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Com cinco metros de comprimento, outrigger irá operar no Vale dos Dinossauros, em Sousa, para detectar rajadas de rádio no espaço. Página 5

Bingo: equipamentos começam a chegar à Paraíba

ODE em Sousa: 
segunda plenária 
tem demandas 
da 10a Região

Banco Mundial 
conclui missão 
sobre segurança 
hídrica na PB

Governador João Azevê-
do também prestou contas, 
anunciou investimentos e 
assinou ordens de serviço.

Página 4

Ação contou com reu-
niões e visitas a locais rela-
cionados ao Projeto de Se-
gurança Hídrica no Estado.

Página 13

Financiamento 
coletivo está 
liberado a partir 
de amanhã

Soldado russo 
começa a ser 
julgado por 
crime de guerra

Partidos e pré-candida-
tos podem engordar o caixa 
da campanha com a chama-
da “vaquinha” virtual.
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Capturado pelas forças 
ucranianas, o soldado vai 
responder pelo assassinato 
de um civil de 62 anos. 
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Foto: Assessoria/SEC&T

Foram 58 anos de carreira, 
38 álbuns gravados e um 

legado de valor inestimável 
à cultura. Rainha do Xaxado, 

Marinês será a grande 
homenageada do 5o Festival 

de Música da Paraíba.
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Há 15 anos, o Brasil perdia Marinês, 
a eterna Rainha do Xaxado

n “A abstração de quem se 
entrega à busca da verdadeira 
expressão dá pra isto: de repente 
você é acordado para a sua 
temporalidade. E leva um susto”.

Gonzaga Rodrigues
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Presidente do TSE volta a defender 
as urnas e pede respeito ao voto

eleições 2022

Justiça Eleitoral encerrou, ontem, a etapa de confirmação do Teste Público de Segurança. Página 15

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

603.327

30.662.493

519.481.513

10.215

664.830

6.258.356
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.742.314

432.270.482

11.688.058.996

n “Essas saudosas bolas, nos dias 
de chuva, pesavam uma tonelada 
e se chutadas por um Simplício ou 
Benício, com certeza você, caro 
leitor, desmaiaria”.

Francisco Di Lorenzo Serpa
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Foto: Arquivo de Família

‘Arraiá do Interior’ 
fomenta a cultura, 
o turismo e a 
economia no Brejo

Lançamento ocorreu 
essa semana em Duas Es-
tradas, um dos municípios 
a integrar o projeto. 
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Foto: Evandro Pereira
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Mês de Consciência no Trânsito

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

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de maio de 2022Ano CXXIX Número 088 |  R$ 2,50

Primeiro jogo da final do campeonato acontece 
hoje, em João Pessoa. O próximo, domingo que 

vem, em Campina Grande.
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Belo ou Raposa: quem 
vencerá o Paraibano?
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Na segunda-feira, 16 de maio, a Lei de Acesso à Informação completa 10 anos 
de vigência no Brasil. De lá para cá, mais de um milhão de pedidos foram en-
caminhados aos órgãos públicos, com grande percentual registrado no sistema 
como atendido. A lei representou um avanço na consolidação da democracia, à 
medida que permite ao cidadão tomar parte, acompanhar e fiscalizar o desti-
no dos recursos e bens públicos.

Além disso, é uma das ferramentas mais eficientes no combate à corrupção, 
permitindo que anormalidades e irregularidades na administração pública se-
jam expostas e denunciadas.

Foi também através da LAI que o jornalismo ganhou importante mecanis-
mo para a elaboração de reportagens. Graças à lei, por exemplo, a imprensa di-
vulgou segredos da ditadura militar (1964-1985), guardados a sete chaves du-
rante décadas.

Brechas na legislação, entretanto, têm permitido que gestores menos afeitos 
à democracia neguem informações solicitadas, seja pela imprensa ou pelos ci-
dadãos. Essa prática vem se intensificando no governo Jair Bolsonaro, indican-
do um movimento contrário à transparência pública nos últimos anos.

Segundo dados do Painel de Acesso à Informação, mantido pela Controla-
doria Geral da União (CGU), divulgados pelo portal Congresso em Foco, a ale-
gação de sigilo como negativa às solicitações de informações aumentou 663,08% 
na atual gestão com relação ao governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. “Essa 
alegação é um subterfúgio para driblar a transparência”, atesta o pesquisador 
Fabiano Angélico. Ele lembra que, “por princípio, a informação é de domínio 
público; o sigilo é que é a exceção”.

O presidente Bolsonaro, na verdade, tem caminhado na contramão da trans-
parência pública, impondo sigilo de 100 anos sobre informações que, por lei e 
por princípio democrático, deveriam ser abertas à sociedade. Fez isso com rela-
ção a questões mais triviais – por assim dizer – como a própria carteira de vaci-
nação e o acesso dos filhos ao Palácio do Planalto. E adotou a negativa também 
em situações envolvendo graves denúncias, como a atuação de pastores lobis-
tas no escândalo do Ministério da Educação. Essas informações, segundo o de-
creto de Bolsonaro, só virão à luz em 2122.

Não é de se estranhar, a essa altura, que a atual administração federal faça 
a opção pelo sigilo, pela falta de transparência da coisa pública. É importante, 
contudo, que a sociedade não esqueça e não abandone suas próprias conquis-
tas. Lutar pelo cumprimento da Lei de Acesso à Informação é lutar pela demo-
cracia, pela cidadania e pelo bem-estar social.

Direito à informação
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Na companhia de Maria
A presença mariana é marcadamente ce-

lebrada no mês de maio. O mês parece tor-
nar-se mais afetivo, repleto das lembranças 
generosas entre mãe e filhos. Os católicos 
não se cansam de voltar-se para a Virgem 
Maria como aquela que perfeitamente foi 
fiel a Deus e que, como modelo, nos ensina 
a confiar no Senhor. Para os ensinamentos 
católicos, a intercessão em Maria é funda-
mental, caminhamos para o céu tendo a se-
gurança de uma Mãe Santa e fiel.

Ao longo de nossa caminhada, pode-
mos contar sempre com a companhia ma-
terna de Nossa Senhora. Ela sempre nos 
acompanhará no caminho de santidade, e 
neste caminho, pelas mãos Dela, recebe-
mos a dádiva grandiosa de Jesus; “e com 
Ele traz-nos o seu amor, a sua paz e a sua 
alegria. Assim a Igreja é como Maria: a 
Igreja não é uma loja, nem uma agência hu-
manitária; a Igreja não é uma ONG, mas é 
enviada a levar a todos Cristo e o seu Evan-
gelho; ela não leva a si mesma — seja ela 
pequena, grande, forte, ou frágil, a Igreja 
leva Jesus e deve ser como Maria, quando 
foi visitar Isabel. O que lhe levava Maria? 
Jesus. A Igreja leva Jesus: este é o centro da 
Igreja, levar Jesus” (Papa Francisco).

E nós, filhos e filhas desta mãe bondo-
sa, nos sentimos como Isabel ao ser visita-
da pela mãe do Salvador: nos enchemos de 
alegria e de amor ao nos colocarmos debai-
xo do seu poderoso amparo, pois temos a 
certeza de uma mãe que não nos abandona. 
Nos sentimos como os discípulos, assusta-
dos diante da morte do seu mestre, se sen-
tiram acalentados ao receber Maria como 
mãe. Maria é essa presença forte, doce e 
constante, que nos alivia do medo, da escu-
ridão e nos transporta para o lugar de aco-
lhidos por um Deus que é só amor.

Mês de maio, mês das flores. Maria é a 
flor de Deus para o mundo. O perfume ma-
riano faz o mundo sentir e acolher as vir-
tudes da humildade; a Mãe de Deus educa 

os homens e mulheres a uma vida simples 
e marcada pela constante necessidade de 
colocar-se a serviço dos irmãos. Com Ela, 
aprendemos a não fazer nenhuma oposi-
ção a Deus; Ela tem plena e amorosa comu-
nhão com Deus. “Tem um ‘sim’ recíproco, 
entre Deus e ela e ela e Deus. Maria é livre 
do pecado porque é toda de Deus, totalmen-
te esvaziada por Ele. É cheia de sua Graça, 
do seu Amor” (Papa Bento XVI).

A Virgem Maria é a mulher da comu-
nhão constante com o Senhor, e o faz pela 
via do amor e do serviço aos outros. Os de-
cretos registrados Dela nas Sagradas Es-
crituras nos coloca diante da exigente e li-
vre escolha da Vontade de Deus: “faça-se”, 
“O Senhor fez em mim maravilhas”... Toda 
a vida mariana nos faz pensar numa vida 
voltada inteiramente ao Senhor. Ela não tem 
medo de consagrar-se, de confiar-se aos cui-
dados de Deus. Possamos nós aprender a 
dizer e a ser “sim” às exigências amorosas 
do Senhor. Que acompanhe-nos as virtudes 
de Maria e seja-nos dada a prontidão de sua 
caridade incansável que jamais se volta con-
tra as necessidades dos irmãos.

Desde muito, os jornais para mim nunca 
foram apenas do dia. Sempre encontro ne-
les o que guardar e, quando morei em casa 
própria com seu altivo pé-direito, seu jar-
dim e seu quintal, mantive lá atrás minha 
cafua para os jornais e outros alimentos pe-
recíveis sem lugar na geladeira. 

No apartamento não posso me dar a 
esse luxo, mas sobra sempre onde guar-
dar o jornal que não pude ler de uma tira-
da. E no montão de dois meses avistei, on-
tem, um título-manchete em itálico com o 
nome de Epitácio Soares. O quarto onde se 
deu isto olha para o poente deste maio chu-
voso aqui de João Pessoa, visto de um an-
dar de boa altura aqui do Expedicionários, 
mas o que surge à luz já mortiça da janela é 
o figurão do grande Epitácio, o charuto en-
tre os dedos, já à boca, e o brilho cintilante 
do olhar refletindo um mundo que só ele 
abarcava. O Piancó imenso ou o universo 
fora dele? Vivíssimo, naquele corpanzil, ele 
não se achava onde o comum dos homens 
pudesse avistá-lo.

“Grande Epitácio” – gritei chegando à 
porta da livraria onde lhe asseguravam ca-
deira cativa. Livraria com portas para o Nor-
deste. E como me senti pequeno ao perce-
ber o despropósito de o fazer sair de onde 
estava. Em seu puro e belo ensaio, que o jor-
nal rotula de artigo, José Mário da Silva fala 
como se tivesse convivido em íntima con-
temporaneidade com a entidade cultural e 
a sensibilidade do personagem. Vai fundo 
onde estavam os olhos de Epitácio quando 
o abordei. Como bom leitor, bastou ao en-
saísta e escritor a leitura da crônica para co-
nhecer o homem todo: “Na crônica de Epi-
tácio flagramos  de pronto uma inarredável 
consciência acerca do ato/processo da cria-
ção literária, que é encarado pelo cronista 
não como um mero e passageiro diletantis-
mo do espírito, mas sim como uma irrepri-
mível necessidade do ser, que lhe confere 
plenitude à existência, lenitivo para as ho-
ras em que a vida se ensombrece e o tédio 
quer se impor como o companheiro dura-
douro e indesejável.”

 Não só isto (e já é muito), como, partindo 
da crônica de autoconfissão do velho Pita, 
“Da necessidade de escrever”, José Mário 
condescende em sensibilidades como a do 
cronista (ou qualquer ente criativo – acres-
cento eu) encontrar no exercício ou martírio 
de sua arte “uma utopia que se ergue con-
tra a inevitabilidade da morte (...) um antído-
to contra a inevitável passagem do tempo”. 

A abstração de quem se entrega à busca 
da verdadeira expressão, seja inscrita em pe-
dra, tela, papel ou nos suportes voláteis da 
Internet, seja qual for o veículo, dá pra isto: 
de repente você é acordado para a sua tem-
poralidade. E leva um susto.

Como sempre vejo mais por fora, guar-
do o momento em que roubei meu velho e 
saudoso amigo do abstrato em que se acha-
va. E fiz uma crônica, quando o levaram do 
nosso convívio, sugerindo a estátua de Epi-
tácio, se não na porta, na calçada da Livra-
ria Pedrosa, ela e ele dignos desse justo sim-
bolismo. Epitácio se foi e, com ele, também 
a livraria famosa dos campinenses sem que 
impedissem de ficar por tempo indetermi-
nado ou para sempre – quem há de saber - o 
fruto da abstração de onde o tirei para aque-
le derradeiro abraço em vida. 

Epitácio Soares e o jornal de ontem

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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A cidade de Triunfo, lo-
calizada a 500 km da capi-
tal, é mais uma cidade be-
neficiada pelo Programa Tá 
Mesa. Desde a última quin-
ta-feira (12), os moradores 
do município contam com 
200 refeições, de segunda a 
sexta-feira, ao preço de R$ 
1. O programa ainda bene-
ficia aqueles que foram con-
tratados para produzir as 
refeições.

A cozinheira Ana Lú-
cia Batista Leite, natural de 
Triunfo, trabalha no restau-
rante ganhador da licitação 
para fornecimento das re-
feições. Ela lembra que es-
tava desempregada há sete 
anos, após enfrentar uma 
gravidez de risco. “A chega-
da do Tá na Mesa em nossa 
cidade foi muito importan-
te. Poder ter essa oportu-
nidade foi muito bom. O 
programa veio para ajudar 
bastante gente, mesmo os 
que trabalham e não têm 
tempo de fazer sua refeição 
em casa. Comida a R$ 1 ga-
rante economia para bas-
tante gente”, observou.

A secretária Municipal 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social de Triunfo, 
Jaine Dias, ressalta a impor-
tância do Tá na Mesa na ci-
dade. “Temos muitas famí-
lias vivendo em situação de 
vulnerabilidade e o Tá na 
Mesa dará esse suporte a 
toda população de Triunfo. 
Vai ajudar muito, agrade-
cemos ao Governo do Esta-
do pela iniciativa de pro-
porcionar esse programa, 
que representa um grande 
avanço”, destacou.

Para o empresário Fran-
cisco Rodrigues, “o progra-
ma veio como uma bênção 
não só para o município 
de Triunfo, mas também 
para os outros municípios 
do Sertão, porque tem mui-
ta gente necessitada, e o Go-
verno foi muito feliz quan-
do abriu esse programa. 
É gratificante, muito bom 

n 

O Tá na Mesa 
distribuirá 200 
refeições nos 
municípios que têm 
população entre oito e 
10 mil habitantes; 250 
almoços diários nos 
que possuem entre 10 
e 20 mil habitantes; 
e 400 refeições em 
municípios acima de 
20 mil habitantes

Casos
De acordo com o 

boletim, de 16 casos, 
14 eram suspeitos para 

sarampo e dois para 
rubéola; os dois últimos 

foram descartados 
laboratorialmente

RicaRdo: novo  
RecuRso no sTF 

LuLa e João:
pRioRidade

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Jp sediaRá enconTRo LegisLaTivo 
com paLesTRa de RodRigo pacheco 

Reação Tímida, mas Reação 

pcdoB: apoio a LuLa e João 

“mas eLe Ficou caLado” 

Apesar de a diferença entre Lula e Bolsonaro 
ainda ser considerável – a nova pesquisa Ipespe 
revela que o presidente (PL) ganhou mais 1% das 
intenções de voto, alcançando 32%, ao tempo 
em que o petista se manteve com os 44% –, é 
fato que Bolsonaro mostrou alguma reação nas 
últimas avaliações. Essa é a menor distância, 
desde julho de 2021, entre os dois candidatos 
que polarizam a eleição. 

Em plenária realizada em João Pessoa, PCdoB 
ratificou o apoio da legenda a Lula (PT) e ao go-
vernador João Azevêdo (PSB). “O PCdoB chama 
toda sua militância para essa grande batalha 
que visa eleger Lula presidente da República e 
a reeleição do governador João Azevêdo e, em 
especial, garantir o êxito de nosso projeto eleito-
ral. João e Lula reúnem as melhores credenciais 
para governar o Brasil e a Paraíba”, diz trecho 
do documento construído na plenária.   

O deputado federal Frei Anastácio (PT) foi provo-
cado, em entrevista a uma rádio, a dizer sua opi-
nião sobre a pré-candidatura de Veneziano Vital 
do Rêgo (MDB) ao Governo do Estado. E disse 
não entender esse movimento. “Um senador com 
mais quatro anos pela frente, um vice-presidente 
do Senado entrar numa dessa. O que tem por 
trás disso? Eu perguntei a ele para saber o que 
estava lhe motivando, mas ele ficou calado”.  

“Minha prioridade é 
eleger Lula, João Aze-
vêdo e Frei Anastá-
cio”, afirma o deputado 
petista. Ele diz não 
temer represálias da 
cúpula nacional do 
PT por manter o seu 
apoio à reeleição do 
governador – “Tem um 
bom diálogo com a 
direção nacional”. Frei 
Anastácio fez menção 
ao que classifica de 
inoperância da direção 
estadual do partido. “O 
que acontece com o PT 
da Paraíba é que a di-
reção nacional é quem 
decide tudo. O diretório 
[estadual] não existe”.  

O ex-governador Ricar-
do Coutinho (PT) tenta 
mais uma vez manter 
processo da Calvário 
no Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB). Sua defe-
sa entrou com novo 
recurso no STF, sob 
o argumento de que 
os crimes apontados 
estão dentro do âmbi-
to da Justiça Eleitoral 
–o pedido será ana-
lisado pelo ministro 
Gilmar Mendes. Em 
abril, o TRE declinou 
da competência para 
analisar o processo e 
o devolveu ao Tribunal 
de Justiça.            

Entre 8 e 10 de junho, João Pessoa irá sediar 
o 2º Encontro do Conselho Nacional do Poder 
Legislativo Municipal das Capitais (Conalec) 
e o 1º Encontro Paraibano de Câmaras Munici-
pais. Haverá palestra do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD), sob o título “Aspectos 
políticos e econômicos que impactam a socie-
dade brasileira e a necessidade de Reformas”. 
Os eventos ocorrerão no Centro Cultural Ariano 
Suassuna, TCE.  

depuTado diz que é pReciso  
eviTaR o ‘Já ganhou’, poRque  
“BoLsonaRo Tem Base FoRTe” 

Apesar de as pesquisas 
de intenção de voto, em sua 
esmagadora maioria, ratifi-
car que o ex-presidente Lula 

é o favorito para ganhar 
a disputa presidencial, 
inclusive com a possi-
bilidade de vencer já 
em primeiro turno – 
ou faturar em segun-
do turno, indepen-

dentemente de quem 
for o concorrente nes-
se estágio –, lideranças 

que apoiam o ex-presidente nessa nova empreitada 
rumo ao Palácio do Planalto têm alertado de que não 
é inteligente subestimar a base política de Jair Bolso-
naro (PL), ressaltando que o presidente ainda tem o 
chamado ‘poder da caneta’ para tentar a reeleição. 
Quem comunga dessa tese é o deputado federal Frei 
Anastácio (foto). Em entrevista à coluna, ele afirmou 
que é “preciso arregaçar as mangas”, porque a elei-
ção não será tão fácil como alguns fazem crer. “Não 
podemos entrar no clima do ‘já ganhou’. Bolsonaro 
tem uma base forte que não pode ser subestimada. 
Além disso, seus aliados estão com muito dinheiro 
das emendas secretas liberadas pelo governo para 
fazer campanha. O clima de ‘já ganhou’ só atrapa-
lha. Precisa ser convertido em trabalho para poder-
mos retirar esse fascista do poder”.             

e louvável, o Governo ter 
aberto esse restaurante”, co-
memorou.

Ampliação
Por meio de Projeto de 

Lei enviado e aprovado pela 
Assembleia Legislativa, o 
Programa Tá na Mesa foi 
ampliado para municípios 
com população acima de 
oito mil habitantes. O pro-
jeto aprovado teve o obje-
tivo de garantir segurança 
alimentar, fomento às eco-
nomias locais e contempla 
mais 13 municípios do es-
tado. 

O Tá na Mesa irá distri-
buir 200 refeições nos mu-
nicípios que têm população 
entre 8 até 10 mil habitantes; 
250 almoços diários nas ci-
dades que possuem entre 10 
e 20 mil habitantes; e 400 re-
feições em municípios aci-
ma de 20 mil habitantes, 
assegurando o fornecimen-
to de 25.700 refeições diá-
rias, num total de 565.400 
por mês.  

ODE – Ciclo 2022
Na noite da quinta-fei-

ra (12), aconteceu a primei-

ra Plenária do Orçamento 
Democrático Estadual – Ci-
clo 2022, na cidade de Caja-
zeiras. Com a presença do 
governador João Azevêdo, 
secretários estaduais e di-
rigentes de órgãos da ad-
ministração, além de depu-
tados federais e estaduais.

O governador apresen-
tou balanço das ações exe-
cutadas em sua gestão nos 
últimos meses por algumas 
secretarias: de Desenvol-
vimento Humano, Saúde, 
Educação, Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), entre outras.

Da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Hu-
mano (SEDH), algumas 
ações mereceram destaque, 
a exemplo  da ampliação no 
número de Casas da Cida-
dania, 15 novas casas foram 
entregues. A implantação 
do Programa Tá na Mesa. O 
Projeto Prato Cheio, que em 
parceria com a Arquidioce-
se da Paraíba, distribui dia-
riamente café da manhã, 
almoço e jantar para pes-
soas em situação de rua, de-
sempregados e artistas de 
rua, totalizando 213 mil re-

feições em quatro municí-
pios (João Pessoa, Campina 
Grande, Guarabira e Patos).

João Azevêdo apresen-
tou ainda números dos Res-
taurantes Populares que 
foram ampliados em mais 
seis, saindo de quatro para 
10 restaurantes. O Progra-
ma Abono Natalino, que 
atende 520 mil famílias, 
com o pagamento de R$ 64, 
anualmente. O Programa 
de Aquisição de Alimentos, 
no qual foram investidos 
R$ 17,6 milhões e o Acolher 
que destinou R$ 5,8 milhões 
para 42 Instituições de Lon-
ga Permanência (ILPs).

O Programa Tá Mesa ainda beneficia aqueles que foram contratados para produzir as refeições

Foto: Secom-PB

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) divulgou, ontem, 
o Boletim Epidemiológico nº 
01/2022 de doenças enxan-
temáticas: sarampo e rubéo-
la. O documento traz dados 
dos cenários nacional e esta-
dual em relação aos casos em 
investigação e informa sobre 
as estratégias de combate às 
doenças, que consistem prin-
cipalmente na imunização. 
Até o último dia 30 de abril, 
foram notificados 16 casos 
suspeitos de doenças enxan-
temáticas na Paraíba. 

De acordo com o boletim, 
dos 16 casos notificados, 14 
eram suspeitos para sarampo, 
e dois para rubéola, os dois úl-
timos foram descartados la-
boratorialmente. Entre os ca-
sos notificados de sarampo, 
10 foram descartados e quatro 
continuam em investigação. 
No mesmo período, em João 
Pessoa, houve oito ocorrên-
cias suspeitas para sarampo e 
uma para rubéola. A Paraíba 
segue em campanha de imu-
nização contra sarampo até o 

dia 3 de junho, com a vacina 
que também protege contra 
rubéola. Estão sendo imuni-
zadas crianças de seis meses a 
menores de cinco anos e pro-
fissionais de saúde.

A técnica das doenças 
exantemáticas do Núcleo de 
Doenças e Agravos Transmis-

síveis da SES, Alecsandra Be-
zerra, destaca que a vacinação 
é o método mais eficiente para 
prevenir as doenças. “A vaci-
na ainda é o meio mais sim-
ples e eficiente de bloquear 
o aparecimento de doenças 
como sarampo e rubéola, e o 
reaparecimento desses agra-
vos é decorrente das baixas 
coberturas vacinais em todo 
o país”, alerta. A meta de apli-
cação desse imunobiológico é 
de 95%, mas os dados de 2022 
informam que a Paraíba tem 
apenas 27% da população-al-
vo com a primeira dose e 17% 
com a segunda dose da vaci-
na tríplice viral, que protege 
contra sarampo, caxumba e 
rubéola. 

Outra estratégia para im-
pedir a disseminação da 
doença é o diagnóstico com 
notificação imediata. Alec-
sandra Bezerra explica que 
“é importante observar sin-
tomas como manchas ver-
melhas na pele e febre. A 
presença desses dois sinto-
mas associados à conjuntivi-

te, tosse e/ou coriza são in-
dícios fortes da presença de 
sarampo ou rubéola, inde-
pendente da idade e da si-
tuação vacinal. Nesses ca-
sos, uma unidade de saúde 
deve ser procurada para no-
tificação no prazo máximo de 
24 horas”. 

O público-alvo para a va-
cinação contra sarampo e ru-
béola é composto por crianças 
de 12 meses a menores de cin-
co anos de idade. No entanto, 
há a recomendação para ofer-
tar uma dose a partir dos seis 
meses de idade, que não será 
contabilizada no calendário 
posterior. Crianças com ida-
de entre cinco e nove anos e 
que perderam a oportunida-
de de serem vacinadas ante-
riormente, também podem 
receber a vacina. 

Em 2022, o Brasil notificou 
466 casos suspeitos de saram-
po, com 18 casos confirma-
dos: 16 no Amapá, e dois em 
São Paulo. Seguem em inves-
tigação 157 casos e 291 foram 
descartados.

