Bueno Quirino, Rafael De Oliveira, Rafael Henrique Nobre De Jesus, Rafael Santana Silveria, Rafael Severino Bezerra, Rafael Willian De Oliveira, Rafaela Silva De Araújo, Rafaelle Dos Santos Nunes, Raimundo
Junior Fagner Da Silva, Rainerio Costa Batista De Souza, Ramon Fonseca Dos Santos, Raquel
Mendes De Oliveira Ramos, Rayane França De Souza, Rayara Pereira Do Espírito Santo Bastos,
Rebeca Santana Dos Santos, Regiane De Paula, Regilene Rodrigues De Oliveira, Regina Marques
Da Silva, Reinaldo Da Silva Goulart, Renaldo De Jesus, Renan Amorim De Almeida, Renan De
Azevedo Bellas, Renan Vinicius Gomes De Oliveira, Renata Fabiana Braguim Da Silva, Rhulyan
Azeredo Sperandio, Rildo Aparecido Godinho, Roberta De Fátima Ipiranga E Silva Sales, Roberta
Jesus Teles, Robson Vallandro Da Silva, Rodrigo De Jesus Santos, Rodrigo Rosa Fernandes,
Ronaldo Jose Da Cruz Neves Filho, Roney Lucio Da Silva, Roniclea Bispo De Oliveira, Rosana De
Fatima Ferreira Belo Costa, Rosane Santos Da Silva Nahirne, Rosaria Dos Santos, RosenorCidelus, Rosilene De Almeida Gonçalves, Rosimary Da Anunciação Oliveira, Rosineide Aparecida Da
Silva Freitas, Rozane Rodrigues, Ruan De Oliveira Mota, Rubens Hendryl Fernandes De Paula
Ahnert, Ryan Pereira Avila, Sabrina Daniele Da Silva Hoffmann Milani, Sabrina Julia De Souza
Sodre, SaionaraDresch, Samara Gabrielle Reis Silva, Samira Silva Carvalho, Sandra Bernardi
Bombarda, Sara Jessica De Paula Baldon, Sarah Dias Ferreira Batista, Sebastião Vara Filho,
Sheila De Aguilar Reis, Sidenilson Avelino Da Cruz, Sidney Cardoso, Silmara Da Silva, Silvana De
Oliveira Fialho, Silvania Gonçalves Soares Da Silva, Silvia De Freitas Bearari, Silvia Dionisio Dos
Santos, Simone De Carvalho Santo Silva, Simone Reis Da Silva, Solange Da Conceição De Araújo, Solanje Aparecida Fernandes De Souza, Solano Barbosa Martins, Stéfani Da Silva Mesquita
Barbosa, Stefano Teófilo De Souza Da Cunha, Suely Fereira Ribeiro, Susana Beatriz Carvalho
Santos, SuzianeFornare, Taciane Gisele Da Silva, TaiéliKauani Schweitzer, Taina Cristina Bernardo
Rocha, Talison Alexandre Coelho Dasilva, TamirisSchueng Moraes, Tarcisio Moreira De Souza,
Tatiana Elisa Kolling Bittencourt, Tatiane Aparecida Monteiro, Tatiane Cristine Dos Santos, Tatiane
Ribeiro De Lima Lopes, Terezinha De Maria Conceição Dos Santos, Thaís Lima Ferreira, Thiago
Augusto Souza Martins, Thiago Da Conceição Oliveira, Thiago SaithLutzke, Thiago Terco Ralph,
Thiago Vinicius Oliveira Da Silva, Tiago Aparecido Da Silva, Tiago Nascimento Borsato, Tiago Rosa
De Souza Junior, Uarlei Dos Reis Da Silva, Vagner Luciano Costa De Oliveira, Vagner Pereira Da
Silva, Valdemir Mora Pedroso, Valdiany De Miranda Mendonca, Valdirene Alves Da Luz, Valherson
Ian Batista Viana, Valter De Toledo Junior, Vanda Aparecida Matias Turri, Vanda Sueli De Resende,
Vanderlan Santos Menezes, Vanderlei Monteiro Xavier, VandesonFerrary Do Nascimento Filho,
Vanessa Dos Santos Almeida Reis, Vanessa Lopes Gonzalez, Vera Lucia De AraujoMartinelle Da
Conceicao, Veronica Stocco Da Silva, Victor De Lissa Souza, Victor Hugo Pacheco, Victoria Nogueira Barbosa, Vilma Viana De Moraes Cruz, Vinicius Da Silveira E Souza, Vinicius Silva Santiago
De Lima, Vitória Pedro Bueno, Viviane Penedo Da Silva, Viviane Xavier Dos Santos Marciano,
WadieSaidani, Wanderlei Lopes Dos Santos, Welington Monteiro De Oliveira, Wellington Da Silva
Pereira, Weslem Da Silva Lima, Wildiner Dos Santos Rocha, Wilks De Sá Lima, Williams Alves De
Oliveira, Willian Vinicius Gomes Dos Santos, Wilson Kiister Da Silva, Wilsoney Da Silva Gomes,
Wilton Noleto Dos Santos, Wiris Moreira Da Silva, Witne Pires Ferreira, Yan Henrique Pereira Cunha,
Ygor Valenthino De Mascarenhas.
HENRIQUE GERALDO LARA,CPF nº 409.267.886-04, torna público que requereu à SEMAPA –
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL DE
OPERAÇÃOpara oGALPÃO COMERCIALconstruídona rua Santa Clara, no lote 10M, da quadra 06,
do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, no bairro Renascer, em Cabedelo (PB).
FABIENNE LOUISE JUVÊNCIO PAES DE ANDRADE, CPF 053.342.524-79, TORNA PUBLICO
QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA
DE CABEDELO, À LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR,
SITUADO NA RUA VITORINO CARDOSO Nº 120 QUADRA E, LOTE 26, NO CONDOMINIO HORIZONTAL VILLAS PONTA DE CAMPINA EM PONTA DE CAMPINA CABEDELO PB
MARIO VICTOR DE LORENZO FLORENCIO, CPF 033.131.734-62, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO,
À LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUADO NA RUA
VITORINO CARDOSO Nº 120 QUADRA B, LOTE 01, NO CONDOMINIO HORIZONTAL VILLAS
PONTA DE CAMPINA EM PONTA DE CAMPINA CABEDELO PB
CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLI = LIA: 1218/20 = PROC.: 20-1143 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE CAJAZEIRAS = IT:14.850.000,00 = NE: 12 = L/ATV: MUNICPIO:
CAJAZEIRAS - PB. Processo: 2022-001560/TEC/LI-8428.
CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração
do Meio Ambiente, LRO = SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA = IT: 80.000 =
AC: 500M² = NE: 20 = L/ATV: BOQUEIRÃO, CABACEIRAS, BOA VISTA, SOLEDADE, JUAZEIRINHO, SÃO VICENTE DO SERIDÓ, CUBATI, OLIVEDOS, PEDRA LAVRADA E SOSSEGO – PB.
Processo: 2022-001570/TEC/LRO-0038