SES adverte para a necessidade da vacinação
Sarampo e rubéola

Ações de destaque da SEDH também são apresentadas em plenárias do ODE

Programa Tá na Mesa 
chega à cidade de Triunfo
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O governador João Azevê-
do esteve, ontem, em Sousa, 
no Sertão da Paraíba, ocasião 
em que entregou o sistema 
de videolaparoscopia e a im-
plantação do serviço de to-
mografia. O chefe do Executi-
vo estadual também realizou 
a entrega de 10 mil mudas de 
coqueiro e 100 mil alevinos no 
núcleo II do Perímetro Irriga-
do, no distrito de São Gonçalo. 
Já no assentamento Jatobá, ele 
inaugurou 41 cisternas. 

O governador ainda visi-
tou o município de Aparecida, 
onde inspecionou os serviços 
de construção de uma esco-
la com quatro salas de aula, 
que recebe investimentos su-
periores a R$ 1 milhão. “Nós 
estamos trazendo mais obras 
de educação. Na Paraíba são 
mais de R$ 300 milhões de 
convênios para construção e 
reforma de escolas e ginásios, 
ônibus escolar, o que demons-
tra que temos uma gestão que 
compartilha as riquezas gera-
das pelo estado com a popula-
ção”, frisou. 

 O prefeito de Aparecida, 
João Neto, agradeceu os inves-
timentos do governo no mu-
nicípio. “É uma satisfação re-
ceber o governador que tem 
trazido muita alegria, deixan-
do obras e ações na cidade e re-
conhecemos e agradecemos o 
seu trabalho”, declarou.

O deputado estadual Lin-
dolfo Pires enalteceu a res-
ponsabilidade e o empenho 
do governador João Azevêdo 
para assegurar investimentos 
no município. “Hoje é um mo-
mento de agradecimento e se 
pode ver o trabalho profícuo 
do governo estadual que está 
fincado na cidade, com o pro-

grama Tá na Mesa com a dis-
tribuição de 200 refeições diá-
rias fornecidas para pessoas 
carentes, convênio de R$ 1 mi-
lhão para construção de esco-
la, além de ônibus escolar, cre-
che e licitação de R$ 1,5 milhão 
para travessia urbana e isso é 
respeito com o povo”, falou.  

 Em São Gonçalo, o gover-
nador destacou que a distri-
buição das mudas tem o ob-
jetivo de ajudar os produtores 
da região. “Essa é uma ação 
muito importante para a re-
gião para retomarmos o pro-
jeto de plantação de coco e o 
empeixamento porque sabe-
mos do potencial da região”, 
destacou o gestor. 

O agricultor Francisco 
Carneiro agradeceu o inves-
timento da gestão estadual. 
“Eu tinha três mil coqueiros 
e por conta da seca só ficaram 
cinco e agora com essas mudas 
teremos oportunidade de re-
começar e de deixar um meio 
de vida para os nossos filhos 
com o retorno da produção da 
melhor água de coco”, disse. 

O piscicultor Ednaldo Mo-
rais também comemorou a 
distribuição dos alevinos. “Eu 
gosto de trabalhar com pei-
xe, mas por conta da crise que 
enfrentamos deixei de criar, 
mas, a partir de agora, vou 
retomar, já tenho os tanques 
prontos para iniciar a produ-
ção e com isso comercializar o 
nosso produto na região”, co-
mentou. 

No Hospital Regional de 
Sousa, o governador João Aze-
vêdo evidenciou a qualifica-
ção dos serviços proporciona-
dos pela gestão estadual. “São 
avanços significativos porque 
fortalece o serviço de saúde 

e estamos fazendo isso nas 
mais diversas regiões, criando 
uma verdadeira rede de equi-
pamentos capaz de realizar 
exames dos mais simples aos 
mais sofisticados. Nós tam-
bém promovemos um marco 
na cirurgia com a videolapa-
roscopia, que permite proce-
dimentos menos invasivos, o 
que coloca a saúde do Estado 
em um novo patamar”, disse. 

“Esse é um diferencial 
para a terceira macrorregião 
de Saúde que recebeu equi-
pamento para fazer cirurgia 
por vídeo, um serviço que só 
se ofertava na rede privada e 
hoje é uma realidade no nos-
so sistema de saúde. Além dis-
so, estamos lançando o projeto 
da nova sede da Secretaria de 
Saúde do Estado, bem como 
novos anúncios que serão fei-
tos pelo governador no Orça-
mento Democrático”, comen-
tou a secretária de Estado da 
Saúde, Renata Nóbrega.  

No assentamento Jatobá, 
o gestor entregou 41 cisternas 
que representam investimen-
tos de R$ 362,4 mil. 

Contemplada com a cister-
na, a agricultora Maria José da 
Conceição agradeceu o bene-
fício. “Eu carregava água em 
um jumento em um percurso 
de 8 km até o açude e agora eu 
tenho uma água maravilhosa 
na porta de casa, não preciso 
mais sair para lavar roupa e foi 
a melhor coisa que o governo 
fez por nós”, comemorou.  

O deputado federal Wil-
son Santiago, a deputada es-
tadual Rafaela Camaraense, 
prefeitos, vice-prefeitos, ve-
readores e auxiliares da ges-
tão estadual estiveram presen-
tes nas agendas.

 Vacinação em massa 
representa segurança para 
voltar a viver como antes 
da pandemia da Covid-19. 
A estabilidade, possibili-
tada pelo avanço na imu-
nização, vem sendo con-
firmada dia após dia na 
Paraíba. Nesta semana, ne-
nhum falecimento foi con-
firmado em decorrência 
do agravamento da doença 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). A última 
morte registrada ocorreu 
há uma semana atrás, no 
dia 6 de maio.

A SES confirmou, on-
tem, novos 170 casos de 
contaminação pela doen-
ça. Com a atualização, a 
Paraíba chega a 603.327 
casos confirmados, onde 
446.716 são considerados 
recuperados e 10.215 foram 
vítimas fatais da doença. 

De acordo com dados 
disponibilizados pela SES, 
3.505.750 pessoas recebe-
ram a primeira dose dos 
imunizantes contra a Co-
vid-19. Destes, 88,11% da 
população total, equiva-
lente a 3.304.937 pessoas, 
fecharam o esquema pri-
mário de vacinação, com 
97,41% tendo recebido imu-

nizantes de segunda dose 
e 2,59% com imunizante de 
dose única. 

Entre as doses de refor-
ço, 1.853.054 da população 
apta recebeu a primeira 
dose de reforço, represen-
tando 49,40% da população 
estimada, e 29.822 a segun-
da dose de reforço, equi-
valente a 32,29%. Outras 
48.744 doses foram apli-
cadas na população apta 
para receber doses apli-
cadas. Também são re-
gistrados, a aplicação de 
8.742.314 doses totais de 
9.792.045 imunizantes re-
cebidos pelo Governo do 
Estado.

A Paraíba vem regis-
trando um maior índice de 
chuvas a partir do início do 
outono e, desde então, os 
relatos de pessoas doen-
tes com alguma síndrome 
respiratória ou arboviro-
ses ficam cada dia mais fre-
quentes. Os casos têm so-
brecarregado a busca por 
atendimento em unidades 
de saúde, mas o aumento de 
casos já era esperado pelas 
autoridades da área.

Para as Síndromes Gri-
pais (SG) e Síndromes Res-
piratórias Agudas Graves 
(SRAG), o mês de abril e 
maio apresentam, anual-
mente, aumento de casos 
em função da sazonalida-
de da circulação viral de ví-
rus respiratórios. Por conta 
disso, o país possui uma vi-
gilância contínua dos casos 
que subsidiam a adequa-
ção da vacina da Influenza 
sazonal.

Na Paraíba, de 1º de ja-
neiro a 1º de maio deste 
ano, a Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) proces-
sou 1.293 amostras para In-
fluenza, sendo: 1.113 (86,1%) 
não detectáveis, 177 (13,7%) 
detectáveis para Influenza 
A e três detectáveis para In-
fluenza B (0,2%). Das amos-
tras confirmadas para In-
fluenza A, 151 (85,3%) são do 
subtipo H3N2, quatro (2,3%) 
não subtipados e 22 (12,4%) 

não foram subtipáveis.
Para Fernando Chagas, 

médico infectologista, além 
do esperado pelo aumento 
da circulação viral, o com-
portamento da população 
após o maior controle da 
pandemia da Covid-19 pode 
ter contribuído para o maior 
adoecimento.

“Temos doenças sazo-

nais, que são aquelas que 
vêm em determinados pe-
ríodos. Por exemplo, nesse 
período de chuva, tem o au-
mento das doenças respira-
tórias. Mas aí vêm aquelas 
crenças populares: “você 
levou chuva e adoeceu”. E 
não, não é a água que está 
transmitindo a doença. É 
porque em momentos de 
chuva, a gente se aglomera 
mais. Nesses dois últimos 
anos, estávamos evitando 
aglomerações e estávamos 
utilizando o instrumento 

que evita que essas doen-
ças sejam passadas, que é a 
máscara. Nesse período, es-
ses números diminuíram. O 
impacto da proteção não foi 
apenas o controle da Covid, 
mas de todas essas doenças 
virais e que são transmiti-
das não só pelo trato respi-
ratório, mas até mesmo pela 
boca”, comentou o médico.

Com o avanço da vaci-
nação, a população redu-
ziu os cuidados que evitam 
a transmissão da Covid-19 
e, por consequência, de ou-
tras doenças virais.

“Começou a aparecer 
fora, inclusive, dos perío-
dos que a gente sempre vi-
via, fora da sazonalidade 
das doenças. Por isso que a 
gente teve um pico de doen-
ças, como a doença da mos-
ca nos dois últimos meses. 
Claro que por conta do au-
mento de insetos, mas tam-
bém porque a gente come-
çou a relaxar nesse período. 
As pessoas esqueceram 
mais de lavar as mãos”, de-
clarou Fernando Chagas.

Para evitar o adoecimen-
to, é indicado que as pessoas 
tomem os mesmos cuida-
dos da Covid-19. Tomar a 
vacina contra a Influenza, 
já disponível nos serviços 
de saúde, etiqueta respirató-
ria, lavagem das mãos, uso 
de máscara, sobretudo para 
pessoas que apresentam al-
gum sintoma gripal e para 
pessoas com a saúde mais 
vulnerável.

Governo entrega equipamentos 
e serviços em Sousa e Aparecida

Paraíba não registra mortes 
pela doença há uma semana

Aumento de casos na Paraíba 
inspira cuidados com a saúde
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Participação popular 
através do Orçamento De-
mocrático Estadual (ODE) 
teve a segunda plenária 
ocorrida na noite de ontem, 
na cidade de Sousa que é 
sede da 10ª Região. Na oca-
sião, o governador João Aze-
vêdo, secretários da gestão e 
outras autoridades políticas 
puderam ouvir as deman-
das da população e projetar 
onde os recursos estaduais 
deverão ser aplicados na edi-
ção de 2022.

Em um primeiro mo-
mento, o chefe do Executi-
vo anunciou alguns investi-
mentos já realizados para a 
região. Foram anunciadas e 
assinadas a autorização para 
ordem de licitação para refor-
ma e ampliação do ginásio 
Bom de Bola, do Centro de 
Formação de Educadores, em 
Sousa, com um investimento 
de R$ 7,5 milhões. Ainda para 
a cidade sorriso, foi assinada 
a ordem de serviço para pavi-
mentação asfáltica de traves-
sias e sinalização urbanas, 
com R$ 11 milhões aplicados. 

O governador João Aze-
vêdo, ao lado dos prefeitos 
das cidades, assinou a con-
tratação para a implantação 
e pavimentação da Rodo-
via-384, que liga Nazarezi-
nho ao município de Carra-
pateira, com investimento de 

quase R$ 30 milhões. Além 
disso, R$ 20 milhões foram 
direcionados para pavimen-
tações asfálticas das traves-
sias urbanas nos municípios 
de Aparecida, Bernardino 
Batista, Bonito de Santa Fé, 
Cachoeira dos Índios, Caja-
zeiras, Ibiara, Igaracy, Joca 
Claudino, Lastro, Marizó-
polis, Nazarezinho, Pian-
có, Poço Dantas, Poço José 
de Moura, Santa Cruz e São 
Francisco, com aproximada-
mente 32km.

Para o Programa Em-
preender Paraíba, houve a as-
sinatura de 91 contratos com 
a concessão de aproximada-
mente R$ 700 mil em crédito 
para empreendedores segui-
rem com seus negócios. Para 
o Corpo de Bombeiros, foram 
entregues equipamentos de 
proteção individual, equipa-
mentos de combate a incên-
dios, viatura S10 para busca 
e salvamento, além de via-
tura Spin, manutenção do 6º 
Batalhão, visando valorizar 
os profissionais de seguran-
ça da Paraíba. O investimen-
to é de R$ 158 mil. Já para a 
Polícia Militar, foi entregue 
mais uma unidade de uma 
moto BMW de última gera-
ção para compor o batalhão 
da Rotam, investimento de 
mais de R$ 100 mil.

Com grande número 
de pessoas representando 
os municípios, o governa-
dor João Azevêdo ressaltou 

a importância da participa-
ção popular nos processos 
de decisão antes de iniciar a 
prestação de contas do ano 
de 2021. “Que maravilha que 
vocês estão dando exemplo 
para toda a Paraíba de como 
fazer Orçamento Democrá-
tico e como ter uma partici-
pação efetiva na decisão e 
escolha de quais caminhos 
vamos seguir. Serão 15 reu-
niões como esta que estare-
mos ouvindo o povo, deba-
tendo, falando dos limites do 
Estado, mas acima de tudo, 
ouvindo a população”, de-
clarou.

Em seguida, a plenária se-
guiu durante a noite para ou-
vir as demandas de todas as 
cidades que compõem a 10ª 
Região, com massiva partici-
pação popular para dialogar 
com o governador e pensar 
em soluções para os proble-
mas apresentados.

As plenárias do ODE se-
guem em todas as demais 
regiões da Paraíba até julho, 
com encontros em Catolé do 
Rocha (19 de maio); Montei-
ro (20 de maio); Cuité (21 de 
maio); Pombal (26 de maio); 
Itaporanga (27 de maio); Prin-
cesa Isabel (28 de maio); Ma-
manguape (2 de junho); Gua-
rabira (3 de junho); Campina 
Grande (4 de junho); Juazei-
rinho (9 de junho); Patos (10 
de junho); Itabaiana (30 de 
junho); e João Pessoa (1 de 
julho).

investimentos

Covid-19

síndromes gripais 

Durante a reunião, a população apresentou demandas para o Governo do Estado projetar investimentos

Sousa sedia segunda plenária do ODE
no sertão

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Ana Flávia Nóbrega 
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Causa
O comportamento da 

população após o maior 
controle da pandemia 
da Covid-19 pode ter 

contribuído para o maior 
adoecimento

Foto: Igo Felipe Queiroga/Divulgação

O governador João Azevêdo, secretários e outras autoridades ouviram as demandas da população
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Comerciantes recebem as barracas
são joão de cg

Faltam 27 dias para o iní-
cio do Maior São João do Mun-
do. Após dois anos suspensa, 
por conta da pandemia, a fes-
ta que volta a ser realizada no 
Parque do Povo, em Campi-
na Grande, já está ao som de 
martelos e furadeiras. O tra-
balho de montagem de toda 
a estrutura se encontra adian-
tado. Ontem, foram entregues 
aos proprietários as barracas, 
pavilhões e restaurantes para 
que possam equipar e fazer a 
ornamentação. O evento come-
ça dia 10 de junho e se estende 
até 10 de julho.

Ao todo, 285 comerciantes 
receberam concessão para ter 

Um dos outrigger, antena em formato de corneta, que será usada no projeto, chegou ontem em Campina Grande

Equipamentos começam a chegar à PB
radiotelescópio bingo

Nem a chuvarada na tar-
de de ontem, em Campina 
Grande, atrapalhou a chega-
da de um dos equipamentos 
mais importantes do conjun-
to que forma o Radiotelescó-
pio Bingo: um dos outrigger, 
ou seja, uma antena em for-
mato de corneta, com cinco 
metros de comprimento. O 
equipamento principal está 
em construção no municí-
pio de Aguiar, no Sertão pa-
raibano, e deverá ter 28 an-
tenas cornetas como essa em 
sua composição. 

Enquanto as obras avan-
çam em Aguiar, a antena 
corneta enviada de São Pau-
lo para a Paraíba irá operar 
no Vale dos Dinossauros, em 
Sousa, como suporte, auxi-
liar ao radiotelescópio; irá 
detectar rajadas rápidas de 
rádio no espaço, um evento 
astronômico de grande re-
levância. 

O Projeto Bingo é uma 
colaboração internacional 
a qual o Governo do Esta-
do da Paraíba integra e que 
assegurou investimentos 
de cerca de US$ 2 milhões 
para a construção do radio-
telescópio.

As pesquisas
As atenções das pesqui-

sas em astronomia no mun-
do inteiro estarão voltadas 
para a Paraíba. O Radiote-
lescópio Bingo está destina-
do a desvendar a estrutu-
ra de distribuição de massa 
do universo investigando o 
que é a parte escura do es-
paço (95% do universo é des-
conhecido). Isso será feito 
através da leitura de ondas 
de radiofrequência emiti-
das do universo e captura-
das por estas antenas mode-
lo corneta.

Além disso, procura-se 
saber o que são as rajadas rá-
pidas de rádio, que corres-
pondem a uma aniquilação 
total de mil trilhões de quilo-
gramas de matéria em ener-
gia pura, o que corresponde 
a três dias de sol sobre todo 
o horizonte solar.

Com esse propósito, o ou-
trigger foi trazido de cami-

Márcia Dementshuk 
Assessoria SEC&T

nhão até Campina Grande 
e está em um dos depósitos 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), 
onde o projeto é desenvolvi-
do localmente, será instalado 
nas dependências do Monu-
mento Natural Vale dos Di-
nossauros. Irá apontar para 
o mesmo trecho no univer-
so que outro outrigger já está 
apontando. 

No ano passado começou 
a operar uma antena como 
esta, na UFCG, o Bingo Uira-
puru. “As duas irão combinar 
o sinal e darão uma resolução 
melhor dos sinais captados. 
Quando o Bingo estiver pron-
to elas se juntarão com os si-
nais vindos do equipamento 
principal”, explica o profes-
sor Amílcar Rabelo, um dos 
coordenadores na Paraíba.

Esse outrigger está sendo 
desenvolvido por pesquisa-
dores integrados ao Bingo, 
do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais. 

As antenas são construí-
das pela empresa Alltec, 
de São Paulo. Na Paraíba, 
a equipe do Bingo traba-
lha para colocá-las em ope-
ração, desenvolvendo sen-
sores, conectores e outros 
equipamentos: “Não tenho 
como explicar o quanto es-
tamos aprendendo, fazen-
do experiências. Tanto nós, 
pesquisadores mais expe-
rientes, quanto estudantes 
de pós-graduação e da gra-
duação”, fala o professor 
Amílcar Rabelo.

Antena
As obras avançam 
no município de 
Aguiar, porém, 

a antena corneta 
enviada de São 

Paulo para a 
Paraíba, e que 

integrará o projeto, 
irá operar no Vale 
dos Dinossauros, 

em Sousa

O Radiotelescópio Bingo, 
em Aguiar, terá o tamanho 
de um estádio como o Mara-
canã. Um dos méritos do Bin-
go é ser o primeiro grande 
projeto em astronomia geri-
do preponderantemente por 
brasileiros. O grupo gestor, 
de sete pessoas, tem um pes-
quisador da China e os ou-
tros seis são brasileiros. Cer-
ca de 100 cientistas ao redor 
do mundo estão envolvidos.

As 28 antenas cornetas es-
tarão apoiadas em uma estru-
tura metálica, os espelhos. A 
planta dessa estrutura foi de-
senvolvida por especialistas 
brasileiros e será construída 
com tecnologia chinesa. De 
acordo com Amílcar Rabelo, 
o contrato com a empresa chi-
nesa é complexo, está em fase 
final. Será feito por intermédio 
da Fundação Parque Tecnoló-
gico da Paraíba (PaqTecPB).

Além dos aspectos astro-
físicos, o Bingo tem projetos 
técnicos, subjacentes ao pro-
jeto total; é um projeto de big 
science (grande ciência), liga-
do com a produção tecnológi-
ca, resultará em registros de 
patentes (invenções) a serem 
concedidas. Outros fatores a 
serem destacados é formação 
de pessoal que sabe lidar com 
big data, uma contribuição 
para a sociedade.

Radiotelescópio terá o tamanho do Maracanã

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Montagem da estrutura está 
adiantada no Parque do Povo

Foto: Assessoria Medow Entretenimento

barracas no Parque do Povo. 
“Finalmente estamos voltan-
do a ter essa festa que tanto re-
presenta para todos nós. Será 
o São João da retomada.”, dis-
se o presidente da Associação 
dos Barraqueiros do Parque do 
Povo, Lucinei Cavalcanti.

A estrutura está sendo 
montada ao longo dos 42 mil 

metros de extensão do local. 
Palco e camarotes continuam 
sendo erguidos e devem ser fi-
nalizados às vésperas do iní-
cio da festa. Esse ano o palco 
será diferente das últimas edi-
ções. Ele deixará de ser no for-
mato 360 graus e voltará a ser 
no modelo tradicional

A pintura da pirâmide já 
foi concluída e aguarda a or-
namentação. Nesse local serão 
realizados shows e o tradicio-
nal casamento coletivo, que 
esse ano terá a participação de 
80 casais no dia 12 de junho.

A montagem dos peque-
nos quiosques está quase fi-
nalizada. Eles estão localiza-
dos ao longo de todo o espaço 
da festa. O evento será aberto 
por Flávio José, Xandy Avião, 
Nonato Neto e João Lacerda.

No aspecto educacional, a 
big science consegue colocar 
para a população o que é es-
sencial hoje, em vista da pan-

demia, em vista do posiciona-
mento anticiência de vários 
grupos. E ainda, o projeto, na 
Paraíba, atua na populariza-

ção da ciência, levando o co-
nhecimento em astronomia 
para estudantes de escolas em 
Campina Grande e em Aguiar.

Radiotelescópio Bingo, que está sendo construído no município de Aguiar, terá 28 antenas cornetas

Imagens: Secom-PB

n 

Sete pessoas 
formam o 
grupo gestor, 
sendo um 
pesquisador 
da China e seis 
brasileiros. 
Cerca de 100 
cientistas 
ao redor do 
mundo estão 
envolvidos

Outrigger trazido para Campina Grande possui cinco metros de comprimento e foi levado para um depósito da UFCGG 

Foto: Assessoria SEC&T/Divulgação
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Com unidades de expe-
rimentos implantadas nos 
municípios de Tenório, Oli-
vedos e Junco do Seridó, que 
integram o Consórcio São 
Saruê, o Projeto Zika UEPB, 
desenvolvido pela Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), ficou entre as 10 ex-
periências selecionadas pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) para o prêmio nacio-
nal “Aqui tem SUS”. Ao todo, 
foram inscritos 128 projetos 
na Paraíba. O Zika UEPB foi 
apresentado pela Prefeitura 
Municipal de Junco, como 
exemplo de ação de sucesso 
do SUS no município.

A seleção aconteceu gra-
ças aos efeitos das ações do 
projeto em Junco do Seridó, 
no combate ao Aedes aegyp-
ti, mosquito transmissor da 
zika, dengue e chikungunya. 
A produção e distribuição de 
repelentes em escolas dos 
municípios e na zona rural, 
conseguiu diminuir o índi-
ce de infestação do mosquito. 

O coordenador de ende-
mias e agente de saúde, José 
Eberton Balduino de Brito, 
responsável pela distribui-
ção do repelente e pelo acom-
panhamento dos índices de 
infestação no município, re-
latou que depois do repelen-
te, conseguiu zerar o índice 
do Levantamento Rápido de 
Índices (Lira) para Aedes ae-
gypti, depois de 16 anos.

“Nós temos certeza que 
conseguimos zerar o índi-
ce, graças a ação do repelen-
te. Este ano, todas as cidades 
vizinhas estão com foco de 
seis a sete pontos no LIRA, 
e a gente está em 1.3, o que 
aponta estabilidade. Atribuí-
mos ao repelente, além do 
tratamento feito em casa”, 
observou.

Uma das responsáveis 
pela execução do projeto no 
município, a enfermeira e 
coordenadora da Atenção 
Básica, Kátia Mayane Bal-
doino Torres, lembrou que a 
distribuição dos repelentes 
é fruto da parceria da Secre-
taria de Saúde do Município 
com a UEPB, sendo respon-

sável pela produção e distri-
buição do produto nas es-
colas e na comunidade. Em 
breve, o repelente também 
será distribuído na Zona Ur-
bana. Todo o produto orgâ-
nico é retirado do Laborató-
rio Vivo instalado na escola 
municipal da localidade de 
Bom Jesus. 

Sabendo da eficácia do 
repelente, Mayane afirmou 
que a equipe da atenção bási-
ca do município, tem incenti-
vado a produção e distribui-
ção do produto em todos os 
eventos realizados na cida-
de, bem como no programa 
Saúde na Escola.

“Agora estamos partin-
do para uma segunda eta-
pa, que é educar a população 
para guardar a embalagem, 
e levar para a Secretaria só 
para fazer a reposição”, ob-
servou. A ideia é preservar o 
meio ambiente, reutilizando 
as embalagens.

Coordenador do proje-
to, o professor Cidoval Mo-
rais de Sousa, comemorou a 
indicação e destacou alguns 
dos aspectos do projeto que 
possibilitaram que a expe-
riência concorresse ao prê-
mio “Aqui tem SUS”. Primei-
ramente, ele destacou que se 
trata de um projeto que ape-
sar das ideias terem nasci-
do dentro da Universidade, 
elas se materializaram fora 
da Instituição, com a partici-
pação da comunidade a par-
tir da escuta e do diálogo de 
saberes.

Projeto Zika ficou entre as 10 experiências selecionadas pela SES; ao todo, foram inscritos 128 projetos no estado

UEPB concorre a prêmio nacional
“aqui tem sus”

Distribuição de repelente contra o Aedes aegypti através do Projeto Zika UEPB ocorreu em Junco do Seridó 

Material
Repelente  

contra o Aedes 
aegypti produzido 

pelo projeto  
é feito de  
material  
orgânico

n 

Zika UEPB foi 
apresentado 
pela Prefeitura 
de Junco do 
Seridó, como 
exemplo 
de ação de 
sucesso 
do SUS no 
município

Foto: UEPB

Empresas recuam e ônibus 
voltam a circular em Campina

Decisão juDicial

As empresas de ônibus 
de Campina Grande que ha-
viam suspendido quatro li-
nhas de ônibus voltaram a 
transportar os passageiros 
no final da tarde de ontem. 
O retorno ocorreu depois 
que a Justiça aumentou para 
R$ 100 mil a multa para cada 
dia sem operar na cidade. 

No início da semana, esse 
valor era de R$ 20 mil. Na de-
cisão, a juíza da 2ª Vara da 
Fazenda Pública de Campi-
na Grande, Silmary Alves de 
Queiroga, justifica que au-
mentou o valor por enten-
der que o anterior seria insu-
ficiente para o cumprimento 
da decisão.

Apesar da volta dos veí-
culos nas linhas 903-B, 910, 
902 e 955, que atendem os 
distritos de São José da Mata, 
Galante e Jenipapo, além das 
comunidades do Estreito e 
Salgadinho, a prefeitura de-

Banda do Corpo de Bombeiros 
faz homenagem aos enfermeiros

na frei Damião

Uma apresentação da 
Banda de Música do Corpo 
de Bombeiros da Paraíba na 
manhã de ontem marcou as 
atividades alusivas à Sema-
na da Enfermagem da Ma-
ternidade Frei Damião, que 
integra a rede hospitalar do 
Estado. A programação teve 
início ontem  e vai até o dia 20  
com várias atividades. 

A apresentação aconteceu 
em frente à recepção princi-
pal da unidade de saúde aon-
de a banda apresentou um 
repertório eclético com for-
ró, MPB, músicas sacras, ser-
tanejo e vários  outros estilos 
musicais. “É uma grande feli-
cidade para a gente poder ho-
menagear uma categoria que 
desempenha um papel tão 
importante na área de saú-
de”, comentou o major Paz, 
regente da banda.

Para diretora-geral da 
maternidade Frei Damião, 
a categoria de enfermeiros 
merece todo reconhecimen-
to pelo trabalho que esses 
profissionais desenvolvem 

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

O professor observou ain-
da, que o projeto serviu para 
mostrar que existem alternati-
vas de enfrentamento do Aedes 
aegypti para além dos projetos 
e programas centrados apenas 
no uso de produtos químicos. 
“Nós estamos mostrando como 
o Projeto Zika que é possível 
enfrentar doenças com recur-
sos que a própria comunida-
de dispõe, e com menos risco 
para a saúde da comunidade e 
do meio ambiente”, observou.

Com um olhar especial 

para combater a doença, Ci-
doval fez questão de ressaltar 
que o enfrentamento das doen-
ças causadas pelo mosquito 
a partir do uso de repelentes 
contribui, mas não resolve o 
problema, que tem natureza 
estrutural. Na visão do pes-
quisador, a solução definitiva 
só vem com saneamento bási-
co, com água potável disponí-
vel para todas as pessoas, com 
coleta seletiva e destinação se-
gura do lixo. 

O Projeto Zika da UEPB já 

tem quase cinco anos de exis-
tência, e está sendo executa-
do em cinco etapas. A primei-
ra fase do projeto consistiu na 
escutatória da comunidade, 
seguido da construção de um 
programa de formação para 
ampliar o debate valorizando 
os saberes e conhecimentos, e 
ainda agregando aos saberes 
técnicos científicos da univer-
sidade. Após percorrer essas 
etapas, o projeto seguiu para a 
construção de ações concretas 
de uso dos saberes, que con-

sistiu na expansão dos labo-
ratórios através do cultivo e 
distribuição das mudas às co-
munidades para reprodução. 

Na quarta etapa do projeto 
houve o aprofundamento dos 
experimentos e enfrentamento 
do controle do mosquito, avan-
çando ainda mais com a distri-
buição dos repelentes. A pro-
dução dos repelentes aconteceu 
nos três dos 12 municípios que 
integram o consórcio, com des-
taque para o município de Jun-
co do Seridó.

Alternativas para enfrentar o Aedes aegypti

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saú-
de da Paraíba (Cosems-PB) di-
vulgaram, ontem, os trabalhos 
premiados na III Mostra Paraí-
ba Aqui tem SUS. “Ferramen-
tas tecnológicas aplicadas no 
Núcleo de Vigilância Epide-
miológica e Laboratorial, do 
Lacen-PB” foi o trabalho pre-
miado na categoria estadual. 
Na categoria municipal, o tra-
balho premiado foi “Um olhar 
sobre o trabalho intersetorial 
no município de Queimadas”.

Os dois trabalhos fazem 
parte dos 60 classificados. No 
total, foram inscritos 125. A 
apresentação oral aconteceu 

no Espaço Cultural, em João 
Pessoa. O objetivo da Mostra 
é promover a articulação, in-
tercâmbio e estratégias de in-
tegração da gestão, vigilância 
e atenção à saúde.

A secretária-executiva da 
SES, Lívia Borralho, destacou a 
importância da parceria do es-
tado com os municípios, no de-
senvolvimento dos  trabalhos, 
nos últimos dois anos. “Foram 
mais de 100 projetos inscritos e 
podemos dizer que todos são 
vencedores, pois, começaram 
a ser desenvolvidos em plena 
pandemia”, disse.

O diretor-geral do Lacen
-PB, Bergson Vasconcelos, res-
saltou que as ferramentas do 

trabalho premiado facilitaram 
o cruzamento de dados epi-
demiológicos e laboratoriais 
importantes. “Isso fez com 
que tivéssemos um perfil do 
comportamento da Covid-19 
em todo estado, o que facili-
tou para uma ação mais eficaz 
dos serviços estaduais e muni-
cipais, nas estratégias de com-
bate à doença”, declarou.

A gerente de Articulação 
e Políticas para as Mulheres, 
de Queimadas, Isânia Mon-
teiro, explicou que o traba-
lho do município, premiado 
na Mostra, tem o objetivo de 
facilitar o acesso das mulhe-
res da zona rural, aos servi-
ços oferecidos pelo municí-

pio, em todas as áreas.
“Começamos a desenvol-

ver este trabalho em 2021, nas 
Unidades Básicas de Saúde 
[UBS] dos sítios e percebemos 
que mais de 300 mulheres ti-
nham muitas dificuldades 
para chegarem até os serviços, 
na cidade. Com isso, observa-
mos a necessidade de ampliar 
o acesso, não somente para a 
saúde, como também, para to-
das as áreas e, agora em maio, 
já começamos a nos reunir 
com as secretarias e logo ini-
ciaremos as ações”, pontuou. 
O projeto de Queimadas foi 
premiado com a classificação 
para a Mostra Nacional Brasil 
Aqui Tem SUS.

Lacen-PB e Queimadas são premiados

cidiu manter os ônibus que 
foram colocados de forma 
gratuita para atender à po-
pulação dessas localidades, 
que reside, principalmente, 
na zona rural. Ao todo, 10 veí-
culos estão fazendo os per-
cursos em caráter emergen-
cial, por meio de um contrato 
firmado por um período de 
30 dias. 

O Sindicato das Empresas 
de Transportes de Passagei-
ros (Sitrans) justificou a sus-

pensão das linhas em decor-
rência do número pequeno 
de passageiros, o que estaria 
causando desequilíbrio eco-
nômico-financeiro. As em-
presas argumentaram ainda 
que estão perdendo usuários 
pela atuação de transportes 
clandestinos nas regiões que 
elas atuam.

Além disso, segundo o 
Sitrans, os órgãos responsá-
veis não estariam fiscalizan-
do essa atuação.

Circulação dos ônibus nas quatro linhas foi retomada ontem

Foto: STTP/Divulgação

na área de saúde. “As atri-
buições dos enfermeiros al-
cançam diversos parâmetros 
como, prevenção, reabilita-
ção da saúde e outras práti-
cas e têm a incumbência de 
realizar os primeiros socor-
ros à pacientes em casos gra-
ves e de alto grau de comple-
xidade”, comentou.

Para Letícia Pamella de 
Araújo, chefe do Núcleo de 
Enfermagem da Maternida-
de Frei Damião, disse que 
ser enfermeiro é represen-
tar esperança. “Somos heróis 

da saúde, não apenas pela 
profissão, mas pelo desejo de 
amar, de ajudar a salvar vi-
das, ver com os nossos olhos 
aquela história mudar e pro-
porcionar o cuidado que mo-
difica todo o contexto. Que te-
nhamos sempre força para os 
desafios do dia a dia, tranqui-
lidade para os dias de caos, 
afeto para quem precisa do 
nosso cuidado e amor pelo 
que desempenhamos. Enfer-
magem é luta, é ciência, é re-
sistência. Resistiremos!“, co-
mentou.

Músicos do Corpo de Bombeiros executaram canções de vários estilos

Foto: Paulo Cosme/Divulgação
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Paraíba

A Energisa, em parceria 
com a Polícia Civil e Institu-
to de Polícia Científica, iden-
tificou o furto de energia e 
desvio de R$ 374 mil em fa-
zendas, lojas e residências na 
Paraíba. As irregularidades 
foram constatadas em fisca-
lizações realizadas em João 
Pessoa, Sousa, Patos, Campi-
na Grande, Quixaba e Caapo-
rã. De acordo com a empresa, 
foi encontrada rede clandesti-
na em transformadores que 
forneciam energia para mais 
de 20 unidades irregulares, 
desvios de energia em fazen-
das e lojas de diversos bair-
ros de João Pessoa. Durante a 
operação, realizada entre os 
dias 10 e 12 deste mês, foram 
constatadas nos demais mu-
nicípios irregularidades em 
residências e comércios. 

Ao todo foram vistoria-
das 2.457 unidades, entre re-
sidências e comércios, com 
identificação de mais de 100 
ligações clandestinas e 255 
fraudes de energia, com a re-
cuperação de R$ 374 mil, sen-
do R$ 102 mil em ICMS, e 
de 432.239 quilowatt-hora de 
energia. Esse montante se-
ria suficiente para abastecer 
2.881 residências por um pe-
ríodo de um mês.

A fiscalização contou com 
64 equipes. Antes de progra-
mar os locais da inspeção, a 
Energisa fez um levantamen-
to prévio, por meio de siste-
mas tecnológicos com inteli-
gência artificial.

“Através de dados de con-

Prejuízo com o desvio ultrapassa R$ 370 mil; fazendas, lojas e residências estavam usando ligação clandestina

Força-tarefa constata furto de energia
fiscalização

sumo, a distribuidora conse-
gue mapear clientes que tive-
ram oscilações incomuns na 
quantidade de energia con-
sumida. Com este levanta-
mento e cruzamento de da-
dos, as inspeções em campo 
se tornam cada vez mais as-
sertivas”, explicou o coorde-
nador de Serviços Comerciais 
da concessionária de energia 

elétrica, Danillo Lelis.
Danillo lembra que furtos 

de energia oneram a popu-
lação, prejudicam o forneci-
mento, a arrecadação de im-
postos e a receita da empresa, 
comprometendo os investi-
mentos na melhoria dos ser-
viços. Outro fator de atenção 
é o risco à segurança da po-
pulação: as ligações clandes-

tinas ou irregulares, em sua 
maioria, são feitas por pes-
soas sem conhecimento téc-
nico, que utilizam materiais 
inadequados e, muitas vezes, 
ocasionam em riscos de rom-
pimento de cabos e/ou aci-
dentes como choque elétrico. 
“Por isso, precisamos comba-
ter o furto e a população tem 
um papel fundamental nisso, 

denunciando esses crimes”, 
complementa.

Caso suspeite desse tipo 
de prática, o cliente pode de-
nunciar de forma anônima. A 
denúncia pode ser feita pelo 
call center 0800 083 0196 (li-
gação gratuita), em uma das 
agências de atendimento, pela 
assistente virtual Gisa ou no 
site da Energisa.

Técnicos da empresa concessionária de energia foram acompanhados de peritos do Instituto de Polícia Científica e de policiais

Foto: Ascom/Energisa

Um homem identifica-
do apenas por “Jackson de 
Carlinhos de Caboré” está 
sendo apontado como au-
tor do assassinato de Ana 
Paula Pereira de Sousa, de 
36 anos. Ele era compa-
nheiro da vítima e, segun-
do a polícia, matou a mu-
lher com cinco tiros. Ela 
ainda foi socorrida para o 
Hospital Regional de Sou-
sa, onde permaneceu in-
ternada, por poucas ho-
ras, na UTI.

O feminicídio aconte-
ceu nas primeiras horas 
da manhã de quinta-fei-
ra (12), no bairro Frei Da-
mião, na cidade de Sousa, 
Sertão do Estado. A polícia 
tomou conhecimento que 
o acusado teria chegado 
em casa e passou a discu-
tir com a companheira e, 
pouco tempo depois, vizi-
nhos escutaram os dispa-
ros de arma de fogo.

Ana Paula Pereira de 
Sousa, de 36 anos, sofreu 
cinco disparos de arma de 
fogo após discussão com 
seu companheiro.

Informações dão conta 
que a mullher tinha envol-
vimento com o tráfico de 
droga, como também um 
filho dela. As discussão, 
segundo vizinhos, eram 
constantes entre o casal e 
no dia do crime, o acusa-
do chegou na casa e pas-
sou a discutir com a mu-
lher porque ele não queria 
o enteado na casa devi-
do ao seu envolvimento 
com o tráfico. Uma equi-
pe do Samu fez o socrro da 
mulher para o hospital. A 
chefe de urgência e emer-
gência da unidade hospi-
talar disse que a paciente 
passou por procedimento 
cirúrgico, ficou intubada 
na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), mas não re-
sistiu. Após o crime, o sus-
peito foragiu com rumo 
ignorado. A polícia con-
tinua em diligências, mas 
até o momento não conse-
guiu localizar o indivíduo.

Em Teixeira
Na tarde de quinta-fei-

ra (12) um homem identi-
ficado por Edson José de 
Sousa Marçal, conhecido o 
‘Bim’, de 32 anos, foi mor-
to a tiros na frente de sua 
residência, na Rua Água 
Azul, naquela cidade do 
Sertão paraibano.

O delegado Clenaldo 
Queiroz, que investiga o 
caso, tomou conhecimento 
que os dois desconhecidos 
chegaram em um veícu-
lo na casa da vítima cha-
mando por ele e quando 
ele saiu foi alvejado com 
vários tiros. Após o crime, 
a dupla tomou rumo igno-
rado. “Bim” morreu no lo-
cal, sendo o corpo removi-
do para o Numol de Patos.

A principal linha de 
investigação é a possibi-
lidade do crime está liga-
do a negócios da vítima, 
pois ele praticava agio-
tagem, emprestando di-
nheiro a juros.

Mulher é 
morta com 
cinco tiros 
em Sousa

feminicídio

A Polícia Civil da Paraí-
ba realizou na manhã de on-
tem, na cidade de Pombal, 
uma operação para dar cum-
primento a 10 mandados de 
busca e apreensão, com o ob-
jetivo de combater o tráfico de 
drogas na região do Sertão. 

O resultado foi a prisão 
de quatro pessoas e dois tra-
ficantes mortos em confron-
to com a polícia, além de 
apreensão de duas armas de 
fogo, drogas e munições.

Segundo o delegado Die-
go Beltrão, a operação foi rea-
lizada por equipes da Dele-
gacia de Repressão ao Crime 
Organizado (Draco), Gru-
po de Operações Especiais 
(GOE), Delegacia de Homicí-
dios de Patos e Grupo Tático 
Especial (GTE) de Sousa.

“Durante as buscas nossas 
equipes encontraram muitas 
porções de crack já prontas 
para a comercialização, ba-
lança de precisão, munições, 
armas e uma quantidade sig-

nificativa de maconha tam-
bém prontas para a venda. 
O foco da operação foi o de 
capturar integrantes de uma 
facção que vinha praticando 
diversos assaltos, tráfico de 
drogas e homicídios em Pom-
bal e cidades da região”, infor-
mou o delegado.

Os presos foram levados 
para a Delegacia de Pombal 
para serem ouvidos e, após 
os procedimentos de praxe e a 
realização de exames de cor-
po de delito, foram recolhidos 
à carceragem onde aguardam 
a audiência de custódia e es-
tão à disposição da Justiça. 

No início da semana os 
policiais da Draco realiza-
ram a prisão de um casal com 
mais de 100 tabletes de maco-
nha. O casal já tinha sido alvo 
de outra ação quando os poli-
ciais da mesma Delegacia en-
contraram drogas e armas na 
residência deles, na cidade de 
São Bento, na região da Gran-
de Catolé do Rocha.

Polícia cumpre mandados 
contra quatro traficantes

no sertão

Operação em Pombal resultou na apreensão de armas e drogas

Duas ações de agentes da 
Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio da capital fo-
ram recuperados vários pro-
dutos provenientes de as-
saltos praticados na região 
de João Pessoa. pelo menos 
três pessoas foram presas e 
entre o material recuperado 
está um instrumento musi-
cal. Essas ações aconteceram 
na quarta-feira e também na 
quinta-feira.

No bairro João Paulo II 
foi preso um homem em fla-
grante pelo crime de recep-
tação. Segundo o delegado 
João Paulo Amazonas com 
o investigado foram encon-
tradas cerca de 60 camisas 
de alto padrão, furtadas no 
mês passado de uma loja 
na cidade de Sapé. “As ca-

misas seriam revendidas 
no mercado paralelo, con-
figurando crime de recep-
tação qualificada”, disse o 
delegado.

De acordo com Amazo-
nas, o material recuperado 
faz parte de uma ação crimi-
nosa de integrantes da “gang 
da marcha ré”. “Já consegui-
mos prender mais de 15 en-
volvidos e entre eles esse re-
ceptador”, comemorou.

Na quinta-feira, foram 
presos, também em flagran-
te, dois suspeitos de recep-
tação qualificada, no bairro 
de Mangabeira, na capital. 
Além de receptação, a dupla 
também faz parte de uma 
associação criminosa e en-
volvida com adulteração de 
veículos. O delegado infor-

mou que os agentes daque-
la delegacia surpreenderam 
a dupla no momento que 
transportavam um instru-
mento musical de alto cus-
to que havia sido roubado 
no dia 27 do mês passado 
que estava a venda através 
de um aplicativo de venda 
on-line.

João Paulo Amazonas 
disse ainda que um parente 
da dupla, que também está 
preso, foi responsável pelo 
roubo. Os dois seriam res-
ponsáveis pela revenda dos 
objetos roubados. “As motos 
apreendidas com eles têm si-
nais claros de adulteração e 
serão encaminhadas para a 
perícia”, esclareceu. O ins-
trumento musical foi entre-
gue ao proprietário.

Receptadores são presos na capital
Produtos roubados

O delegado Yuri Givago, 
do Núcleo de Homicídios 
de Queimadas, acredita que 
está praticamente desven-
dado o assassinato do servi-
dor da Cagepa, Marcos Antô-
nio Dantas, de 66 anos. “Falta 
apenas identificar e prender 
o mandante da ação crimino-
sa, em Fagundes, que termi-
nou com o homicídio”, disse 
o delegado. Na quinta-fei-
ra (12), foi encontrado o cor-
po de Renato Geraldo Teófi-
lo Almeida, de 16 anos, mais 
um envolvido no crime.

O menor de idade esta-
va desaparecido desde que 
ocorreu o crime. O corpo 
estava numa cova rasa por 
trás de uma faculdade, no 

bairro do Itararé, em Cam-
pina Grande, apresentado 
uma perfuração a bala na 
cabeça. “Ele foi morto como 
uma espécie de ‘discipli-
na’ por causa da repercus-
são sobre a morte do idoso”, 
disse Yuri. A polícia acredi-
ta que João Victor, já preso, 
também seria assassinado 
pela facção e isso não acon-
teceu porque estava escon-
dido na laje de sua casa.

O servidor da Cagepa, 
Marcos Dantas foi morto no 
final da tarde do dia 4 e ima-
gens do circuito da casa loté-
rica mostram que João Vic-
tor e o adolescente chegam 
ao estabelecimento, rendem 
o idoso exigindo dinheiro e 

Menor envolvido é encontrado morto
crime de fagundes

Renato estava em cova rasa

como ele não abriu a porta de 
acesso ao escritório, foi morto 
com pelo menos cinco tiros.

Em menos de 48 horas a 
Polícia Civil prendeu Wesley 
Rodrigues apontado como a 
pessoa que deu apoio aos cri-
minosos.
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Foto: Ascom/PCPB
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Com o tema “Reacenden-
do a Alegria”, o “Arraiá do 
Interior” promete 60 dias de 
muito forró e cultura nordes-
tina, fomentando a econo-
mia nos municípios de Duas 
Estradas, Pedro Régis, Lagoa 
de Dentro, Serra da Raiz e Ja-
caraú, na região do Brejo pa-
raibano. Após dois anos sem 
a sua realização, por conta 
da pandemia da covid-19, o 
evento foi lançado na última 
quinta-feira (12), no municí-
pio de Duas Estradas, sen-
do anunciada a programa-
ção, que será iniciada no dia 
10 de junho, em Pedro Régis, 
e segue até o dia 30 de julho, 
encerrando em Jacaraú, com 
apresentações de Flávio José 
e Banda Cavalo de Pau.

A estimativa é que os fes-
tejos juninos do Arraiá do In-
terior atraiam cerca de 15 mil 
pessoas, durante os finais de 
semana em cada um dos mu-
nicípios participantes do pro-
jeto. O projeto teve  sua pri-
meira edição em 2018, sendo 
idealizado pelo ex-prefeito de 
Lagoa de Dentro, Fabiano Pe-
dro, e foi sucesso de público 
em todas as cidades, geran-
do aquecimento na economia 
e oportunidades para os artis-
tas locais. Hoje, é considera-
do um projeto cultural gran-
dioso, que promove a cultura 
nordestina fortalecendo o tu-
rismo e a economia da região.

“Fico muito feliz com o re-
torno desse projeto, que não 
é político, e sim de cinco mu-
nicípios envolvidos no cres-
cimento local, levando muita 

Com o tema “Reacendendo a Alegria”, cinco municípios do Brejo prometem 60 dias de muito forró e cultura nordestina

Prefeitos festejam retorno de evento
projeto arraiá do interior

Teresa Duarte  
teresaduarte2@hotmail.com

Início
O projeto teve sua 

primeira edição em 
2018, idealizado 

pelo ex-prefeito de 
Lagoa de Dentro, 

Fabiano Pedro

alegria à população com um 
roteiro repleto”, disse o idea-
lizador do projeto. A prefeita 
Joyce Rennaly (Duas Estra-
das) destacou a importância 
do projeto. “Esse projeto é 
muito importante para to-
dos nós, pelo fato de estarmos 
unindo cinco municípios que 
se tornam bem maiores com 
essa integração”, salientou.

Os prefeitos Zezinho da 
Rapadura (Lagoa de Dentro), 
Michele Ribeiro (Pedro Ré-
gis), Luís Machado (Serra da 
Raiz) e Elias Costa (Jacaraú) 
também estão otimistas com 
o retorno do projeto e pro-
metem muito empenho para 
a realização das atividades. 
Na programação, eles anun-
ciaram diversas atrações, a 
exemplo dos shows de Flá-
vio José, Cavalo de Pau, Ce-
zinha Atrevido, entre outros, 
bem como a realização do fes-
tival de quadrilhas, circuito 
de ciclismo, feira de artesa-
nato e gastronomia, feira de 
negócios e outros atrativos 
locais, a exemplo dos deriva-
dos do caju, que é cultura for-
te em um dos municípios en-
volvidos.

Pedro Régis
Dia 10/06: Festa de 
Santo Antônio
Atração: Quarteto 
Nordestino
Dia 28/06: Festival 
de talentos e feira 
de artesanato e 
gastronomia
Atrações: Banda 
Forró da Live, Felipe 
Rodrigues e AlefTeteo
Dia 29/06: Festa de São 
Pedro – “Valorizando a 
cultura da gente”
Atrações: Osmídio 
Neto, Raniery Gomes, 
Briola Sales e Quarteto 
Nordestino

Duas Estradas
Dia 11/06: Feira de 
artes e gastronomia
Atrações: Michele 
Andrade, Os Barbosas, 
Nosso Xote
Dia 15/06: Festa do 
Sagrado Coração de 
Jesus
Atrações: Elson Junior
Dia 23/06: Festa em 
praça pública
Atrações:Vinícius 
Mendes e Luka Bass
Dia 24/06: Daniel 
Almeida e Danieze 
Santiago
Dia 3: Festival 
Municipal de 
Quadrilhas Juninas

Serra da Raiz 
Dia 16/06: Arraiá dos 
Servidores
Atração: Os Barbosas
24/06: Festa em praça 
pública
Atrações: Forró D2

Dia 25/06: Festa em 
praça pública
Atrações: Curió e 
Felipe Santos
Dia 26/06: Festa em 
praça pública
Atrações: Brasas do 
Forró e Raniery Gomes

Lagoa de Dentro
Dia 17/06: Arraiá 
do SCFV e feira 
de artesanato e 
gastronomia
Dia 18/06: Festa em 
praça pública
Atrações: Os Barbosas, 
Gianine Alencar, 
Sthella Alves
Dia 19/06: Raniery 
Gomes, As Morenas, 
Kakau do Forró
Dia 21: Festival de 
Quadrilhas

Jacaraú
Dia 02/07: Feira de 
Negócios
Atrações: Nordestinos.
com, Alef Teteo e Forró 
dos 3 e Festival de 
Quadrilhas 
Dia 22/07: Forró Pé 
Quente – Timbó
Atrações: Bizuka Show, 
Quarteto Nordestino, 
Forró do Loirão, 
Thiaguinho Show
Dia 24/07: Ciclismo do 
Arraiá do Interior
Dia 30/07: 
Encerramento do 
Arraiá do Interior e 
Circuito Junino
Atrações: Flávio 
José, Cavalo de Pau, 
Cezinha Atrevido e 
Feitiço de Menina

Programação

n 

Gestores  
estão otimistas 
com o retorno 
do projeto 
e prometem 
muito 
empenho para 
a realização 
das atividades

n 

São esperadas 
cerca de 15 
mil pessoas 
durante os 
finais de 
semana em 
cada um dos 
municípios 
participantes 
do projeto

n 

Na 
programação, 
festival de 
quadrilhas, 
circuito de 
ciclismo, 
feira de 
artesanato 
gastronomia, 
e de negócios

n 

Além de 
muita comida 
típica, haverá 
diversas 
atrações e 
shows de 
Flávio José, 
Cavalo de 
Pau, Cezinha 
Atrevido

n 

Arraiá do 
Interior é um 
projeto cultural 
grandioso, 
que promove 
a cultura e  
fortalece o 
turismo e a 
economia 
da região

Fotos: Evandro Pereira
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No dia seguinte à 
morte de Mari-
nês, o Jornal A 
União anunciava 

em sua edição: “O Nordeste 
perde a Rainha do Xaxado”. 
Hoje faz 15 anos que o Brasil 
se despediu da precursora do 
forró e que trazia incrustados 
no timbre de sua voz os sím-
bolos e expressões mais sen-
timentais de sua terra. Desde 
a gravação de ‘Mané e Zabé’, 
em 1956, a primeira com o 
compadre Luiz Gonzaga, ela 
deu início a uma história fo-
nográfica que acumulou 36 
álbuns em 58 anos de car-
reira, e um legado que luta 
contra o tempo para se man-
ter atuante. Por isso mesmo, 
Marinês será a grande ho-
menageada no 5º Festival de 
Música da Paraíba, que tem 
eliminatórias definidas para 
acontecer nos dias 27 e 28 des-
te mês, em Campina Grande. 
Ela também é tema de um 
amplo grafite que em breve 
ganhará forma nos muros da 
Rádio Tabajara, em João Pes-
soa. As ações buscam manter 
acesa a memória da ‘Grande 
Mãe’ nordestina. 

Sempre que se aproxima 
a data da morte de Marinês, 
Celso Othon, filho mais novo 
dela, cumpre alguns rituais. 
Manda rezar uma missa em 
homenagem à mãe, se res-
guarda um pouco em casa e 
passa a ver vídeos e ouvir mú-
sicas que entoam os lamen-
tos e os festejos de seus con-
terrâneos. Há quatro anos ele 
faz isso ao lado da filha, de 
apelido Inesinha, assim como 
era chamada em casa, quan-
do criança, a avó famosa Inês 
Caetano de Oliveira. “Esses 15 
anos passaram muito rápido. 
Eu fico fazendo coisas mais 
nostálgicas. Como ela mor-
reu a 15 dias do São João, en-
tão isso leva a gente a ficar re-
cordando dela o tempo todo 
nesse período”, conta o caçu-

la de Marinês, que a acompa-
nhou por muitos anos na ban-
da tocando agogô, triângulo e 
fazendo vocais nas apresenta-
ções ao vivo, mesmo confes-
sando não ter um talento des-
tacado para a música.

A cantora nascida no alto 
da Serra da Paquevira, no 
município pernambucano 
de São Vicente Férrer, foi aos 
quatro anos para o Planalto 
da Borborema para se criar 
no bairro da Liberdade, em 
Campina Grande. E sua voz 
foi mais alto ainda. “Foi lá que 
descobri a minha sina. Tal 
como um pássaro, precisava 
compulsivamente de cantar, 
de cantar, de cantar…”, de-
clarou Marinês para o livro
-álbum produzido dois anos 
antes de sua morte, quando 
gravou com a Orquestra Sin-
fônica da Paraíba. Depois de 
formar trio com o marido Ab-
dias dos Oito Baixos e seguir 
de forma mambembe pelo 
interior nordestino cantan-
do canções do Rei do Baião 

com as vestes típicas do can-
gaço, ela finalmente conheceu 
Luiz Gonzaga, que a levou 
para fazer parte de sua ban-
da no Rio de Janeiro. De lá, 
ela fez a voz afinada com os 
sotaques e interjeições regio-
nais de uma mulher que pa-
recia estar aboiando ser lan-
çada do alto das antenas das 
principais rádios e televisões 
para conquistar o país.

O sucesso inquestionável 
que faziam os primeiros LPs 
serem esgotados rapidamen-
te agora procura sobreviver 
através de sua gente, de suas 
sucessoras. “Marinês foi uma 
das maiores cantoras da MPB 
de todos os tempos. O forró 
dela ainda sobrevive nas vo-
zes de suas seguidoras, a mais 
famosa delas, Elba Ramalho. 
Existem dezenas de herdei-
ros e herdeiras artísticas na 
novíssima geração de canto-
ras e cantores da música regio-
nal nordestina”, afirma Rômu-
lo Azevêdo, jornalista cultural 
e professor do Departamen-

to de Comunicação Social da 
UEPB. Entre os nomes que 
sempre manifestaram para 
todo o país a influência de Ma-
rinês em suas carreiras estão a 
própria Elba e Lucy Alves, esta 
última quando estava no Clã 
Brasil chegou a gravar uma 
participação de Marinês em 
um DVD ao vivo. Mas outros 
artistas continuam tendo o 
estilo da Rainha do Xaxado 
como guia de suas escolhas 
profissionais e estéticas. 

Esse é o caso da cantora 
potiguar Deusa. Ela foi es-
colhida pelo maestro Mar-
cos Farias, filho mais velho 
de Marinês e produtor de 
grandes artistas da música 
brasileira, como sucessora do 
trabalho de sua mãe. A can-
tora também toca triângulo 
e adota muitas vezes o cha-
péu de couro de cangaceiro 

durante suas apresentações. 
Ela lançou no mês passado o 
álbum Gente de Marinês, no 
qual segue o formato tradi-
cional do forró pé de serra. 
“Eu me vejo muito em Ma-
rinês, na força, na garra e 
na precisão que ela tinha ao 
cantar. Uma mulher brejei-
ra, autêntica e com todo or-
gulho de ser quem é. Eu me 
vejo nela em muitos sentidos, 
e Marquinhos diz que, quan-
do me vê cantando, enxerga 
a Marinês”, compara Deusa. 
“Marinês se eternizou com 
a forma diferenciada que ela 
tinha de cantar e de se ex-
pressar em cada canção. Des-
de o começo de minha carrei-
ra eu fui uma seguidora de 
Marinês e sua gente”.

O álbum recém-lançado 
conseguiu, através da tec-
nologia, realizar o sonho de 

Deusa de cantar com o seu 
ídolo. Na faixa ‘Forró é assim’, 
as vozes das duas cantoras 
estão unidas, e elas chegam 
a dialogar entre elas duran-
te a canção. Esse é o primeiro 
passo de um projeto maior no 
qual Marquinhos pretende 
renovar o repertório de Ma-
rinês com a realização dessas 
parcerias eletrônicas. O can-
tor e compositor paraibano 
Luis Kiari também já gravou 
a sua participação. Essas são 
iniciativas que ainda buscam 
preencher um vácuo deixado 
pela Rainha do Xaxado. “Nós 
continuamos falando de Ma-
rinês, mas o legado do forró 
vai todo para Luís Gonzaga, 
Dominguinhos, Trio Nordes-
tino, e se esquecem de Anas-
tácia, de Marinês, de Herme-
linda. As mulheres sempre 
ficam abaixo quando se ho-
menageia os grandes nomes 
do forró”, queixa-se a segui-
dora potiguar. 

Talvez a chance que se te-
nha de evitar o apagamen-
to silencioso e sistemático do 
trabalho de uma das maiores 
cantoras do país seja promo-
ver o ritmo que ela mais de-
fendeu durante sua carrei-
ra, e sempre que houver um 
trio com sanfona, triângulo e 
zabumba, lá estará Marinês 
sendo festejada. É nesse sen-
tido que Celso Othon critica, 
por exemplo, a programa-
ção do São João de Campina 
Grande deste ano e a inclu-
são de nomes como o DJ Alok 
e o cantor de swingueira Léo 
Santana. “Isso não tem nada 
a ver com o nosso São João. 
Tem muita gente que depen-
de dessa festa, como os trios 
de forró, que têm nessas da-
tas a única forma de garantir 
o seu sustento e manter a tra-
dição do nosso ritmo”, protes-
ta o filho de Marinês.

“É preciso dar continuida-
de a essas mulheres pioneiras 
do forró pé de serra, que fize-
ram tudo com tanta maestria e 
deixaram tanta coisa boa para 
todas nós”, finaliza Deusa.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Há 15 anos, morria a Rainha do Xaxado, mas o seu forró ainda sobrevive nas 
vozes de seguidoras e no coração do povo

Saudades de Marinês, 
“peço notícias e você mande”

Marinês é 
a grande 
homenageada 
no 5º Festival 
de Música 
da Paraíba, 
que tem 
eliminatórias 
definidas para 
acontecer nos 
dias 27 e 28 
deste mês, 
em Campina 
Grande, 
local onde a 
pernambucana 
se radicou até 
sua morte

“Esses 15 anos 
passaram 
muito rápido. 
Eu fico fazendo 
coisas mais 
nostálgicas. 
Como ela 
morreu a 15 
dias do São João, 
então isso leva 
a gente a ficar 
recordando dela 
o tempo todo 
nesse período

Celso Othon

Foto: Marcos Russo

“Eu me vejo muito 
em Marinês, na 
força, na garra 
e na precisão 
que ela tinha 
ao cantar. Uma 
mulher brejeira, 
autêntica e com 
todo orgulho 
de ser quem é. 
(...) Marinês 
se eternizou 
com a forma 
diferenciada que 
ela tinha de cantar 
e de se expressar 
em cada canção

Deusa

Foto: Mylena Sousa/Divulgação
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Gonzaga, o cronista imortal
Semana passada, a Funjope 

prestou merecida homenagem a 
Gonzaga Rodrigues (não coloco 
o prenome porque não sei se ter-
mina com “S” ou com “Z”). O fez 
merecidamente por vários mo-
tivos, entre os quais, tento des-
tacar neste alinhavado de letras, 
alguns, sem preocupação com a 
ordem, com a cronologia e mui-
to menos com a rica história do 
homem que as letras das crôni-
cas, incluíram definitivamente 
na história da província.

Seja de Alagoa Nova, onde 
abriu os olhos para o mun-
do, fosse em Campina Gran-
de onde estudou começou a 
se interessar mais pela Histó-
ria do Brasil e da humanida-
de do que pela matemática, e 
seja – desde alguns anos – pela 
bela capital onde convivemos. 
Dos rios Jaguaribe ao Sanhauá, 
Gonzaga já se fez presente nas 
suas saborosas crônicas que – 
desde os tempos em que com 
Luiz Augusto Crispim e Mar-
tinho Moreira Franco compu-
nha o trio de ouro da crônica 
da província.

Eu mesmo, na minha mo-
déstia que ninguém supera, 
um dia perdido no tempo, des-
de que o Jornal O Norte me per-
mitiu, resolvi – não sei porque 
cargas d’água – enveredar por 
este caminho difícil de ser per-

corrido, mas bem fácil de ser 
teimoso em permanecer nele...

Certa vez, quando Gonza-
ga completou 80 anos, escrevi 
alguma coisa sobre ele e sua 
idade e relembrei a dedicató-
ria que ele escreveu em Café 
Alvear, um dos seus primeiros 
livros: “...É apenas um começo 
de vida...”

Agora, quando já se foram 
mais alguns anos – não sei 
quantos – minha primeira ta-
refa nas quartas e sábados, é 
abrir A União e buscar a sua 
crônica – atualmente bem mais 
voltada para o passado da Pa-
rahyba e rememorar fatos his-

tóricos da terra que poucos sa-
bem, inclusive o locutor que 
vos fala.

Devo dizer e repetir que 
Gonzaga Rodrigues é o maior 
e melhor cronista paraibano. É 
claro que os melhores do Bra-
sil , Rubem Braga, Fernando Sa-
bino e Paulo Mendes Campos 
permanecem como os sabiás da 
crônica brasileira e disso creio 
que ninguém discorda. Mas eu 
me mantenho fiel e atento lei-
tor de LGR, seja em livro, em 
jornal ou em sueltos – em tudo 
que sai da sua cachola, sempre 
fértil em boa escrita e excepcio-
nal qualidade.

Enfim, o velho Gonzaga está 
cada vez mais novo, mais vivo, 
mais atual e, sobretudo mais an-
tenado com a literatura, com a 
poesia e também – por que não 
dizer? – com a política, local, na-
cional e até internacional. 

Estão faltando e ele fica me 
devendo, as 30 linhas sobre a 
invasão da Ucrânia e, em es-
pecial, sobre a entrevista que 
Lula – o nosso candidato a pre-
sidente – concedeu à conceitua-
da revista inglesa Time, em que 
o metalúrgico do ABC paulista 
declarou, alto e bom som, que a 
culpa pela guerra entre a Rússia 
e a Ucrânia era dos presidentes 
dos dois países. Entrevista, aliás, 
que causou furor na imprensa 
mundial e fez o atual presiden-
te, o “Bolsomito”, se encher de 
alegria e esquecer a visita que o 
próprio fez ao Putin, no comeci-
nho da guerra. 

Estou aguardando a análise 
de Gonzaga, em forma de crôni-
ca e concluo o espaço que me é 
concedido semanalmente, para 
terminar como comecei:

– Foi bela, justa e oportuna 
a homenagem que a Funjope 
prestou a Gonzaga Rodrigues 
(Luís ou Luiz?) – sem dúvida o 
maior de todos os nossos cro-
nistas, o verdadeiro imortal, na 
melhor acepção termo.

Tenho dito...

Cancão, o pássaro poeta

João Batista de Siqueira (Cancão) 
nasceu no sítio Queimadas, muni-
cípio de São José do Egito, no dia 12 
de maio de 1912 e faleceu na mes-
ma cidade, no dia 5 de julho de 1982. 
No livro Violas e repentes, Francisco 
Coutinho Filho fala da seguinte for-
ma de Cancão: “João Batista de Si-
queira, conhecido pela alcunha de 
Cancão, é um agricultor pobre, de 
mãos calosas. Acentuadamente in-
trospectivo, vive preso à tristeza 
indissimulável de um desgosto ín-
timo. Ajusta-se aos derivativos de 
uma existência calma e conforma-
da, no árduo trabalho da roça e do 
doce cultivo da poesia. Vive na re-
clusão voluntária do seu tiquinho 
de terra no sítio Queimadas, do mu-
nicípio pernambucano de São José 
do Egito. Nasceu lá, no dia 12 de 
maio de 1912. Deixou de cantar em 
1950. Frequentava a cidade, sede do 
município, algumas vezes, nos dias 
de feira, aos sábados”.

Existia uma baraúna secular em 
propriedade vizinha ao seu tiqui-
nhos de terra. O poeta era um ena-
morado daquela maravilhosa espé-
cie vegetal, a constituir alto ponto 
de referência na flora circundante. 
Certa noite, atingida por um raio, 
ao açoite de violento temporal, a ár-
vore sucumbiu, fulminada e parti-
da na bifurcação dos seus primeiros 
galhos, grossos e fortes. Cancão, tão 
grande quanto Augusto dos Anjos 
nos 14 versos do soneto, A Árvore da 
Serra, vendo a velha baraúna mutila-
da e crestada pela fúria dos elemen-
tos, cantou sua Árvore Morta:

Foste tu, velha baraúna / A divisão 
da paisagem / A gigantesca coluna / Da 
Natureza selvagem / Abrias tua rama-
gem / Pelas tardes nevoentas / As bor-
rascas violentas / Nunca te causaram 
danos / Te açoitaram mil tormentas.

Por certo ouviste as cantigas / Das 
tribos depois da guerra / Filha das len-
das antigas, / Rebento santa da Terra / 
Antes, ó virgem da serra, / Dos danos 
daquele raio / Pelo teu leve desmaio / Co-
lhias na fronte tua / Lindos sorrisos da 
Lua / Nas noites do mês de maio.

João Batista de Siqueira, o nosso 
Cancão, sua obra já foi classificada 
pelos críticos especializados como 
uma versão popular à poesia de 

poetas da fase romântica como Cas-
tro Alves, Fagundes Varela e Casi-
miro de Abreu. Frequentou a esco-
la por pouco tempo “não cheguei ao 
segundo livro”, fala do próprio Can-
cão, foi também oficial de justiça na 
cidade de São José do Egito. 

Haveria Cancão de nascer na ca-
pital do repente, localizada no Ser-
tão do Alto Pajeú, região onde nas-
ceu o famoso cangaceiro Antônio 
Silvino. São José do Egito esteve li-
gada a algumas investidas desses 
“justiceiros da caatinga”, lembra-
das por moradores mais antigos. 
Mas o forte no município é mesmo 
o repente e a poesia popular, a can-
toria de viola.

Depois que o próprio Rogacia-
no Leite chegou a se declarar des-
provido de “gabarito” para falar 
sobre esse “fenômeno da poesia 
popular”; também disse Orlando 
Tejo: “Esse poeta malassombrado 
de tão grande, é dono de uma ins-
piração superior, que extrapola os 
limites da grandeza, e os seus voos 
condoreiros ultrapassam o infini-
to da inspiração”. Isso, de certa for-
ma, despertou o interesse pela obra 
do grande e imortal Cancão, tan-
to dentro do estado de Pernambu-
co, como fora em outros estados do 
Nordeste.

Poema de Cancão recordando o 
tempo de menino que corria livre 
e despreocupado pelos campos do 
velho Pajeú de Flores:

Foi-se meu tempo de flores / A data 
da inocência, / Dos primeiros resplendo-
res / Do sol da minha existência / Meu 
palacete dourado / Puramente bafejado 
/ Das brisas celestiais / Felizes dias ri-
sonhos / Foram ilusões, foram sonhos / 
Que ao despertar não vi mais.

Estórias de belas vindas / De prín-
cipes, reinos e fadas / Atrás de prince-
sas lindas / Que ainda estão encantadas 
/ Depois da hora da ceia / Ia saltar sobre 
a areia / Logo que a Lua surgia / Sentia 
a má impressão / Olhando a sombra no 
chão /Fazendo o que eu fazia.

João Batista de Siqueira, foi um 
homem simples fora do comum. Um 
homem com hábitos bem definidos 
de um sertanejo, no ritual da vida, 
na sucessão dos dias, no gestual, no 
vestir. Um homem do campo, um 
agricultor. Começou tocando vio-
la, para depois ver que não dava 
para o “ofício”, largando-a tempos 
depois para se valer de uma cane-
ta, de um lápis, de um pedaço de 
papel de embrulho, desses que fi-
cam no balcão da bodega para es-
crever seus poemas, suas revelações 
para guardá-las dentro de uma cai-
xa de sapatos. Ainda de acordo com 
o jornalista e biógrafo Ésio Rafael, 
“homem de choro frouxo, de senti-
mento exposto a toda prova. Afeito 
à natureza dos cactos, das macam-
biras, dos irmãos pássaros, à relva. 
Daí, fora um pulo para o fortaleci-
mento de suas asas, até alçar voos 
de maior amplitude, mais rasan-
tes, profundos, longínquos. Rápi-
dos. Na demonstração de um poeta 
completo, de sentimento assombro-
so, iluminado”. Vamos concluir com 
trechos do poema Ninho Roubado, 
recolhido por Ésio.

Aquela rolinha do meu sombrião / 
Sem o seu ninho seu primeiro leito / Já 
chorou tanto que feriu o peito / Sem sa-
ber dos filhos, do lugar que estão.

Percorre às vezes toda a vastidão / 
Volta de novo a reparar direito / De ga-
lho em galho a espreitar como jeito / Pro-
cura ainda, mas procura em vão.

Foto: Reprodução

Cancão: versão popular do romantismo

Colunista colaborador

Fosse eu alguém mais atento às datas, teria 
escrito no sábado passado sobre o poeta 
Boris Rýji (1974-2001). É que, há exatos 21 

anos, o mais promissor poeta russo de sua geração 
havia voltado à casa dos seus pais, no centro de 
Ecaterimburgo, onde escreveu um bilhete dizendo: 
“Amo todos vocês. Sem brincadeira”. 

Morto aos 26 anos, com a mesma idade que 
Mikhail Lermontov, Boris Rýji suicidou-se quando 
o sucesso começava a lhe bater à porta: recebera 
o prêmio nacional Antibooker, havia publicado 
por uma editora em Moscou. Seus poemas, de 
linguagem simples e com forte pendor narrativo, 
são uma espécie de polaroides a retratar os 
destroços da queda do antigo império soviético. 
A vida do poeta foi contada em um documentário 
dirigido pela cineasta russa-holandesa Aliona van 
der Horst. O filme Boris Ryzhy (2009), com legendas 
em inglês, está disponível no YouTube no canal 
“millennium_breaker”. 

Se os poetas românticos refugiavam-se no 
passado, no mundo ideal, por não aceitarem as 
transformações que desmantelaram o mundo em 
que viviam, é possível ver na poesia de Boris Rýji 
alguns traços dessa escola, por exemplo, quando 
se chora a perda de seus amigos, que morreram ao 
entrar para o mundo do crime e tombarem como 
“os primeiros soldados da Perestroika”. No poema 
Lacuna, que traduzimos, é verificável uma certa 
aura romântica a perpassar o idílio amoroso. 

Lacuna

Natasha, anjo meu, minh’alma,
formosa e esplêndida, Natasha,
sobre o que pensas, chegarás
a tempo até o amante, vai
nossa paquera perdurar?
Natasha, deixa para lá. 

Vai pra ele, são todos iguais,
pro esportista ou para o engenheiro,
na janela eu dou só uma olhadinha,
como vais - voas - pelo passeio,
e no rosado bonde tu entras,
porém de mim jamais esqueças: 

Adoecerei e morrerei,
e tu acharás o túmulo meu,
de pé, ao vento, hás de ter
choro e soluços: ah meu mel,
para nós nunca voltarás!
Natasha, deixa para lá, 

é brincadeira, não estou morto.
A distância é um pouco prosaica.
A última vez encosta tu o ombro
à face para não ver -  lágrimas  ?
não - porém temo,  não escondo
o meu sorriso hediondo. 

1997

****

Наташа, ангел мой, душа,
моя, прелестница Наташа,
о чем ты думаешь, спеша
к любовнику, — о том, что наше
знакомство затянулось, да?
Наташа, это не беда:

ступай к нему, не все ль равно,
к спортсмену или инженеру,
я только погляжу в окно,
как ты идешь — летишь — по скверу,
заходишь в розовый трамвай.
Но и меня не забывай:

я заболею и умру,
и ты найдешь мою могилу,
и будешь, стоя на ветру,
рыдать и всхлипывать: мой милый,
от нас ушел ты навсегда!
Наташа, это не беда —

еще не умер я, шучу.
В разлуке слишком много прозы.
Последний раз прижмись к плечу
щекой, чтоб не увидеть — слезы?
нет, — но боюсь, не утаю
улыбку хамскую мою.

1997

Astier
  Basílio

Boris Rýji
astierbasilio@gmail.com

Retrato do poeta no documentário de Aliona van der Horst
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Foto: Marcos Russo

Jornalista Gonzaga Rodrigues, um dos maiores cronistas da PB
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Colunista colaborador

Sempre me anima andar, viajar, ter a 
oportunidade de observar como estão as 
coisas por aí. A sensibilidade de quem 

por tanto tempo cumpriu uma prisão sem nada 
ter devido, tenho a impressão que ficou mais 
aguçada. Ou seria o saudosismo do isolamento 
tingindo os sentimentos de maneira mais sensível? 
Sinceramente, não sei dizer. O que realmente sei, é 
que fui convocado a descer a Serra da Borborema 
para uma reunião no coração da nossa capital 
João Pessoa, uma assembleia-geral da casa de 
memória mais antiga do estado, o respeitadíssimo 
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP, 
instituição com 117 anos de história, onde ocupo a 
Cadeira nº 30 com muita honra.

Passava um pouco das seis da manhã quando 
parti sozinho para o compromisso. Nas ruas do 
bairro, algumas senhoras livravam suas calçadas 
das folhas caídas na madrugada. Mais adiante, 
crianças e adolescentes seguiam para suas 
escolas. Esse cenário muito se assemelha aos 
tempos “normais”, com exceção do uso de algumas 
máscaras. O vento gélido e os recantos das ruas 
acusavam que houve chuva na madrugada. Com a 
mão esquerda para fora, deixava aquele ar invadir 
o carro, o corpo e a alma. Demora uns minutos até 
que vou saindo “oficialmente” da zona urbana de 
Campina. Até o Riachão do Bacamarte, descemos 
as escarpas orientais desse gigante planalto. Não 
sem antes ser desafiado pela majestosa Pedra da 
Torre e, aliás, alguém sabe que castelo é aquele 
que estão ali construindo na margem esquerda 
da rodovia? Uma obra monumental com estrutura 
funcional e não simplesmente decorativa no sítio 
Torre. Curioso.

Parei algumas vezes para sentir o ambiente, 
cheirar o mato, observar as serras, coisa que é 
quase impossível quando se tem companhia, e 
geralmente de quem não tem paciência em parar 
para ver o céu ensolarado ou estrelado, gente 
agoniada. Para essas situações, simulo um “xixi”, 
mas tenho que parar uns minutinhos. O Dnit 
continua com sua demorada reparação na BR-230. 
Com as chuvas, toda sorte de flores nasceram nos 
canteiros e invadiram acostamentos, a pista ia 
sendo limpa por bravos soldadinhos vestidos de 
laranja, um sacudia uma bandeira vermelha, os 
outros se revezavam na capinagem. O Cajá e suas 
tapiocas, o Café-do-Vento e os caminhos para 
Sapé de um lado e a Pilar de Zé Lins do outro, dali 
é um pulo para chegar ao famoso posto Planalto 
e a entrada de Santa Rita. A seguir o trânsito 
tumultua um pouco até eu conseguir subir a rua 
da República e voltar àquele belo centro histórico, 
sempre merecedor de mais atenção. E não é que 
mutilaram a estátua de Jackson do Pandeiro de 
novo. Vândalos!

Na porta do IHGP, sou recebido pelo simpático 
André Nascimento, mais novo estagiário do Instituto, 
fruto de um recente convênio com a UFPB, essa 
é só uma das novidades. Na biblioteca Irineu 
Pinto, o presidente Jean Patrício estava ao lado do 
decano prof. José Octávio de Arruda Mello, que 
está prestes a completar cinquenta anos só de 
sócio efetivo na casa, me receberam com aquela 
alegria e compadrio de sempre. Antes da reunião, 
já discutimos algumas coisas e combinamos outras, 
enquanto do lado, o confrade Flávio Ramalho de 
Brito acompanhava e orientava o trabalho de três 
estagiários que manuseavam documentos raros 
de dois séculos que fazem parte de nosso acervo. 
José Nunes, Martha Falcão, Glauce Burity, Sérgio 
Rolim, Francisco Cartaxo, Marcos Cavalcante, foram 
outros sócios que foram paulatinamente chegando, 
além da presença sempre marcante de Socorro e 
Adonai secretariando. Ansioso fiquei para rever 
Carlos Azevedo, Zélia Almeida, Berilo e Dora Borba, 
Ramalho, Humberto, Eliete, Osterne, Ricardo e 
muitos outros queridos e queridas que não puderam 
estar presentes. Aliás, todos eles impedidos pela 
sombra da pandemia e suas cepas que, na verdade, 
ainda não acabou. Ficou para uma próxima! 

O presidente Jean apresentou uma série de 
novidades, é a vigésima semana de museus, várias 
ações na sede e dos projetos em andamento, o 
que me fascinou foi o pioneirismo de organizar 
um evento para discutir o bicentenário da 
Independência do Brasil, iniciativa que nenhum 
outro órgão estadual teve. Isso talvez porque o 
próprio estado brasileiro esqueceu a efeméride e 
a tradição, não incentivando eventos estaduais. 
Por essa atitude, o Inst. Histórico e Geográfico 
Brasileiro, sediado no Rio de Janeiro, incluiu o 
IHGP em um evento nacional e teremos uma 
palestra do emérito e querido prof. Josemir Camilo 
de Melo transmitida para todo o país. A Parahyba 
presente! O busto de José Bonifácio existente no 
Museu do IHGP está em exposição na Biblioteca, 
uma maneira de lembrar os visitantes aqueles 
acontecimentos de 1822.

Voltei feliz. Tenho admirado a dinâmica de 
nosso presidente, o engajamento de vários sócios 
e a casa respirando ares alvissareiros. Dei-me até 
ao desfrute de me perder em várias ruas do centro 
histórico, seguindo a esmo, tentando readaptar o 
olhar. Vida longa ao IHGP!

Crônica 
  Em destaque

Fui ao IHGP

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

Hoje, no projeto ‘Sabadinho Bom’, 
que acontece na Praça Rio Branco, no 
Centro de João Pessoa, haverá a apre-
sentação gratuita do instrumentista 
potiguar Jubileu Filho. O evento co-
meça ao meio-dia.

Jubileu Filho vai tocar guitarra e 
bandolim acompanhado da banda  
Regional Chororô, grupo formado 
pelos músicos Fernandinho Régis, no 
violão de sete cordas, Cacá Velloso no 
violão de seis cordas, Allyson Biscoi-
to no cavaquinho, Ninho Brasil e Ra-
mon Gabriel na percussão.

“A expectativa para esse show no 
‘Sabadinho Bom’ é imensa, pois faz 
alguns anos que eu não me apresen-
to em João Pessoa. Desta vez, vou le-
var esse show de choro com a guitar-
ra elétrica sendo protagonista, algo 
muito incomum no gênero”, explicou 
Jubileu Filho.

O músico vai apresentar compo-
sições do seu álbum recém-lançado, 
intitulado Eu Quero é Chorar, além de 
composições de músicos que inspira-
ram sua carreira musical, como Jacob 
do Bandolim, Ivanildo Sax de Ouro e 
Pixinguinha. Iniciando a sua carrei-
ra musical no ano de 1984, Jubileu Fi-
lho é guitarrista arranjador, trompe-
tista, compositor e cantor.

“O ‘Sabadinho Bom’ é um projeto 
extremamente consolidado. Quan-
do projetamos a retomada, tínhamos 
em vista atrair músicos de outras ci-
dades, além dos de João Pessoa. Esta-
mos nesse projeto de muita integra-
ção com o Rio Grande do Norte, e o 
Jubileu é um músico de extremo va-
lor, que vai engrandecer muito o nos-
so evento”, declarou Marcus Alves, o 
diretor executivo da Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Funjope), entida-
de que promove a iniciativa semanal 
da Prefeitura Municipal.

Em João Pessoa, edição gratuita de hoje traz o potiguar Jubileu Filho

Choro e guitarra elétrica se 
unem no ‘Sabadinho Bom’

Música

Da Redação
Foto: Redes Sociais/Facebook

Jubileu tocará com Regional Chororô 
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ESTREIA

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

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

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

o pESo do TAlENTo (The Unbearable 
Weight Of Massive Talent. EUA. Dir: Tom Gor-
mican. Comédia. 16 anos). Sofrendo por não 
conseguir mais papéis como antes, não ter 
mais a fama como antes, estando insatisfeito 
com a vida e prestes a pedir falência, Nicolas 
Cage chega no fundo do poço e se mete em 
uma aventura que ultrapassa os seus papéis 
feitos. Após correr atrás de Quentin Taranti-
no implorando um papel em seu novo filme e 
não obtendo sucesso com o diretor, Cage aca-
ba aceitando US$ 1 milhão, como sua última 
fonte de renda. O dinheiro vem de Javi (Pedro 
Pascal), um superfã e fanático pelo ator, mas 
extremamente perigoso. As coisas tomam um 
rumo inesperado quando Cage é recrutado por 
um agente da CIA (Tiffany Haddish) e forçado 
a viver de acordo com sua própria lenda, ca-
nalizando 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

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

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

douToR ESTRANHo No MulTIvERSo 
dA louCuRA (Doctor Strange in the Multiver-
se of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura. 
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumberbat-
ch) vai para uma jornada rumo ao desconheci-
do. Além de receber ajuda de novos aliados mís-
ticos e outros já conhecidos do público (como a 
Wanda/Feiticeira Escarlate, interpretada pela Eli-
zabeth Olsen), o mago da Marvel atravessa as 
realidades alternativas incompreensíveis e pe-
rigosas 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; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4 (dub.): 14h15 - 17h - 19h45 - 
22h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h 
(sáb. e dom.) - 15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPO-
LIS 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 MAN-
GABEIRA 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 PAR-
TAGE 3: 17h30 (dub.) - 20h (leg.).

MEu AMIgÃozÃo - o FIlME (Brasil. Dir: 
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e 
Matt se preparam pra um dia especial e mui-
to aguardado, mas os sonhos da turma vão 
por água abaixo quando descobrem que os 
pais mudaram os planos e agora vão juntos 
para uma mesma colônia de férias, com várias 
crianças que eles nunca viram. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP: 14h45; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2: 14h15 (exceto seg.).

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

Foto: Divulgação

Filme de suspense ‘Crocodilos - A Morte Te Espera’ tem sessões apenas em João Pessoa
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Hoje, artista potiguar realiza apresentação gratuita no Teatro de Arena do Espaço Cultural, na capital

Som psicodélico de Potyguara Bardo
Combate à LGbtQIaP+fobIa

As músicas do álbum au-
toral Simulacre, singles que 
tem lançado durante a pan-
demia, além do que a artis-
ta antecipou como “surpre-
sas”, vão marcar o show que a 
cantora e drag queen Potygua-
ra Bardo realiza hoje, a partir 
das 20h, no Teatro de Arena 
do Espaço Cultural José Lins 
do Rego, localizado na cida-
de de João Pessoa, dentro da 
programação do Governo da 
Paraíba, lançada pela Secre-
taria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana 
(Semdh), em parceria com a 
Fundação Espaço Cultural 
(Funesc), para comemorar o 
Dia Internacional Combate 
à LGBQIAP+Fobia, celebra-
do em 17 de maio. A entrada 
para o evento é gratuita e não 
será necessário a retirada de 
ingressos. 

“Fico muito feliz com o 
convite, pois amo muito João 
Pessoa. Já fiz alguns shows 
nessa cidade, mas é sempre 
bom voltar e encontrar tanta 
gente que amo”, declarou a 
cantora natural do Rio Gran-
de do Norte.

Referindo-se ao Simula-
cre, Potyguara Bardo disse 
que lançou esse seu disco de 
estreia no mês de agosto de 
2018 e tem nove músicas. Gra-
vado no estúdio DoSol em 
março e junho daquele ano, 
o projeto traz uma sonori-
dade psicodélica, com parti-
cipações de Kaya Conky, na 
segunda faixa, ‘Karamba’, e 
a banda Luísa e os Alquimis-
tas em ‘Plene’, a oitava músi-

ca do CD. A canção ‘Você Não 
Existe’, que fecha o álbum, foi 
o primeiro single do trabalho, 
lançado em 2017. 

Além de ter sido sucesso 
de público, Simulacre tam-
bém foi bem elogiado pela 
crítica. Em 2018, o álbum foi 
eleito pela revista Híbrida 
um dos melhores por artis-
tas LGBTQS. Na ocasião, a 
publicação descreveu o dis-
co como “um som divertido, 

singular, promissor e pro-
vocante, que dosa reflexão e 
irreverência na medida cer-
ta”. Já na crítica do site Te-
nho Mais Discos Que Amigos, 
o álbum é considerado como 
“conceitual, mas sem se levar 
muito a sério. Contemplati-
vo, mas distante de um viés 
messiânico”.

Além disso, o single ‘Oá-
sis’, que é a quarta faixa do 
álbum Simulacre, ganhou na 

categoria de Música do Ano 
na edição especial de duas 
décadas do Prêmio Hangar 
de Música de 2019, realizado 
em novembro daquele ano, 
no Teatro Riachuelo, na ci-
dade de Natal (RN). “Vencer 
prêmios é sempre interes-
sante no sentido de que vejo 
um grupo de pessoas ou co-
letivo validando o que faço. 
Por isso mesmo, ver pessoas 
que acompanham e gostam 

do meu trabalho diariamen-
te, na internet, me fortalece 
para continuar trabalhando. 
Estou finalizando agora meu 
segundo álbum, o Comédia 
Romântica, que não vejo a 
hora de colocar no mundo”, 
confessou a artista.

Além de cantar, a drag 
queen Potyguara Bardo, que 
é a persona de José Aquilino, 
ainda escreve, faz performan-
ces e provoca reflexões com 
seus sucessos musicais e se 
inspirou em Rupaul’s Drag 
Race para mostrar seu tra-
balho de forma global. Em 
2021, ela apareceu na lista 
de drag queens com mais ou-
vintes mensais na platafor-
ma Spotify em todo o mun-
do, e já lançou canções com 
algumas parcerias, a exem-
plo de Gaby Amarantos, Ma-
teus Carrilho e a banda Luí-
sa e os Alquimistas.

Contra a LGBQIAP+Fobia
O Dia Internacional Com-

bate à LGBQIAP+Fobia, cele-
brado em 17 de maio, marca 
o fim do uso do termo ho-
mossexualidade na lista de 
distúrbios mentais da clas-
sificação de doenças (CID) 
pela Organização Mundial 
de Saúde há 32 anos e, por 
isso, tornou-se, simbolica-
mente, a data internacional 
na luta pelos direitos da po-
pulação LGBTQIAP+. “É im-
portantíssima a realização 
de qualquer movimento de 
apoio ao combate à fobia con-
tra a população LGBTQIA+. 
Pois, se estamos numa socie-
dade realmente livre, não se 
deve ter uma norma de exis-
tência. Acredito que a luta 

contra a opressão de mino-
rias sociais é importantíssi-
ma em todos os âmbitos da 
sociedade, incluindo a mú-
sica. A conquista maior que 
podemos alcançar, enquan-
to sociedade, é de respeito 
pleno às identidades e não 
identidades da população. 
Enquanto uma forma hou-
ver opressão a maneiras de 
se existir ou não, seja em et-
nia, comportamento, rela-
cionamentos ou performan-
ce de gênero ou não gênero, 
não haverá liberdade ver-
dadeira”, afirmou Potygua-
ra Bardo.

Já a secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Lídia Moura, observou que 
o show da cantora Potygua-
ra Bardo é mais uma ativi-
dade para marcar datas da 
agenda de defesa dos di-
reitos humanos da popula-
ção LGBTQIAP+ promovi-
da pelo Governo do Estado. 
“Dessa vez, após dois anos 
de pandemia, estamos le-
vando este show para o Tea-
tro de Arena tornando essa 
pauta cada vez mais visível. 
Juntos, a Semdh e a Funesc 
se unem com toda a popu-
lação LGBTQIAP+ na luta 
pela construção de uma so-
ciedade igualitária, huma-
na e com respeito”, disse ela, 
acrescentando que os espa-
ços LGBTs na capital e em 
Campina Grande atendem 
mais de 300 pessoas por mês, 
sendo a principal demanda 
o atendimento psicológico 
e jurídico. “A LGBTQIAP+-
fobia existe e acontece prin-
cipalmente no âmbito fami-
liar”, disse a gestora.

Guilherme Cabral  
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

teatro

‘Interatos’ leva espetáculo 
de circo para Monte Horebe

A ‘Caravana Interatos’ se 
encontra no município de 
Monte Horebe e apresenta 
hoje o espetáculo TrupeÇan-
do – A Trupe de um Homem 
Sol, com a Cia. TrupeÇando, a 
partir das 19h, na Praça Cen-
tral da cidade. A programa-
ção é completamente gratuita 
e realizada pelo Governo do 
Estado da Paraíba, através da 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc), com apoio 
da prefeitura local.

A montagem é um solo 
de teatro e circo com o pa-
lhaço Salsicha, criação do ar-
tista Alan Barros. Na trama, 
um atrapalhado palhaço traz 
música, habilidades e brinca-

deiras contando de sua his-
tória, revelando quem é de 
onde vem enquanto intera-
ge com a plateia e apresenta 
seus incríveis números.

Os artistas participantes 
foram selecionados por meio 
de edital. Desde a abertura, 
que aconteceu no dia 14 de 
abril, a ‘Caravana Interatos’ 
já passou pelas cidades de 
Pedras de Fogo, Duas Estra-
das, Solânea e São Mamede. 
Até 2 de julho, o projeto tam-
bém leva espetáculos e ofici-
nas aos municípios de Poço 
Dandas, Serra Grande, Es-
perança, Monteiro, Ouro Ve-
lho, São João do Rio do Peixe 
e Baía da Traição.

Foto: Alex Dantas/Divulgação

Foto: Redes Sociais/Facebook

Peça é um solo de teatro e circo com o palhaço Salsicha (Alan Barros)

Banda Save The Queen toca rock inglês no Café da Usina

Shows acontecem em vários pontos 
de João Pessoa neste fim de semana

eventos

Uma série de apresen-
tações musicais acontece 
hoje e amanhã na capital 
paraibana, além de outros 
eventos culturais.

A Usina Energisa rece-
be mais uma edição dos 
projetos Retrocando Bre-
chó, Mundo Vegano e Dia 
Verde, todos promovidos 
hoje e amanhã. O evento 
integrado, que já faz par-
te da programação anual 
da Usina, acontecerá na 
área externa da Usina, a 
partir das 15h. A entrada 
é gratuita.

A programação inclui 
rodas de conversas e bate
-papo voltados à propos-
ta do veganismo, espa-
ço kids, espaço de leitura, 
adoção de pets, flashday 
tattoo, feira gastronômi-
ca e de artesanato, plan-
tinhas, apresentação tea-
tral, atrações musicais, e 
o tradicional encontro de 
brechós que movimenta o 
empreendedorismo criati-
vo e sustentável local.

Haverá ainda o Encon-
tro Orgulho Nerd, a par-
tir das 12h, na área exter-
na. Durante o evento, hoje 
e amanhã, os participan-
tes poderão aproveitar a 
feira geek, com diversos 
produtos, HQs e livros, 
além de desfile de cosplay, 
stand-up, just dance e bata-
lha de travesseiro.

Já no Café da Usina, 
hoje haverá o melhor do 
rock britânico com a ban-
da Save The Queen.

No Centro Histórico 
de João Pessoa, o Centro 
Cultural Espaço Mundo 
mantém de forma inde-
pendente uma programa-
ção cultural diversificada: 
hoje haverá mais uma edi-
ção do projeto A Ordem É 
Samba com o grupo Trem 
das Onze, que convida os 

cantores e compositores 
Titá Moura e Wister. O 
evento tem início às 15h 
e o couvert artístico ante-
cipado custa a partir de 
R$20 por pessoa e mesas a 
partir de R$ 40 no Sympla 
(sympla.com.br/espaco-
mundo). Amanhã haverá, 
a partir das 18h, a segun-
da edição do Baile da 69. A 
festa conta com as partici-
pações do DJ Zebb e o pri-
meiro show solo d'A Fúria 

Negra. O couvert artístico 
custa apenas R$10.

Por fim, Escurinho 
realiza mais uma edição 
da Ciranda da Penha, e 
traz como convidado o 
Maracatu Nação Pé de 
Elefante. A apresentação 
gratuita será hoje, às 18h, 
na Peixada de Dona Irene, 
localizada na Praia da Pe-
nha, na capital. O projeto 

conta com incentivo da 
Lei Aldir Blanc/21, atra-
vés da Funjope.

Agenda
A Usina Energisa 
recebe mais uma 

edição dos projetos 
Retrocando Brechó, 

Mundo Vegano e 
Dia Verde, todos 
hoje e amanhã

Repertório de Bardo terá músicas do álbum ‘Simulacre’ e ‘singles’ que tem lançado durante a pandemia

Foto: Roan Nascimento/Divulgação
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O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente (Seirhma), e o Ban-
co Mundial avaliaram como 
bastante positiva a primeira 
missão presencial realizada 
esta semana no Estado para 
implementação da execução 
do Projeto de Segurança Hí-
drica na Paraíba (PSHPB). A 
reunião de encerramento da 
missão ocorreu ontem, com 
análise das ações em anda-
mento. 

Na ocasião, foram apre-
sentadas as principais con-
clusões da missão, que con-
tou com reuniões e visita de 
campo pelos técnicos do Es-
tado e do BM às usinas I e II, 
emissário e estação de tra-
tamento de esgoto da Gran-
de João Pessoa e visita à área 
onde será construído o Con-
trole e Comando de Opera-
ções (CCO), em Marés; a es-
tação de tratamento de água 
(ETA) e canteiro de obras do 
Ramal Curimataú, em Bo-
queirão; salvaguardas am-
bientais e sociais, visita à área 
da ETA do Ramal Cariri e 
Açude Poções, em Monteiro.

A secretária-executiva de 
Estado da Infraestrutura e 
dos Recursos Hídricos, Vir-
giane Melo, coordenadora 
do PSHPB, agradeceu aos re-
presentantes do Governo do 
Estado e do Banco Mundial 
pelo sucesso de mais uma 

Recursos
Estão sendo 

investidos US$ 127 
milhões do BM e 

US$ 80,2 milhões do 
Governo da Paraíba

Missão conjunta, encerrada ontem, fez uma análise satisfatória da implementação das ações em andamento

Projeto da PB tem avaliação positiva
segurança hídrica

Foto: Clovis Porciuncula/Secom-PB

missão. Ela considerou a se-
mana muito produtiva, “ten-
do em vista a abordagem de 
todos os aspectos do projeto, 
onde foi avaliada cada ação, 
onde pode melhorar, os avan-
ços obtidos desde a última 
missão ocorrida em novem-
bro de 2021; com destaque 
para a publicação do edital 
do Sistema Adutor Transpa-
raíba. Além das propostas 
dos emissários, que estão em 
análise e da Usina II, que vem 
adequar e reformular o siste-
ma de esgotamento sanitário 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa”. 

O gerente do Projeto no 
Banco Mundial, Alfonso 

Alvestegui, agradeceu em 
nome da equipe do BM o es-
forço do Governo do Estado, 
por meio da Seirhma, Cage-
pa, Aesa, CGE, pela organi-
zação da missão. 

“Ter encontros com todos 
os parceiros envolvidos no 
projeto, a oportunidade de 
visitar as obras em execu-
ção e interagir com as equi-
pes que estão implementa-
do o projeto em campo é um 
progresso na realização da 
ação e tem sido muito bom, 
tendo em vista que não é um 
projeto fácil, por se tratar de 
obras grandes de infraestru-
tura hídrica, como adutoras, 
estação de tratamento de es-

gotos, emissários e projetos 
de setorização”, ressaltou Al-
fonso. Ele acrescentou: “As 
equipes têm feito um traba-
lho aprimorado, com atenção 
aos detalhes. Em geral esta-
mos muito contentes e a ex-
pectativa é manter o ritmo e 
progredir ainda mais”.

A execução do projeto co-
meçou em janeiro de 2020, 
com missões semestrais vir-
tuais durante a pandemia e, 
a partir de agora, presenciais, 
observando a execução do 
PSH, que objetiva fortalecer 
a capacidade para gestão in-
tegrada de recursos hídricos 
no estado, melhoria e confia-
bilidade dos serviços hídri-

cos nas regiões do Agreste e 
Borborema, bem como me-
lhorar a eficiência operacio-
nal da Região Metropolitana 
de João Pessoa. 

Estrutura da missão
A missão, realizada no 

formato híbrido, contou com 
a participação de dezenas de 
pessoas, sendo 34 represen-
tantes de órgãos estaduais: 
Seirhma, Cagepa, Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraí-
ba (Aesa), Procuradoria Ge-
ral do Estado (PGE) e Con-
troladoria Geral do Estado 
(CGE) e 14 técnicos do Ban-
co Mundial. 

O contrato de empréstimo 
para execução do PSH foi as-
sinado no dia 2 de dezembro 
de 2020, pelo governador João 
Azevêdo e a instituição fi-
nanceira, no valor de aproxi-
madamente US$ 127 milhões. 
Como contrapartida a ges-
tão estadual também inves-
tirá com recursos próprios, 
o montante de US$ 80,2 mi-
lhões nesse projeto.

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

Dezenas de pessoas participaram da missão, 34 delas representantes de órgãos estaduais e 14 técnicos do Banco Mundial

Obras de adutora e equipamentos de saúde são entregues
em cajazeiras

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, em Ca-
jazeiras, no Sertão da Pa-
raíba, ocasião em que 
inaugurou a quarta adu-
tora de água tratada, onde 
foram investidos R$ 15,4 
milhões, beneficiando dire-
tamente mais de 51 mil pes-
soas. Na oportunidade, ele 
autorizou as obras de recu-
peração dos reservatórios 
que abastecem as localida-
des de São José, Colorado I, 
Cehap e Casas Populares 
e inspecionou as obras de 
pavimentação do acesso à 
Ciretran, que recebe inves-
timentos de recursos pró-
prios do estado no valor de 
R$ 2,2 milhões.

No município, o gestor 
também visitou o Hospital 
Regional, onde entregou o 
sistema de videoendosco-
pia e a ampliação da UTI 
de Cuidados Intermediá-

rios Neonatais, que totali-
zam mais de R$ 2,5 milhões 
de investimentos.

 Durante a entrega da 
adutora, o chefe do Exe-
cutivo estadual ressaltou 
o esforço do governo para 
garantir segurança hídri-
ca à população paraibana. 
“Água é saúde, é desenvolvi-
mento e a inauguração des-
sa obra demonstra o respei-
to que temos pela cidade de 
Cajazeiras. Essa é uma ação 
fundamental para o cresci-
mento de uma cidade e para 
a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas”, frisou. 

Na inspeção às obras de 
pavimentação do acesso à 
Ciretran, o gestor destacou 
que os serviços compreen-
dem uma extensão de 2,5 
km e devem ser concluídos 
até o final de junho. “A obra 
de ligação asfáltica está na 
reta final, compreendendo 

o trecho da Igreja São José 
até a Ciretran. Essa é uma 
obra importante que be-
neficiará a população que 
reside, trabalha ou irá em 
busca de atendimento no 
órgão do estado”, pontuou.  
No Hospital Regional de 
Cajazeiras, João Azevêdo 
destacou o trabalho do esta-
do para interiorizar os ser-
viços da saúde. “A Paraíba 
tem uma nova saúde, mui-
to melhor e que está sendo 
fortalecida em todas as re-
giões. Nós estamos levando 
equipamentos para todos 
os hospitais da nossa rede 
que ajudarão a salvar vidas, 
demonstrando o nosso res-
peito com o povo”, falou. 

A secretária de Estado 
da Saúde, Renata Nóbre-
ga, evidenciou a importân-
cia dos investimentos para 
o fortalecimento da assis-
tência aos pacientes em Ca-

jazeiras e municípios que 
compreendem a nona re-
gião de Saúde. 

“Nós estamos entregan-
do equipamentos de endos-
copia e colonoscopia, esse 
último que nunca existiu 
na região e passa a ser uma 
realidade, inclusive, para 
os pacientes acima de 50 
anos porque estamos fazen-
do uma triagem referente a 
problemas intestinais. Isso 
vai trazer um grande ga-
nho para a região. Na área 
da neonatologia, estamos 
cuidando dos bebês na pró-
pria região de Cajazeiras, 
com a regulação já implan-
tada, saindo de três para seis 
UTIs, contemplando os 15 
municípios da região, fa-
zendo com que os bebês e as 
mães não precisem se deslo-
car para Patos para a reali-
zação dos partos e cuidado 
com as crianças”, explicou. 

Em Marizópolis, o go-
vernador João Azevêdo 
inspecionou as obras de 
reforma e ampliação da 
Escola Júlia Maria, que 
recebe investimentos de 
aproximadamente R$ 400 
mil.  “A educação é a mãe 
de todas as políticas e a 
escola será  uma das me-
lhores da região e isso 
nos alegra muito porque 
o nosso compromisso é 
com o crescimento do mu-
nicípio, gerando desen-
volvimento, qualidade de 
vida e um futuro melhor 
para o nosso povo, devido 
à nossa capacidade de in-
vestimento”, disse o che-
fe do Executivo estadual. 

O prefeito de Marizó-
polis, Luquinha do Brasil, 
agradeceu ao governador 

João Azevêdo pelo tra-
balho da gestão estadual 
no município. “O nos-
so sentimento é de grati-
dão pelo que tem sido fei-
to por nossa cidade, com 
obras e ações no municí-
pio que somam mais de 
R$ 3 milhões investidos 
em duas escolas em tem-
po integral, creche, asfal-
to, reforma do mercado 
público e agradecemos 
pelo olhar atencioso com 
o nosso povo”, disse. 

O deputado federal 
Wilson Santiago, os de-
putados estaduais Júnior 
Araújo, Lindolfo Pires e 
Rafaela Camaraense, pre-
feitos, ex-prefeitos, verea-
dores, lideranças da região 
e auxiliares da gestão esta-
dual estiveram presentes.

Ampliação de escola

Em Cajazeiras, o Governo do Estado investiu R$ 2,5 milhões em equipamentos para a UTI de Cuidados Intermediários Neonatais; já a adutora de água tratada inaugurada vai beneficiar 51 mil pessoas

Fotos: José Marques/Secom-PB
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O rating positivo da Pa-
raíba continua rendendo 
bons frutos ao Estado. Nos 
últimos quatro meses o go-
verno paraibano conseguiu 
captar quatro novas opera-
ções de empréstimos para 
investimentos na ordem de 
R$ 1,2 bilhão, envolvendo 
quatro gigantes mundiais 
do mercado financeiro. A 
boa informação foi confir-
mada à reportagem de A 
União pelo secretário de 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Gilmar Martins.

As quatro empresas do 
mercado financeiro que fo-
ram captadas e deram um 
sim ao Governo do Estado 
são a AFD (Agência Fran-
cesa de Desenvolvimento), 
BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento), NDB 
(Novo Banco de Desenvol-
vimento - o Banco do Brin-
cs) e BRB (Banco de Brasília).  

“Temos um setor impor-
tante na Secretaria de Pla-
nejamento que é a equipe 

de captação de recursos que 
possibilitou, graças ao nos-
so rating AA+, a atração des-
tas empresas. Não tínha-
mos nenhum contato com 
estas empresas financei-
ras. O cônsul francês teve 
a informação que a Paraí-
ba tinha o rating AA+ e nos 
contatou. As conversações 
evoluíram e faltam detalhes 
para assinarmos o contrato”, 
explicou o secretário Gilmar 
Martins. 

O secretário, porém, não 
adiantou onde os valores se-
rão aplicados. Ele, no entan-
to, disse que após a assina-
tura do contrato, o próprio 
governador João Azevêdo 
fará o anúncio onde serão 
investidos os valores capta-
dos pelo estado da Paraíba. 
“Estamos em fase final de 
conclusão do processo”, ex-
plicou Gilmar Martins. 

O titular do Planejamen-
to do Estado informou ain-
da que outras instituições 
querem fazer parceria com 
o Governo da Paraíba. Elas 
procuraram o Executivo 
para oferecer empréstimos 

Nos últimos quatro meses, o governo conseguiu captar quatro novas operações de empréstimos para investimentos

Rating positivo impulsiona o Estado 
equilíbrio fiscal

A  C omp a n h i a  de 
Águas e Esgotos da Paraí-
ba (Cagepa) retomou on-
tem a distribuição de água 
para Várzea Nova, distri-
to de Santa Rita, mesmo 
sem contrato vigente com 
o município. A decisão 
acatou um pedido do go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo (PSB). 

Desde a última quar-
ta-feira (11) a Cagepa teve 
o seu contrato rescindi-
do pela Prefeitura de San-
ta Rita, Região Metropo-
litana de João Pessoa, e 
foi obrigada a entregar o 
abastecimento de água da 
cidade, devido a uma de-
cisão judicial. Logo em se-
guida, o prefeito da cidade, 
Emerson Panta, anunciou 
a privatização do serviço, 
através do Consórcio de 
Águas do Nordeste (ANE).

No entanto, segundo 
explicou o presidente da 

Cagepa, Marcus Vinícius 
Neves, após a privatiza-
ção, o distrito de Várzea 
Nova não foi assumido 
pela Prefeitura. “Como é 
de conhecimento público, 
o município de Santa Rita 
privatizou seus serviços 
de saneamento e, por meio 
de decisão judicial, deter-
minou à Cagepa o repasse 
de toda concessão e todas 
as atividades à concessão 
no município. Para nos-
sa surpresa, o distrito de 
Várzea Nova não foi assu-
mido pela Prefeitura, sob a 
alegação que nós teríamos 
atendido efetivamente os 
serviços”, disse. 

De acordo com Marcus 
Vinícius, o abastecimen-
to foi restabelecido para 
que os moradores não se-
jam prejudicados. “Como 
estamos discutindo judi-
cialmente toda essa ques-
tão, especificamente neste 
momento, por determina-
ção do governador João 
Azevêdo, a população de 

Várzea Nova não pode so-
frer com a disputa judicial. 
Por isso, estou determi-
nando a religação do sis-
tema de Várzea Nova pela 
Cagepa, até que discuta-
mos na Justiça a retomada 
de todo o sistema pela Ca-
gepa”, afirmou. 

Ação judicial
A Cagepa entrou com 

medidas jurídicas junto ao 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) para reformar 
a decisão do juiz de Direi-
to da 5a Vara Mista de San-
ta Rita, Gutemberg Cardo-
so Pereira, de suspender os 
serviços da Companhia. 
Segundo o órgão, é de seu 
interesse permanecer ope-
rando em toda a cidade. 

A Prefeitura Munici-
pal de Santa Rita-PB, emi-
tiu nota ontem informan-
do que o bairro de Várzea 
Nova já se encontra com 
seu abastecimento de 
água devidamente nor-
malizado.

O prefeito do municí-
pio de Santana de Man-
gueira, Nerival Inácio 
(Avante), e a vice-prefeita, 
Alciene Berto (Avante), ti-
veram os seus diplomas 
cassados pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), em sessão que 
ocorreu na última quinta-
feira (12). 

O relator do recurso, 
juiz Arthur Monteiro Lins 
Fialho, votou em harmo-
nia com a Procuradoria 
Regional Eleitoral, e jul-
gou pelo provimento dos 
Recursos Contra a Expe-
dição de Diploma (RCED) 
“ante a incidência da ine-
legibilidade insculpida no 
art. 1º, I, ‘e’, item 1, da LC nº 
64/1990, com a consequen-
te realização de novas elei-
ções no respectivo municí-
pio, nos termos do art. 224, 
§ 3º, do Código Eleitoral”.

O juiz Arthur Monteiro 

TRE-PB cassa mandatos do prefeito 
e da vice de Santana de Mangueira

Cagepa retoma distribuição de água 
em Várzea Nova mesmo sem contrato 

decisão judicial determinação do governo

com condições satisfatórias. 
Os bancos Santander, Bame-
rindus, Itau, Caixa, entre ou-
tros, foram alguns que que-
rem estreitar as relações e 
oferecer montantes ao Es-
tado.  

Rating AA+
A Paraíba obteve, pelo 

segundo ano, o rating AA+ 
de longo prazo confirma-
do na análise da Standard 
& Poor’s Financial Servi-
ces (S&P Global Ratings), 
umas das maiores agências 
de classificação de risco do 
mundo. Isso significa que o 
governo continua fazendo 
uma gestão eficiente, com 
responsabilidade fiscal e ca-
pacidade de fazer grandes 
investimentos com recur-
sos próprios.

De acordo com o relató-
rio, a perspectiva estável ba-
seia-se na visão de que as 
políticas fiscais prudentes 
da gestão da Paraíba pre-
servarão seus sólidos indi-
cadores fiscais entre os pró-
ximos 12 a 18 meses. Ainda 
segundo o documento, o ra-

ting da Paraíba  baseia-se no 
superávit  operacional  do 
Estado,  que deve  perma-
necer  acima de 10%  da re-
ceita operacional. 

“Tal superávit é supor-
tado pelo crescimento da 
receita, que compensa as 
crescentes pressões de des-
pesas, sobretudo com a fo-
lha de pagamento. A alta 
margem operacional dos 
dois últimos anos permiti-
rão ao Estado aumentar o 
capex (Capital Expenditu-
re) sem alterações significa-
tivas em suas necessidades  
de financiamento”, diz tre-
cho do relatório. 

De acordo com Gilmar 
Martins, esse desempenho 
da gestão fiscal do Estado 
tem reforçado a sua pou-
pança corrente, possibili-
tando que haja a captação de 
novas operações de crédito 
e que sejam realizadas po-
líticas sociais que atendem 
as prementes demandas da 
população, e investimentos 
estruturantes que fortale-
çam o desenvolvimento eco-
nômico do Estado.Secretário Gilmar Martins destacou o interesse de instituições pela PB
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usou como base para a de-
claração de inelegibilida-
de, o fato de que dois dias 
antes do pleito de 2020, 
no dia 12 de novembro, o 
prefeito foi condenado por 
crime contra a adminis-
tração pública, referente 
ao desvio de recursos pú-
blicos. 

Apesar da decisão, o 
prefeito e a vice-prefeita 
vão permanecer no car-
go até que o Tribunal Su-
perior Eleitoral decida so-
bre o recurso interposto. 
“Deve-se observar o dis-
posto no art. 216 do Códi-
go Eleitoral: ‘Enquanto o 
Tribunal Superior não de-
cidir o recurso interpos-
to contra a expedição do 
diploma, poderá o diplo-
mado exercer o mandato 
em toda a sua plenitude’”, 
concluiu o relator. 

A reportagem de A 
União tentou entrar em 
contato com o prefeito de 
Santana de Mangueira, 
mas não obteve retorno. 

n 

Juiz Arthur 
Monteiro 
usou como 
base para a 
decisão, o fato 
de que, dois 
dias antes do 
pleito de 2020, 
o prefeito foi 
condenado por 
crime contra a 
administração 
pública por 
desvio de 
recursos 
públicos

A arrecadação por finan-
ciamento coletivo ou vaqui-
nha virtual para adquirir 
recursos das campanhas 
eleitorais, poderá começar 
a ser feita a partir de ama-
nhã. O processo eleitoral de 
2022 será o terceiro no Bra-
sil a utilizar esse tipo de ar-
recadação. No entanto, para 
utilizar o benefício, é neces-
sário seguir algumas regras 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), previstas nas reso-
luções nº 23.607/2019. 

Os partidos e pré-can-
didatos precisam contratar 
empresas ou entidades com 
cadastro aprovado pelo TSE 
para realizar esse tipo de 

serviço, respeitar as normas 
gerais de financiamento de 
campanha e declarar todos 
os valores arrecadados na 
prestação de contas à Justi-
ça Eleitoral.

Para receber os recursos 
arrecadados, os candidatos 
devem ter feito o requeri-
mento do registro de candi-
datura, inscrição no CNPJ e 
a abertura de conta bancária 
específica para acompanha-
mento da movimentação fi-
nanceira de campanha. So-
mente depois de cumpridos 
esses requisitos é que as em-
presas arrecadadoras pode-
rão repassar os recursos aos 
candidatos.

Apenas pessoas físicas 
podem doar. Pelas regras do 
TSE, não existe limite de va-

Pré-candidatos podem iniciar vaquinha virtual amanhã
 financiamento coletivo

Da Redação 
Com Agência Brasil

lor a ser recebido pela mo-
dalidade de financiamento 
coletivo. As doações de valo-
res iguais ou superiores a R$ 
1.064,10 podem ser recebidas 
apenas mediante transferên-
cia eletrônica ou cheque cru-
zado e nominal. Essa regra 

deve ser observada, inclusi-
ve na hipótese de contribui-
ções sucessivas realizadas 
por um mesmo doador em 
um mesmo dia.

Caso o eleitor tenha feito 
uma doação e o candidato 
desista de concorrer às elei-

ções, o dinheiro deverá ser 
devolvido ao doador. Nes-
ses casos, no entanto, é des-
contado o valor cobrado au-
tomaticamente para custear 
a plataforma da vaquinha 
virtual, ou seja, a taxa admi-
nistrativa.

Prestação de contas
A emissão de recibos é 

obrigatória em todo tipo de 
contribuição recebida, seja 
em dinheiro ou cartão. Isso é 
feito para possibilitar o con-
trole pelo Ministério Público 
e pelo Judiciário.

A empresa arrecadadora 
também deve disponibilizar 
em site a lista com a identifi-
cação dos doadores e das res-
pectivas quantias doadas, a 
ser atualizada instantanea-

mente a cada nova contribui-
ção, bem como informar os 
candidatos e os eleitores so-
bre as taxas administrativas 
a serem cobradas pela reali-
zação do serviço.

Todas as doações recebi-
das mediante financiamen-
to coletivo deverão ser lan-
çadas individualmente pelo 
valor bruto na prestação de 
contas de campanha eleito-
ral de candidatos e partidos 
políticos.

As entidades arrecadado-
ras, após cadastramento pré-
vio e habilitação no TSE, po-
dem iniciar a arrecadação de 
recursos para pré-candida-
tas ou pré-candidatos a par-
tir de 15 de maio. A data li-
mite para a arrecadação é o 
dia da eleição, 2 de outubro.

Foto: TRE-PB
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Apenas 
pessoas 

físicas 
podem doar, 

entretanto, não 
existe limite de 

valor a ser recebido 
pelos candidatos 
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Em mais uma defesa en-
fática do sistema eletrônico 
de votação e da Justiça eleito-
ral, o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, Edson Fa-
chin, afirmou nesta sexta-fei-
ra, 13, que os Poderes Legis-
lativo e Judiciário estão em 
harmonia com a Constituição 
e defendem o respeito às ur-
nas eletrônicas, mas alertou 
que é necessário que “todos 
os poderes digam, sem sub-
terfúgio, que vão respeitar o 
resultado das urnas das elei-
ções de 2022”.

“A ninguém, portanto, a 
nenhuma instituição ou au-
toridade, a Constituição atri-
bui poderes que são próprios 
e exclusivos da Justiça Eleito-
ral. Não permitiremos a sub-
versão do processo eleitoral. 
E digo com todas as letras 
para que não se tenha dú-
vida: para remover a Justi-
ça Eleitoral de suas funções, 
este presidente teria antes 
que ser removido da presi-
dência. Não cederemos. Diá-
logo sim, joelhos dobrados 
por submissão jamais”, fri-
sou o ministro.

As declarações foram re-
gistradas durante palestra do 
presidente do TSE durante o 
Congresso Brasileiro de Ma-
gistrados (CBM), em Salva-
dor. Fachin pediu que os juí-
zes não se esmoreçam ou “se 
rendam” pois a “a suprema-
cia da Constituição demanda 
agora mais que antes honra e 
dignidade no ofício”.

O ministro também afir-
mou que uma atuação firme 
e coesa do poder Judiciário é 
um “imperativo” consideran-
do os ataques às instituições, 
incursionados por práticas de 
desinformação. Fachin disse 
que a desinformação “tem for-
ma, nome e origem, não é um 
fantasma, um espectro”, mas 
sim um “fato evidente”.

Fachin também afirmou 
que não há “fantasmas”, nem 
“assombrações”, ao falar so-
bre a violência, que “tem gêne-
ro, números e graus”. O presi-
dente do TSE citou a violência 

contra a imprensa, ameaças 
à integridade física de ma-
gistrados e de suas famílias, 
ataques de milícias digitais 
e ainda a “bestialidade mo-
ral e simbólica dos discursos 
de ódio”.

“Quem ama a democra-
cia não propaga o conflito. As 
eleições são ferramentas subs-
titutivas do conflito e por isso 
mesmo é mandatório que pre-
valeça o censo se responsabili-
dade institucional que anima 
a base constitucional do nobre 
compromisso de todas as ins-
tituições. Todas, sem exceção, 

a serviço da democracia bra-
sileira”, ressaltou.

Frisando que é responsabi-
lidade da Justiça Eleitoral or-
ganizar o pleito, levar a efeito 
o processo eleitoral nos ter-
mos da Constituição e regula-
mentar as leis aprovadas pelo 
Congresso, o ministro ressal-
tou ainda: “O tempo é de to-
mar o barco da vida e fazer a 
viagem da defesa da demo-
cracia. Moderação sim e sem-
pre. Omissão nunca e jamais. 
Diálogo sim e sempre. Sub-
missão nunca e jamais”.

Em seu discurso, Fachin 

destacou a confiança, a se-
gurança, a auditabilidade e 
a transparência das urnas 
eletrônicas, pedindo o apoio 
dos magistrados para “ape-
lar a todos os Poderes, todas 
as pessoas, entidades e insti-
tuições por paz e segurança 
nas eleições”.

Assim como fez nesta 
quinta-feira, 12, Fachin ci-
tou as Forças Armadas, des-
tacando o apoio na chamada 
logística material de realiza-
ção dos pleitos, com o trans-
porte de urnas a comunida-
des isoladas.

“Tudo isso se dá quando 
as instituições tem comunhão 
de propósitos. Tudo isso se dá 
quando as instituições não co-
mungam de despropósitos. 
Tudo isso se dá porque o Bra-
sil tem e terá eleições integras. 
Tudo isso se dá quando as ins-
tituições porque a Justiça Elei-
toral é um patrimônio demo-
crático imprescindível para o 
Brasil. Tudo isso se dá quan-
do as instituições porque nos 
termos da constituição o voto 
é secreto e o processo eletrô-
nico é seguro transparente e 
auditável”, frisou.

Presidente do TSE afirma que “Poderes devem dizer, sem subterfúgios, que vão respeitar o resultado das eleições”

Fachin defende as urnas eletrônicas
justiça eleitoral

Pepita Ortega 
Agência Estado
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Fachin afirmou 
que não há  há 
“fantasmas, nem 
assombrações”, 
ao falar sobre a 
violência que, 
segundo ele, 
“tem gênero, 
números e 
graus”

 André Borges 
 Aagência Estado

Os caminhoneiros vol-
taram a discutir uma para-
lisação nacional por causa 
de mais um reajuste no pre-
ço do diesel anunciado pela 
Petrobras, além da decisão 
do governo Bolsonaro de 
agora afirmar que preten-
de privatizar a companhia.

Vídeos de caminhonei-
ros viralizam na rede so-
cial TikTok. Neles, os tra-
balhadores aparecem em 
postos, abastecendo seus 
tanques. Em um desses ví-

deos, o caminhoneiro re-
gistra que o valor total na 
bomba ultrapassa R$ 5.500, 
para armazenar pouco 
mais de 600 litros do com-
bustível. O litro, na região 
de Barreiras, na Bahia, é 
vendido por R$ 8,24.

“Não tem condições, 
vou ter que fazer outro 
abastecimento ainda, para 
chegar a Mato Grosso. O 
frete foi R$ 11 mil. Não 
tem condições, os cami-
nhões vão parar. É pane 
seca nas rodovias”, diz o 
caminhoneiro.

Em países como Canadá 

e Estados Unidos, o TikTok 
se transformou na princi-
pal ferramenta de mobili-
zação dos caminhoneiros, 
que organizaram paralisa-
ções em diversas cidades.

Na segunda-feira (9), a 
Petrobras anunciou um au-
mento de 8,87% no preço do 
diesel em suas refinarias. O 
preço do combustível nos 
postos já acumula alta de 
96% no governo Bolsonaro, 
segundo o Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese).

O presidente da Asso-

ciação Brasileira dos Con-
dutores de Veículos Auto-
motores (Abrava), Wallace 
Landim, conhecido como 
Chorão, pretende reunir 
representantes da classe 
no próximo domingo, para 
discutir uma paralisação 
nacional da categoria. “A 
situação passou de todos 
os limites e o diesel ainda 
está com o preço 10% de-
fasado com base no preço 
internacional, ou seja, tem 
mais aumento nas bombas 
em breve”, afirmou a asso-
ciação, em carta. “O cená-
rio é de pré-caos”.

Caminhoneiros ameaçam parar atividades
alta do diesel

A Assembleia Legislati-
va de Alagoas realiza neste 
domingo (15), às 13h, eleição 
indireta para escolha do go-
vernador-tampão e do vice. 
Estão inscritas oito chapas 
para disputar o pleito, totali-
zando 16 candidatos a gover-
nador e vice.

A chapa vencedora fica-
rá no cargo até 31 de dezem-
bro. No dia seguinte, 1º de 
janeiro, tomará posse o go-
vernador e o vice eleitos no 
pleito que será realizado em 
outubro.

A eleição indireta para 
o governo estadual é neces-
sária porque em abril o en-
tão governador Renan Filho 
cumpriu o prazo de desin-
compatibilização e deixou o 
cargo para disputar as elei-
ções para o Senado, confor-
me determina a legislação 
eleitoral.

Com a saída, o vice-go-
vernador, Luciano Barbosa, 
eleito na chapa de Renan, de-
veria assumir, mas não es-
tava mais no cargo, porque 
venceu as eleições de 2020 
e se tornou prefeito de Ara-
piraca.

O primeiro na linha su-
cessória seria o presidente da 
Assembleia Legislativa, Mar-
celo Vitor (MDB). No entan-
to, ele preferiu não assumir 
o  Governo do Estado, por-
que ficaria impedido de con-
correr à reeleição, e convocou 
as eleições indiretas.

Com os impedimentos, 
coube ao presidente do Tribu-
nal de Justiça, desembarga-
dor Klever Loureiro, último 
na linha sucessória, assumir 
o posto interinamente.

O edital de convocação da 
eleição foi contestado pelo PP 
e o caso foi parar no Supremo 

Tribunal Federal (STF). Após 
analisar um recurso do PP, o 
ministro Gilmar Mendes de-
terminou que fossem forma-
das chapas únicas para a dis-
puta e reabriu o prazo para 
o registro das candidaturas.

A liminar de Mendes co-
meçou a ser julgada ontem 
pelo plenário virtual da Cor-
te, mas um pedido de vista 
do ministro Nunes Marques 
interrompeu o julgamento. 
No entanto, o pedido de mais 
tempo para analisar o caso 
não interromperá a eleição, 
que está confirmada para este 
domingo (15).

Alagoas realizará eleição para governador
neste domingo

Agência Brasil 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) concluiu ontem 
o Teste de Confirmação da 
sexta edição do Teste Pú-
blico de Segurança do Sis-
tema Eletrônico de Votação 
(TPS). É um dos procedi-
mentos de auditoria pública, 
aberta e transparente, que a 
Justiça Eleitoral (JE) realiza 
em 2022. 

O objetivo dessa etapa é 
verificar se foram realizados 
os aprimoramentos neces-
sários para reforçar a segu-
rança dos sistemas a partir 
dos achados apontados pe-
los investigadores durante 
a fase anterior do TPS, rea-
lizada de 21 a 27 de novem-
bro de 2021.

Os investigadores res-
ponsáveis pelos cinco pla-
nos de ataque considerados 
bem-sucedidos no último 
TPS 2021, retornaram ao Tri-
bunal para repetir, em uma 
versão ajustada do sistema, 
os testes que identificaram 
vulnerabilidades em no-
vembro do ano passado. O 
Teste de Confirmação, que 
começou na última quarta-
feira (11), está previsto no 
artigo 37 do Edital do TPS.

Sem contestação
Ao final do teste, sem 

contestação à excelência téc-
nica das equipes, nenhum 
dos grupos obteve sucesso 
que comprometesse a vio-
lação da integridade ou o si-

gilo dos votos em uma elei-
ção, principal objetivo do 
TPS. A partir de agora, o 
TSE trabalhará para imple-
mentar as soluções a tem-
po das Eleições 2022, e dis-
cutirá internamente outros 
aprimoramentos que pode-
rão contribuir para a segu-
rança das eleições.

A atual edição contou 
com a participação de 26 
investigadores, entre eles 
duas mulheres. Reunir es-
pecialistas em Tecnologia 
e Segurança da Informa-
ção para executar planos 
de ataque aos softwares e 
hardwares da urna é o reco-
nhecimento público da im-
portância da participação 
popular no processo elei-
toral do país.

Evento permanente do 
calendário de preparação 
de cada eleição e um dos 
principais marcos do pro-
cesso de desenvolvimen-
to dos sistemas eleitorais, 
o teste ocorre, preferencial-
mente, no ano que antece-
de o pleito, na sede do TSE, 
em Brasília.

 Ao longo dos anos, os 
sistemas são aprimorados, 
dando ainda mais seguran-
ça e robustez ao processo 
eleitoral brasileiro. Essa edi-
ção do TPS foi a maior já 
realizada, com número re-
corde de inscritos e mais 
tempo para execução dos 
planos para verificação dos 
códigos-fonte da urna ele-
trônica.

Testes foram concluídos
Agência TSE 

Edson Fachin destacou a confiança, a segurança, a auditabilidade e a transparência das urnas eletrônicas durante encontro em Salvador

Foto: TSE
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Uma parceria da Empresa Paraibana
de Comunicação com a Secretaria de

Estado da Educação e da Ciência
e Tecnologia

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

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

Áreas de Conhecimento:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias
Abordagens interdisciplinares

APONTE SUA 
CÂMERA 

AQUI E OUÇA:

A União Europeia 
(UE) planeja conceder 
à Ucrânia quase 500 mi-
lhões de euros para a 
compra de armas pesa-
das que auxiliem forças 
do país a combater tro-
pas da Rússia. Chefe de 
Relações Exteriores da 
UE, Josep Borrell anun-
ciou a ajuda durante re-
união de chanceleres do 
G-7 realizada ontem.

Alguns diplomatas 
da UE, porém, ressaltam 
que qualquer desembol-
so depende ainda da ra-
tificação de todos os in-
tegrantes da UE. Alguns 
países têm expressado 
dúvidas, e é improvável 
que o novo auxílio seja 
aprovado antes da próxi-
ma semana. Com o novo 
pacote, a ajuda total do 
bloco para a Ucrânia 
chegará a dois bilhões 
de euros.

O presidente do Con-
selho Europeu, Charles 
Michel, que representa 
os 27 governos da UE em 
Bruxelas, disse ser total-
mente a favor do auxí-
lio adicional. “O tempo é 
crucial”, afirmou Michel, 
em postagem no Twit-
ter. Borrell também mos-

trou esperanças de que 
a UE em breve chegue a 
um acordo para aprovar 
uma proposta de que o 
bloco interrompa total-
mente as importações de 
petróleo russo, apesar de 
reservas manifestadas 
por alguns países. Ucrâ-
nia e Moldávia também 
participaram da reunião 
do G-7, como países con-
vidados.

Recursos vão servir para a compra de armas pesadas que auxiliem forças do país a combater tropas da Rússia

UE anuncia mais ajuda à Ucrânia
cerca de 500 milhões de euros

Agência Estado

Um tribunal ucraniano reali-
zou uma audiência preliminar, 
ontem, no primeiro julgamen-
to de crimes de guerra decor-
rentes da invasão do país pela 
Rússia, em 24 de fevereiro. Um 
soldado russo capturado é acu-
sado pelo assassinato de um ci-
vil de 62 anos.

O caso é de enorme impor-
tância simbólica para a Ucrânia. 
O governo de Kiev acusa a Rús-
sia de atrocidades e brutalidade 
contra civis durante a invasão e 
disse que identificou mais de 10 

mil possíveis crimes de guerra.
A Rússia nega alvejar civis 

ou envolvimento em crimes de 
guerra e acusou Kiev de encená
-los para difamar suas forças. O 
Kremlin disse ontem a repórte-
res que não tinha informações 
sobre um julgamento por cri-
mes de guerra.

O réu disse ao tribunal que 
era Vadim Shishimarin, nasci-
do na região russa de Irkutsk e, 
durante a curta audiência pre-
liminar, confirmou que era um 
militar russo. O tribunal se reu-
nirá novamente em 18 de maio, 
disse o juiz.

 O site do tribunal distrital de 

Primeiro julgamento por crimes de guerra

O Reino Unido aplicou san-
ções contra Alina Kabaeva e 
mais 11 pessoas, sob alega-
ção de que elas mantêm rela-
cionamento próximo com o 
presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin. 

Segundo disse o gover-
no britânico em comunicado, 
há rumores de que Kabaeva - 
uma ex-ginasta rítmica olím-
pica - é namorada de Putin, e 

autoridades dos EUA acredi-
tam que ela é mãe de ao me-
nos três de seus filhos - algo 
que o Kremlin nega.

Outros alvos das sanções 
divulgadas ontem incluem a 
avó de Kabaeva, Anna Zat-
seplina, a ex-esposa de Putin 
Lyudmila Ocheretnaya e três 
familiares do presidente rus-
so. Para além do círculo fa-
miliar de Putin, nomes do se-
tor empresarial como Mikhail 
Klishin, um executivo do Ban-
co Rossyia, e Yuri Shamalov, 

Reino Unido aplica sanções contra 12 pessoas

Petróleo
Borrell também 

mostrou 
esperanças de 

que a UE em 
breve chegue a 
um acordo para 

aprovar uma 
proposta de que o 
bloco interrompa 

totalmente as 
importações de 
petróleo russo, 

apesar de reservas 
manifestadas por 

alguns países

Agência Brasil

Agência Brasil

Kiev informou que Shishimarin 
foi acusado de “violações das leis 
e normas de guerra”.

Ele dirá ao tribunal poste-
riormente se nega ou não a acu-
sação, disse seu advogado, Vik-
tor Ovsyannikov.

Com a cabeça raspada e pa-
recendo assustado, Shishimarin 
usava um moletom azul e cinza 
e foi levado ao tribunal pela polí-
cia até uma cabine de vidro para 
os réus. Se condenado, ele pode 
pegar prisão perpétua pelo as-
sassinato na vila de Chupakhi-
vka, no Nordeste da Ucrânia, a 
leste da capital Kiev, em 28 de 
fevereiro.

“Estamos expondo 
e mirando a rede 
obscura que 
sustenta o estilo 
de vida luxuoso 
de Putin

Liz Truss

presidente da Gazfond - o fun-
do de pensão da estatal Ga-
zprom - também foram alvos.

“Estamos expondo e mi-
rando a rede obscura que sus-
tenta o estilo de vida luxuoso 
de Putin e apertando o vício 
em seu círculo íntimo. 

Continuaremos com san-
ções a todos aqueles que aju-
dam e favorecem a agressão de 
Putin até que a Ucrânia preva-
leça”, declarou a secretária de 
Relações Exteriores do Reino 
Unido, Liz Truss. 

Acusação
O governo de Kiev 

acusa a Rússia 
de atrocidades e 

brutalidade contra 
civis durante a 

invasão e disse que 
identificou mais 

de 10 mil possíveis 
crimes de guerra

Elon Musk suspende acordo de 
US$ 44 bi para compra do Twitter

temporariamente

O empresário Elon Musk 
suspendeu “temporaria-
mente”, ontem, seu acor-
do de US$ 44 bilhões para 
a aquisição do Twitter, en-
quanto aguarda dados sobre 
a proporção de contas falsas 
na rede social.

A medida fez com que as 
ações do Twitter desabassem 
17,7%, para US$ 37,1, nas ne-
gociações de pré-mercado, o 
nível mais baixo desde que 
Musk divulgou a compra de 
fatia na empresa no início 
de abril.

Enquanto isso, as ações 
da Tesla subiram cerca de 5%. 
Musk, que é presidente-exe-
cutivo da fabricante de au-
tomóveis elétricos, usou os 
papéis da companhia como 
garantia em financiamen-
tos de US$ 6,25 bilhões para 
a compra do Twitter.

“O acordo com Twitter 
está temporariamente sus-
penso, pendente de detalhes 

que apoiem o cálculo de que 
contas falsas/spam de fato 
representam menos de 5% 
dos usuários”, disse Musk a 
seus mais de 92 milhões de 
seguidores no Twitter ontem.

No tuíte, Musk fez refe-
rência a uma matéria da Reu-
ters, de 2 de maio, sobre esti-
mativa do Twitter de que as 
contas falsas ou de spam re-
presentaram menos de 5% 
dos usuários ativos diários 
monetizáveis   durante o pri-
meiro trimestre.

“Essa métrica de 5% já 
está disponível há algum 
tempo. Ele claramente já a 
teria visto... Portanto, pode 
ser mais parte da estratégia 
de reduzir o preço”, disse Su-
sannah Streeter, analista da 
Hargreaves Lansdown.

A probabilidade implíci-
ta de fechamento do negó-
cio no preço acordado de US$ 
54,2 por ação caiu abaixo de 
50% pela primeira vez na úl-
tima terça-feira, quando os 
papéis do Twitter recuaram 
abaixo de US$ 46,75. Musk, 

o homem mais rico do mun-
do e que se autoproclama 
um absolutista da liberdade 
de expressão, disse que uma 
de suas prioridades seria re-
mover os “bots de spam” da 
plataforma.

O Twitter não respondeu 
a um pedido de comentário. 
Os representantes de Musk 
ou a Tesla também não es-
tavam disponíveis para co-
mentar.

Musk tem criticado a polí-
tica de moderação do Twitter. 
O bilionário quer que o algo-
ritmo da rede social priorize 
os tuítes públicos e foi contra 
o excesso de poder na plata-
forma para empresas anun-
ciantes.

A rede social afirmou que 
enfrenta vários riscos até que 
o acordo com Musk seja fe-
chado, incluindo a manuten-
ção de anunciantes em meio 
à “possível incerteza em rela-
ção a planos e estratégias fu-
turas”. Musk terá que pagar 
uma taxa de rescisão de US$ 
1 bilhão se desistir do acordo.

Agência Brasil

Rússia irá cortar o fornecimento 
de eletricidade para a Finlândia

a partir de hoje

A Rússia suspenderá o 
fornecimento de eletricidade 
à Finlândia por falta de paga-
mento a partir de hoje, infor-

mou a RAO Nordic, subsidi-
ária da empresa russa Inter 
RAO. O anúncio acontece 
dias após líderes finlande-
ses sinalizarem apoio à en-
trada do país na Organiza-
ção do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan).

Segundo a Fingrid, ope-
radora do sistema nacional 
de transmissão, o suprimen-
to de eletricidade na Finlân-
dia não está sob ameaça, uma 
vez que as importações rus-
sas representam cerca de 10% 
do consumo total no país.

André Marinho 
Agência Estado
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Quando Jair Bolsonaro, em amiudado 
pronunciamento, expressou e continua 
expressando“que quem manda nas 

instituições é o povo”, assim o fez e faz em total 
ignorância histórica e cegueira política.

As instituições, com suas regras formais e 
informais, muito contam para o desenvolvimento 
econômico de longo prazo e sustentável. Somente 
governantes antidemocráticos e autoritários 
desconhecem que as regras institucionais arbitram 
o mundo da política e da economia. Não se pode 
mudar a matriz institucional de um país como 
o Brasil, porque o governante de plantão tem 
dificuldades sérias no plano dialógico e impõe 
um discurso ultrapassado de mando de governo, 
em total descaso aos regramentos do Estado 
Democrático e de Direito.

Ao sabor das emoções pré-pandêmicas 
do Covid-19, influenciado pelo pensamento 
econômico ultrapassado do ex-golden boy 
da Escola de Chicago, senhor Paulo Guedes, 
Bolsonaro e seu conjunto (ministros e apoadores 
histriônicos) pensaram em fundar no Brasil 
um capitalismo, tipo americanizado à Trump, 
cujo avanço maior seria o desmantelamento 
institucional do Brasil, em sentido geral e irrestrito. 
No entanto, chegou a pandemia do Covid-19 e o 
novo capitalismo bolsonarista verde-amarelo virou 
fruta que pecou e não amadureceu, como se diz 
aqui no Nordeste brasileiro.

No ensaio clássico “A Ética Protestante e o 
Espírito do Capitalismo”, publicado nos anos de 
1904 e 1905, Max Weber analisa o capitalismo 
de uma ótica diferente de Karl Marx. Os liberais 
norte-americanos fizeram a festa, ancorados nas 
análises weberianas, para apologeticamente 
disseminarem nas ciências sociais. Assim, as 
elites latino-americanas foram influenciadas 
na percepção de que o mau desempenho das 
economias é uma questão religiosa e não 
institucional.

Tal âncora para análises comparativas se 
pautaram na religião dos colonizadores como 
fator explicativo do desenvolvimento econômico 
de longo prazo das colônias do novo mundo. As 
sociedades colonizadas sob as marcas da ética 
protestante manifestaram um tipo de capitalismo 
propício a um desenvolvimento econômico com 
desempenho merecedor de aplauso, a exemplo 
das colônias do Norte, originadoras dos Estados 
Unidos da América e do Canadá,

Quanto às sociedades colonizadas sob as 
orientações éticas do catolicismo, sobretudo 
ibérico, a religião foi um fator inibidor do 
desempenho econômico das colônias de Portugal e 
de Espanha.

Voltando à nossa realidade atual, não é à 
toa que da franja de apoiadores incondicionais 
de Bolsonaro, os evangélicos (principalmente os 
neopentecostais) foram e continuam sendo os mais 
exaltados crentes do individualismo metodológico 
do capitalismo liberal.

A ortodoxia neoclássica, tributária do 
liberalismo anglo-saxônico, em total descaso e 
na ignorância viva das instituições como entes de 
relevância no campo econômico, encontrou terreno 
fértil e assento nobre nos domínios do pensamento 
econômico conservador no Brasil.

A busca pelas raízes do subdesenvolvimento e 
da pobreza dos países latino-americanos ancorou-
se em argumentos de cunho religioso e, muito 
pouco na historiografia econômica desenvolvida 
abaixo da linha do Equador. Até para a nomeação 
de ministros do Supremo Tribunal Federal, a 
escolha do presidente Bolsonaro seria por um 
nome terrivelmente evangélico. 

No Brasil, são bem pálidas as luzes que incidem 
sobre o institucionalismo político-econômico. A 
relação entre desenvolvimento econômico e a 
maturação institucional no Brasil nunca foi tema 
constante e recorrente nas ciências sociais.

O moralismo conservador das elites brasileiras 
desconhe os critérios explicativos de que o 
desenvolvimento econômico não se alcança pelas 
vias da ética religiosa, mas pelo fortalecimento das 
regras institucionais.

A Delegacia da Receita Fe-
deral na Paraíba estima que 
34,32% dos contribuintes ain-
da não enviaram a Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto so-
bre a Renda das Pessoas Físi-
cas (IRPF), faltando 17 dias do 
prazo final, que termina em 31 
de maio. Conforme o delegado 
da Receita Federal no estado, 
Hamilton Sobral Guedes, até a 
tarde de ontem, foram recebi-
das 223.321 declarações. Con-
siderando a previsão de 340 
mil declarações, 116.679 contri-
buintes ainda devem enviar o 
documento.

Hamilton Sobral Guedes 
afirma que, no mesmo período 
do ano passado, a Receita Fede-
ral no estado só havia recebido 
141 mil declarações do Impos-
to de Renda. No comparativo, 
houve um crescimento de 58%. 
Ele acredita que, nos próximos 
dias, o número aumente mais 
rápido, com a maior proximi-
dade do prazo final de envio.

O índice de envio das decla-
rações, na Paraíba, é de 65,68%, 
maior do que a média nacio-
nal, que está em torno de 61%. 
No país, mais de 21 milhões de 
contribuintes já acertaram as 

Opinião
Acilino Alberto Madeira Neto

amadeiraneto@gmail.com | Colaborador

A 17 dias do fim do prazo, mais de 116 mil documentos são esperados pela Receita

34% dos paraibanos ainda 
não enviaram declaração

imposto de renda

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -1,61%

R$ 5,058
1,17%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-1,35%

R$ 5,262

Libra  Esterlina

-1,38%

R$ 6,193

Ibovespa

106.924 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%

A ética de Weber 
e as instituições

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Meta
Para este ano, a 

Receita Federal na 
Paraíba espera receber 

340 mil declarações 
até o final do prazo, 

que ocorre no próximo 
dia 31 de maio

contas com o leão, entre um to-
tal estimado em 34,1 milhões de 
pessoas físicas.

O contribuinte que perder o 
prazo vai arcar com uma mul-
ta de 1% ao mês sobre o va-
lor do Imposto de Renda devi-
do. A quantia mínima é de R$ 
165,74, podendo chegar, no má-
ximo, a 20% do valor do tribu-
to. O Documento de Arrecada-
ção de Receitas Federais (Darf) 
pode ser emitido pelo progra-

ma do Imposto de Renda ou 
pelo e-CAC, na opção Meu Im-
posto de Renda.

O prazo original da entre-
ga da declaração era 29 de abril, 
mas a Receita Federal publicou 
a Instrução Normativa nº 2.077, 
prorrogando para 31 de maio. 
Contudo, já foi encerrado no 
último dia 10 o prazo para qui-
tar por débito em conta o paga-
mento da cota única de quem 
tem imposto a pagar, bem como 
da primeira parcela de quem 
optou pelo parcelamento. Por-
tanto, o pagamento só pode ser 
feito por Darf. As demais cotas 
poderão ser pagas por débito 
em conta.

Quem deve declarar
Está obrigado a enviar a de-

claração do Imposto de Renda 
quem recebeu rendimentos tri-
butáveis acima de R$ 28.559,70, 
em 2021, incluindo salários, 
aposentadorias, pensões e alu-
guéis. Também deve declarar 
quem recebeu rendimento isen-
to, não tributável ou tributado 
exclusivamente na fonte aci-
ma de R$ 40 mil, contemplan-
do também o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS), 
seguro-desemprego, doações e 
heranças.

Quem obteve ganho de ca-

pital vendendo bens ou direi-
tos sujeitos a pagamento do IR 
ou realizou operações na bolsa 
de valores também deve decla-
rar, assim como o detentor de 
bens ou direitos acima de R$ 
300 mil, em 31 de dezembro de 
2021, e quem registrou receita 
de atividade rural acima de R$ 
142.798,50.

Deduções
Os contribuintes podem de-

duzir gastos da declaração. O 
limite de dedução no modelo 
de desconto simplificado é de 
R$ 16.754,34. O limite das de-
duções com dependentes é de 
R$ 2.275,08 por dependente. Já 
o limite individual com despe-
sas com educação chega a R$ 
3.561,50. Todos os dependentes, 
independentes de idade, deve-
rão estar inscritos no CPF.

Restituição
A Receita Federal vai pagar 

o primeiro lote de restituição 
também no dia 31 de maio. O 
cronograma segue uma fila con-
forme o envio da declaração. En-
tretanto, há prioridade aos ido-
sos, pessoas com deficiência ou 
doenças graves, e professores. 
As datas dos demais lotes são: 
30 de junho, 30 de julho, 31 de 
agosto e 30 de setembro.

O Sistema Nacional de Em-
prego (Sine-PB) disponibiliza, 
a partir de segunda-feira (16), 
569 vagas de emprego distri-
buídas em sete municípios: 
João Pessoa, Campina Grande, 
Bayeux, Santa Rita, Guarabi-
ra, Mamanguape e São Bento. 
O cargo com o maior núme-
ro de vagas é o de operador de 
telemarketing. São 220 opor-
tunidades de emprego dispo-
níveis somente nos postos Si-
ne-PB em João Pessoa.  

Na capital, ainda são ofer-
tadas 35 vagas para pedreiro, 

15 para servente de pedreiro, 
22 para carpinteiro e 18 para 
auxiliar de limpeza, das 401 
vagas disponíveis ao todo. Já 
em Campina Grande, das 125 
oportunidades, 20 são para pe-
dreiro, 20 para servente de pe-
dreiro e 12 para eletricista.

O posto do Sine-PB em 
Guarabira oferece 20 vagas, 
sendo cinco para vendedor 
porta-a-porta, quatro para 
atendente de telemarketing e 
quatro para ajudante de carga 
e descarga de mercadoria. Na 
cidade de Bayeux estão sen-

do oferecidas 10 vagas, das 
quais três são destinadas às 
pessoas com deficiência para 
o cargo de operador de má-
quinas fixas.

O Sine-PB ainda possui 
oportunidades de emprego 
nas cidades de Santa Rita (10), 
Mamanguape (uma) e São 
Bento (uma).

A sede do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine-PB), 
na capital, localizada na Rua 
Duque de Caxias, no Centro 
(próximo ao Shopping Ter-
ceirão), permanece fechada 

para reforma. A população 
da capital continua atendida 
normalmente nos postos que 
funcionam nas Casas da Ci-
dadania dos bairros de Jagua-
ribe e Mangabeira, bem como 
nos postos dos shoppings no 
Tambiá e em Manaíra.

Atualmente, o Sine-PB pos-
sui postos de atendimento em 
15 municípios: João Pessoa, 
Campina Grande, Cajazeiras, 
Mamanguape, Monteiro, Pom-
bal, Sapé, Bayeux, Conde, Gua-
rabira, Itaporanga, São Bento, 
Santa Rita, Cabedelo e Patos.

Sine-PB disponibiliza 569 vagas de emprego
em sete municípios

Do total de oportunidades oferecidas na próxima semana, 220 estão disponíveis somente nos postos Sine-PB localizados em João Pessoa

Foto: Evandro Pereira



A taxa de desemprego 
foi considerada estatisti-
camente estável em 26 das 
27 unidades da Federação 
na passagem do quarto tri-
mestre de 2021 para o pri-
meiro trimestre de 2022, 
segundo os dados da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) divulga-
dos pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

A única queda conside-
rada estatisticamente signi-
ficativa (que supera o inter-
valo da margem de erro da 
pesquisa, segundo o IBGE) 
ocorreu no Amapá, -3,3 pon-
tos porcentuais, de 17,5% 
no quarto trimestre de 2021 
para 14,2% no primeiro tri-
mestre de 2022. A taxa de 
desemprego no estado de 
São Paulo passou de 11,1% 
para 10,8% no período.

No primeiro trimestre, 
as maiores taxas de deso-
cupação foram as da Bahia 
(17,6%), Pernambuco (17,0%) 
e Rio de Janeiro (14,9%). Os 
menores resultados foram 

registrados em Santa Ca-
tarina (4,5%), Mato Gros-
so (5,3%) e Mato Grosso do 
Sul (6,5%).

Na média nacional, a 
taxa de desemprego foi de 
11,1% no primeiro trimes-
tre, mesmo resultado do úl-
timo trimestre de 2021.

Apesar da melhora no 
mercado de trabalho, o de-
semprego entre as mulheres 
permanecia consideravel-
mente mais elevado do que 
entre os homens no país no 
primeiro trimestre de 2022, 
segundo os dados da Pnad 
Contínua. A taxa de desem-
prego foi de 9,1% para os ho-
mens no primeiro trimestre, 
ante um resultado de 13,7% 
para as mulheres.

Por cor ou raça, a taxa 
de desemprego ficou abai-
xo da média nacional para 
os brancos, em 8,9%, muito 
aquém do resultado para 
os pretos (13,3%) e pardos 
(12,9%).

A taxa de desocupação 
para as pessoas com Ensi-
no Médio incompleto foi de 
18,3%, mais que o triplo do 
resultado para as pessoas 
com nível superior comple-
to, cuja taxa foi de 5,6%.
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Pesquisa divulgada ontem pelo IBGE mostrou que o índice se manteve constante em 26 das 27 unidades da Federação

Taxa de desemprego fica estável
primeiro trimestre

Daniela Amorim 
Agência Estado

O Congresso Nacional 
prorrogou a medida provi-
sória que amplia a margem 
de crédito consignado para 
aposentados e pensionistas 
e autoriza pessoas que re-
cebem o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) e 
Auxílio Brasil a fazerem o 
empréstimo.

Segundo ato do presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, publicado ontem 
no Diário Oficial da União, 
a prorrogação é de 60 dias.

O crédito consignado é 
aquele concedido com des-

conto automático em folha 
de pagamento. Por ter como 
garantia o desconto direto 
no salário ou benefício, esse 
tipo de operação de crédito 
pessoal é uma das que ofe-
recem os menores juros do 
mercado.

A MP, publicada no Diá-
rio Oficial da União no dia 
17 de março, ampliou o aces-
so ao crédito consignado aos 
beneficiários do BPC e do 
Auxílio Brasil, além de am-
pliar a margem consignável 
de 35% para 40% da renda, 
reinstituindo o percentual 
que vigorou ao longo de qua-
se todo o ano passado.

Prorrogada MP que amplia 
margem do consignado

por 60 dias

Agência Brasil

A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), liga-
da ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, orientou 
mais de 900 Procons de todo 
o país a abrir processos admi-
nistrativos contra as empresas 
Apple e Samsung. O motivo é 
a venda de aparelhos de tele-
fone celular sem os carregado-
res de energia.

Segundo nota divulgada 
ontem pela Senacon, a aber-
tura dos processos vai servir 
para que as empresas apre-
sentem explicações para a re-
tirada dos carregadores e até 
mesmo para tomarem medi-
das que garantam a satisfação 
dos consumidores.

A retirada dos carregado-
res foi anunciada pela Apple, 
em outubro de 2020. A em-
presa disse que iria deixar de 
incluir o carregador na ven-
da do iPhone 12. A estratégia 
foi mantida no lançamento do 

iPhone 13, no ano passado. Já a 
Samsung anunciou a retirada 
do carregador e do fone de ou-
vido, em janeiro de 2021, para 
a linha de celular Galaxy S21. 
As empresas justificaram a de-
cisão com o argumento de re-
dução do impacto ambiental.

Multa
A medida fez com que Pro-

con de São Paulo aplicasse 
uma multa superior a R$ 10,5 
milhões contra a Apple. Em 
Fortaleza, a multa aplicada 
pelo órgão de defesa do con-
sumidor foi de R$ 26 milhões. 
O valor foi dividido com a 
Samsung.

“De acordo com estimati-
vas dos órgãos de Defesa do 
Consumidor, se apenas cerca 
de metade dos Procons (450) 
penalizasse em R$ 10 milhões 
cada uma das duas gigantes 
tecnológicas, elas teriam de 
remeter ao fundo de recur-
sos dos Procon nada menos 
que R$ 9 bilhões”, informou 
a Senacon.

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

As vendas no Dia das 
Mães cresceram 28,6% nos 
shopping centers de todo o 
Brasil, entre os dias 2 e 8 de 
maio, em comparação com 
o mesmo período de 2021, 
informou hoje a Associação 
Brasileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce). O resultado 
superou a expectativa inicial 
do setor, que previa um au-
mento nominal de 19%. Os 
números têm como base no 
Índice Cielo do Varejo Am-
pliado (ICVA).

Em termos de cresci-
mento real, já desconta-
da a inflação, a variação 
foi positiva em 16% sobre 
as vendas do ano passado. 
Se for considerado o Dia 

Vendas em shoppings sobem 28,6% no 
Dia das Mães e movimentam R$ 5,3 bi

recuperação do comércio

Beth Moreira 
Agência Estado

Bom desempenho nas vendas foi considerado pelo setor mais um indicativo da recuperação do varejo aos níveis pré-pandemia

Ministério orienta Procons a abrir 
processos contra Apple e Samsung

defesa do consumidor

n 

Motivo é a 
venda de 
aparelhos 
de telefone 
celular pelas 
empresas 
sem os 
carregadores 
de energia

O Banco Central (BC) 
confirmou ontem que não 
divulgará na próxima se-
gunda-feira, 16, o Boletim 
Focus e o Índice de Ativi-
dade Econômica (IBC-Br) de 
março. Somente a nota de 
estatísticas fiscais do Setor 
Público Consolidado será 
publicada na próxima se-
gunda.

Os dados sobre as contas 
públicas serão divulgados 
para atender um dispositi-
vo da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF) e, por isso, 
foi considerada atividade es-
sencial, apesar da greve dos 
servidores do BC.

De acordo com a LRF, 
o governo tem até o fim de 
maio para enviar ao Con-
gresso Nacional um docu-
mento sobre o cumprimento 
das metas fiscais do primei-
ro quadrimestre do ano (ja-
neiro a abril). Essa prestação 

de contas utiliza as estatísti-
cas fiscais “abaixo da linha” 
compiladas pelo BC.

Como mostrou o Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Esta-
do), os servidores da autori-
dade monetária retomaram 
as paralisações por tem-
po indeterminado em 3 de 
maio. No dia seguinte, o BC 
informou que suas publica-
ções estavam suspensas de-
vido à greve.

A suspensão abrange os 
dados do fluxo cambial, que 
costumam sair às quartas-
feiras à tarde, e demais pu-
blicações do órgão. “Opor-
tunamente, informaremos 
com 24 horas de antecedên-
cia as novas datas para as 
divulgações”, disse o BC em 
nota enviada à imprensa.

Os servidores cobram do 
governo um reajuste de 27%, 
a criação da carreira de au-
ditor para substituir o car-
go e analista e a exigência 
de nível superior para ocu-

pação de cargos técnicos.  

Greve do Tesouro
Os servidores do Tesou-

ro Nacional decidiram que 
vão paralisar os trabalhos na 
próxima terça-feira, 17. Além 
disso, a categoria convocou 
para às 14h do mesmo dia 
uma nova assembleia para 
deliberar sobre uma greve.

Os servidores querem 
um reajuste salarial de pelo 
menos 28% para cobrir as 
perdas inflacionárias acu-
muladas durante o governo 
Jair Bolsonaro (PL).

Além dos servidores do 
Tesouro, os especialistas em 
políticas pública e gestão, e 
a carreira de planejamen-
to e orçamento marcaram 
paralisações para a próxi-
ma terça.

Todas as categorias consi-
deram insuficiente a propos-
ta do governo de conceder 
um reajuste salarial linear de 
5% para todos os servidores 
públicos federais.

Antonio Temóteo 
Agência Estado

Retomada de paralisações no BC 
afeta divulgação do Boletim Focus

protesto de servidores

das Mães de 2019, o resul-
tado real foi positivo em 
4%, melhor desempenho da 
data após o início da pan-
demia, e também acima da 
perspectiva para este ano 
(+2,5%).

Neste ano, o comércio 
nos shoppings movimen-
tou R$ 5,3 bilhões na sema-
na que antecedeu o Dia das 
Mães, um montante supe-
rior aos R$ 4,9 bilhões es-
perados na previsão inicial 
do setor.

Tíquete médio
O valor médio gasto pe-

los consumidores foi de R$ 
198, uma ligeira retração 
de 7% se comparado aos R$ 
213 do ano passado. Ainda 
assim, ele é 145,8% superior 
ao tíquete médio de R$ 81 

registrado nas lojas de rua.
O bom desempenho nas 

vendas na data é mais um 
indicativo da recuperação 
do varejo de shopping aos 
níveis pré-pandemia e abre 
a perspectiva de resultados 
ainda mais animadores ao 
longo do ano, destaca o pre-
sidente da Abrasce, Glauco 
Humai, em nota.

“Superar as nossas pró-
prias expectativas para a 
data nos mostra que o pú-
blico queria retomar o hábi-
to de frequentar shoppings 
e usufruir de toda a como-
didade e praticidade que 
os empreendimentos ofe-
recem. Com esse bom de-
sempenho, o setor acredita 
em uma retomada contínua 
ao longo dos próximos me-
ses”, destaca Humai.

R$ 198
Foi o valor médio gasto 
pelos consumidores na 
compra dos presentes 

para a data, um 
resultado 7% menor 

do que o registrado no 
ano passado
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Diversidade

O Museu da Cidade de 
João Pessoa está preparan-
do um evento especial para o 
dia 7 de setembro, quando a 
Praça da Independência esta-
rá comemorando 100 anos. O 
museu está instalado no en-
torno da praça, na antiga casa 
do ex-presidente João Pessoa, 
na Avenida Dom Pedro I. No 
próximo dia 18, data em que 
se comemora o Dia Nacional 
do Museu, será inaugurado 
o site www.museudacidade-
jpa.com.br. 

As informações são do ar-
tista plástico Diógenes Cha-
ves, diretor do Museu da 
Cidade. Idealizado pelo go-
vernador João Azevêdo, o 
museu, a mais nova atração 
turística da capital, vem rece-
bendo uma média de dois mil 
visitantes por mês, sendo a 
maioria turistas e estudantes 
do Ensino Médio e universi-
tários. Foi inaugurado em no-
vembro do ano passado.

“Em parceria com a Pre-
feitura de João Pessoa, esta-
remos realizando uma série 
de atividades comemorando 
o aniversário da praça. Nesse 
dia teremos um mirante aqui 
no museu, onde um equipa-
mento – uma espécie de lu-
neta – ficará disponível para 
o visitante observar a pra-
ça. Mas não a praça atual, e 
sim como ela era há 50 anos”, 
adiantou.

Segundo Diógenes, trata-
se de um equipamento ele-
trônico virtual em que o vi-
sitante se debruça sobre ele, 
como se fosse ver uma ima-
gem aproximada, o que é tí-
pico de um binóculo ou lu-
neta. “Mas, na verdade, a 
pessoa estará assistindo a 
um vídeo mostrando como 

Museu da Cidade de João Pessoa, que fica no entorno do local, está preparando evento especial para comemorar a data

Praça da Independência fará 100 anos
no dia 7 de setembro

José Alves 
zavieira2@gmail.com

A edição 2022 do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) conta com uma sé-
rie de serviços digitais que 
facilitam a vida do estu-
dante. Entre elas, a possi-
bilidade de, pela primeira 
vez, os candidatos pode-
rem usar a versão digital da 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH Digital) para 
se identificarem nos locais 
de prova e para fazerem 
suas inscrições.

Segundo o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), os documentos 
digitais serão aceitos pelos 
fiscais de sala no Enem, “des-
de que os candidatos os apre-
sentem nos aplicativos ofi-
ciais do governo”.

No caso da CNH Digital, 
o documento poderá ser exi-
bido tanto no aplicativo do 
Gov.br quanto no da Cartei-
ra Digital de Trânsito. “Cap-
turas de tela, fotos ou im-
pressões dos documentos 
não serão válidos”, alerta o 
Inep.

Um outro novo recurso 
disponibilizado aos candi-
datos é a de poder pagar as 
inscrições por meio de Pix ou 
de cartão de crédito. As ins-

crições para o Enem 2022 vão 
até o dia 21 de maio.

Informações centralizadas
A fim de centralizar infor-

mações e serviços implemen-
tados via plataforma gov.br 
ao público estudantil, foi cria-
do também o site Perfil do Ci-
dadão Brasileiro Estudante, 
espaço que é uma espécie de 
atalho que possibilita acessar 
uma série serviços voltados a 
estudantes da educação bási-
ca à superior.

Os serviços vão, desde 
obtenção e protocolação de 
documentos para acesso a 
programas do Ministério da 
Educação, até pesquisa sobre 
universidades, institutos e 
entidades educacionais, pas-
sando por serviços voltados 
a estudantes com deficiência 
e estrangeiros.

Há também serviços para 
estudantes com deficiência e 
estrangeiros, biblioteca digi-
tal e informações sobre in-
fraestrutura, trânsito e trans-
portes de estudantes.

Empregos
O perfil permite ainda o 

cadastro de currículos e dis-
ponibiliza serviço de busca 
de vagas no Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine). Pode-
se agendar entrevista com 
possíveis empregadores.

CNH Digital poderá ser 
usada pelos candidatos 

enem 2022

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Uma mulher idosa de 84 
anos foi encontrada em condi-
ções análogas à escravidão em 
uma casa na Zona Norte do Rio 
de Janeiro. Segundo o Ministé-
rio do Trabalho e Previdência 
trata-se do caso de maior pe-
ríodo sob trabalho análogo à 
escravidão já registrado pela 
Inspeção do Trabalho. Ela tra-
balhou por 72 anos para a mes-
ma família.

A vítima trabalhava des-
de os 12 anos, quando foi leva-
da pela família para a qual os 
pais trabalhavam com a pro-
messa de estudar na capital. 
Essa família, no entanto, aca-
bou fazendo com que atuasse 
como doméstica por mais de 
sete décadas.

Ela exerceu neste período 
tarefas como cozinhar, lavar e 
passar roupas, varrer o quin-
tal e fazer compras na feira. 
Atualmente, mesmo com ida-
de avançada, ela continuava 
exercendo atividades laborais, 
principalmente como cuidado-
ra da patroa, que possui idade 
semelhante.

O resgate foi feito por au-
ditores-fiscais do Trabalho da 
Superintendência Regional do 
Trabalho no Rio de Janeiro e 
teve início no dia 15 de março. 

Por se tratar de uma residên-
cia, foi preciso um mandado 
judicial para que fosse realiza-
do. O mandado foi concedido 
pela 30o Vara do Trabalho do 
Rio de Janeiro, em ação ajuiza-
da pelo Ministério Público do 
Trabalho, que também partici-
pou da operação.

Considerada parte da família
Durante o curso da ação fis-

cal foram ouvidos em depoi-
mentos formais a trabalhadora, 
o núcleo familiar dos empre-
gadores, bem como parentes 
da vítima, que residem no in-
terior do estado do Rio, e vizi-
nhos, que confirmaram como 
teve início ou se desenvolveu a 
relação de emprego.

O trabalho foi considerado 
análogo à escravidão, entre ou-
tros fatores, porque havia vín-
culo de emprego sem nenhum 
pagamento de salários e sem 
férias durante mais de 70 anos. 
A jornada exaustiva de traba-
lho era realizada de segunda a 
segunda, sem folgas.

Segundo o auditor-fiscal do 
Trabalho Alexandre Lyra, os 
empregadores alegaram que 
a trabalhadora doméstica era 
equiparada a alguém da famí-
lia, o que não foi constatado du-
rante a inspeção. Ela foi encon-
trada dormindo em um sofá, 
em espaço improvisado como 

dormitório em local de aces-
so ao quarto da empregadora.

A trabalhadora doméstica 
também não podia manter con-
tato com os parentes. A equipe 
também verificou que ela pos-
suía aposentadoria, porém o 
cartão e a senha estavam com 
o empregador.

De acordo com o Ministé-
rio do Trabalho, os auditores-
fiscais notificaram o emprega-
dor, dando-lhe ciência formal 
da necessidade do afastamen-
to da empregada do ambiente 
de trabalho; da assinatura da 
Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social por meio de lan-
çamento no eSocial; do paga-
mento das verbas rescisórias 
devidas no prazo de 10 dias e 
de outras pertinentes providên-
cias. As verbas salariais e resci-
sórias são de aproximadamente 
R$ 110 mil. Além disso, é garan-
tido o recebimento de três par-
celas de seguro-desemprego 
para trabalhador resgatado, de 
um salário mínimo cada.

Trabalho escravo doméstico
Somente este ano, segundo 

dados atualizados ontem pelo 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência, cinco mulheres foram 
resgatadas de trabalho escravo 
doméstico nos estados do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pa-
raíba e Rio Grande do Sul.

Idosa trabalha por 72 anos em situação 
análoga à escravidão no Rio de Janeiro

para a mesma família

O Museu da Cidade de João Pessoa está instalado no entorno da Praça da Independência, na Avenida Dom Pedro I, sendo a mais nova atração turística da capital

era a Praça da Independên-
cia há 50 anos”.

Mais interação
Diógenes afirmou que o 

museu terá uma programa-
ção especial ao longo do ano. 
“Com o lançamento do site, 

os internautas terão informa-
ções básicas sobre tudo o que 
está em exposição. Eles te-
rão oportunidade de fazerem 
um tour virtual pelo museu. 
Esse site será lançado oficial-
mente na Semana Nacional 
de Museus”, anunciou Cha-

ves. “Com o lançamento do 
site, teremos uma interação 
maior com o público através 
das mídias. Iremos interagir 
perguntando o que o parai-
bano quer ver no museu, ou 
o que ele mais gostou de ver, 
por exemplo. A ideia é saber 

a opinião das pessoas, bus-
cando atrair mais visitantes”, 
explicou.

Entre outras atividades, 
Diógenes afirmou que no se-
gundo semestre, com a volta 
das atividades escolares, a pre-
tensão é uma maior interativi-

dade com a classe estudantil. 
O Museu da Cidade é um 

equipamento que funciona sob 
a administração da Secretaria de 
Estado da Cultura, e não da Se-
cretaria da Administração, como 
o jornal publicou erroneamente 
na edição do último dia 4.

Uma das grandes pro-
postas da diretoria do mu-
seu para este ano é inaugu-
rar, até o mês de agosto, uma 
mesa interativa com uma 
imensa tela touch screen 
(tela sensível ao toque), que 
estará acessível aos visitan-
tes de modo que eles pos-
sam manuseá-la buscando 
informações sobre a cidade 
de João Pessoa.

“O museu conta a histó-
ria da cidade, através de ex-

posições fotográficas, livros 
e vídeos dos seus persona-
gens públicos e anônimos, 
figuras pitorescas, seus ar-
tistas, experiências senso-
riais e, também, a clássica 
visitação a peças”, destacou 
Chaves, fazendo um convite 
à população da Paraíba. Ele 
enfatizou, ainda, que na vi-
sitação o público vai encon-
trar acervos temporários de 
longa duração, bem como 
pinturas com obras de Ame-

linha Theorga e Emílio Pin-
to, além de uma exposição 
de 100 imagens do fotógra-
fo Antônio David.

A primeira exposição 
classificada como “acervo 
de longa duração” fica na 
sala, onde estão os móveis 
pertencentes à família do ex
-presidente João Pessoa, in-
cluindo aí o birô de traba-
lho dele e a mesa onde foi 
assassinado no Café Gló-
ria, em Recife. “A sala con-

ta a história de João Pes-
soa e do casarão em estilo 
art nouveau, onde o políti-
co morou quando o Palácio 
da Redenção teve que pas-
sar por reforma no final dos 
anos 20, no século passado”, 
pontuou Diógenes Chaves.

O museu conta com guias 
especializados escolhidos 
através do Programa Pri-
meira Chance, desenvolvido 
pelo Governo do Estado. Es-
ses jovens são estudantes do 

Ensino Médio ou concluintes 
que passaram por um inten-
so treinamento.

Ao lado do Museu da Ci-
dade funciona o Museu do 
Artesanato Paraibano Janete 
Costa. No mesmo local, já fun-
cionou a Casa do Artista Po-
pular. “Trata-se de uma parce-
ria muito boa para nós, porque 
eles têm um atrativo específi-
co para o público de turistas, 
que é o público que não conhe-
ce nosso artesanato”.

Museu terá mesa interativa com tela ‘touch screen’

Fotos: Roberto Guedes
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O trabalho foi 
considerado 
análogo à 
escravidão, 
entre outros 
fatores, 
porque havia 
vínculo de 
emprego 
sem nenhum 
pagamento 
de salários 
e sem férias 
durante mais 
de 70 anos. 
A jornada 
exaustiva de 
trabalho era 
realizada de 
segunda a 
segunda, sem 
folgas

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil
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Pessoas com mais de 80 anos têm prioridade, inclusive, sobre público de 60 anos, mas lei ainda é desrespeitada

Idosos  ainda desconhecem direitos 
Atendimento preferenciAl

As pessoas até sabem que existem leis, mas entendem o cumprimento delas como um favor, e não um direito; se é uma determinação legal, é dever de todos exigir que seja cumprida

O Estatuto do Idoso ga-
rante atendimento preferen-
cial às pessoas com 60 anos ou 
mais, em bancos, lotéricas, su-
permercados, serviços de saú-
de e demais estabelecimentos. 
Dentre os idosos, é assegura-
da prioridade especial às pes-
soas com mais de 80 anos, in-
clusive, sobre o público 60+. 
Apesar de existir a lei, será 
que esses direitos são rigoro-
samente cumpridos?

O marido de Irenita Feito-
sa, 62 anos, faleceu em dezem-
bro do ano passado. Como ela 
tem direito a pensão por morte 
do INSS, ficou recebendo o sa-
lário do marido na boca do cai-
xa porque ainda não tinha re-
cebido o cartão. Ela ficava horas 
na fila para ser atendida e, na 
percepção dela, o atendimento 
preferencial não é respeitado. 

“O correto seria para cada 
atendimento normal, um pre-
ferencial. Quando tenho que 
resolver algo em banco já me 
dá logo um desespero, pois é 
muito desgastante”, desabafou.

O Procon-PB realiza fisca-

lizações em estabelecimentos 
comerciais e bancos. A supe-
rintendente do Procon esta-
dual, Késsia Liliana, explica 
que vários itens são verifica-
dos conforme a lei. Um deles é 
a porcentagem de caixas pre-
ferenciais.

 “Existe caixa adaptado a 
pessoa com deficiência? O aten-
dimento preferencial está bem 
sinalizado? Os direitos estão 
sendo garantidos? Verificamos 
todos esses itens”, informou.

Mais de 80
Os idosos a partir de 80 

anos têm direito ao atendi-
mento “preferencial do prefe-
rencial”. O banco que desobe-
decer a essa lei deverá pagar 
uma multa de mais de R$ 50 
mil reais.

De acordo com o Conselho 
Municipal do Idoso, os idosos 
reclamam informalmente da 
demora no atendimento pre-
ferencial em bancos, porém 
para o órgão tomar as devi-
das providências precisa exis-
tir denúncias.

“Como somos um órgão 
fiscalizador, autuamos pe-
rante denúncia da sociedade. 

Quando isso acontece, atua-
mos para atingir a melhor re-
solutividade e em tempo há-
bil”, afirmou

No entanto, muitos idosos 
procuram o Conselho do Idoso 
para pedir orientações gerais e 
acabam recebendo orientações, 
inclusive, sobre o atendimento 
prioritário. “No caso do aten-
dimento prioritário, os idosos, 
muitas vezes, não sabem que 
podem denunciar o banco, por 
exemplo”, explicou.

Diante da previsibilidade 
do Estatuto do Idoso, o pre-
sidente do Conselho Muni-
cipal do Idoso, Carlos Fide-
les, afirma que a maioria das 
pessoas desconhecem o direi-
to dos idosos, por isso, é tão 
importante incentivar o pro-
tagonismo da pessoa idosa.

“O número de idosos no 
Brasil deverá triplicar até 
2050, podendo chegar a 66,5 
milhões de pessoas, porém 
a sociedade ainda não está 
preparada para a longevida-
de. As pessoas até sabem que 
existem leis, mas entendem o 
cumprimento delas como fa-
vor e não direito. Isso é uma 
determinação legal, então seu 
dever é cumpri-la”, declarou.

Infelizmente, a espera no 

atendimento prioritário não 
se restringe às filas de banco. 
Jovelina Batista, 82 anos, ti-
nha plano de saúde, mas pre-
cisou cancelar, pois a mensa-
lidade era a metade de sua 
aposentadoria. Hoje, ela utili-
za o plano “Cartão de Todos” 
mas alterna alguns atendi-
mentos com o SUS.  Ela es-
tava com tosse, o médico do 
posto passou um xarope e 
melhorou bastante. “Quan-
do é uma consulta de rotina 
ou que não é urgente, vou ao 
postinho de saúde próximo a 
minha casa” disse.

Ela até é atendida rapida-
mente no posto médico, no 
entanto, o encaminhamen-
to para o especialista e exa-
mes específicos demora um 

tempo considerável. “Tenho 
problema nos ossos, osteopo-
rose e artrose. Estou esperan-
do o encaminhamento para 
o H.U pois a consulta com a 
reumatologista, que me aten-
dia pelo plano de saúde, se 
tornou muito cara”, afirmou.

Há algum tempo, a idosa 
se queixava de dores no pé da 
barriga. O médico do posto a 
medicou, mas não passou ne-
nhum exame. Quando ela foi 
à policlínica, a médica passou 
uma ultrassonografia de ab-
dômen total. “A apendicite 
estava quase estrangulada. 
Tive que fazer uma cirurgia 
de emergência no Hospital 
Edson de Ramalho. O médi-
co disse que é um milagre es-
tar viva”, contou. 

Saúde fragilizada agrava esperas

“Autuamos 
perante 
denúncia da 
sociedade. 
Quando isso 
acontece, 
atuamos 

Késsia Liliana
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O número 
de idosos no 
Brasil deverá 
triplicar 
até 2050, 
podendo 
chegar a 
66,5 milhões 
de pessoas. 
Porém, a 
sociedade 
ainda não está 
preparada 
para a 
longevidade 

Jovelina Batista, 82 anos, socorrida na emergência no Edson RamalhoAs filas são comuns em qualquer atendimento, independentemente da idade: é preciso paciência 

Foto: Marcelo Camargo/Agência brasil

Foto:  Arquivo pessoal

Foto: Tony Wiston/Agência Senado 

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com
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A Secretaria Estadual da 
Juventude, Esportes e Lazer 
deu início a um trabalho de 

recuperação do gramado 
do Almeidão para a decisão, 

que já terá um sistema de 
drenagem bem melhor 

para evitar alagamentos. 
Foram colocados pesticidas 

em várias partes onde 
ervas daninhas estavam 
prejudicando a grama e 

contribuindo para entupir o 
sistema de drenagem.  Dentro 
de um mês, o gramado voltará 

ser padrão Fifa, inclusive 
com a recuperação visual de 

algumas partes que hoje estão 
amareladas

Os dois clubes 
fizeram as 

melhores 
campanhas  
ao longo do 

Campeonato 
Paraibano e 

chegam nesta 
final com méritos. 

Esta será a 
décima decisão 
de Campeonato 
Estadual entre 

as equipes

Botafogo e Campinense começam a 
decidir neste sábado quem será o 
campeão paraibano da temporada. 
Os primeiros 90 minutos da decisão 

serão disputados no Estádio Almeidão, a par-
tir das 16 horas. A finalíssima será no sábado 
seguinte, no Amigão, em Campina Grande. 
Esta será a décima final do Estadual entre os 
dois clubes. Até o momento, a Raposa ficou 
com o título cinco vezes e o Belo quatro ve-
zes. A partida terá a arbitragem de um trio 
da Fifa, comandado por Toski Marques do 
Paraná, auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira 
de Alagoas e Fernanda Nândrea Gomes An-
tunes de Minas Gerais. A outra novidade do 
jogo será o árbitro de vídeo comandado por 
Wagner Reway-Fifa, acompanhado de Fran-
cisco Chaves Bezerra e ainda Erich Bandeira.

O Campinense é melhor nos confron-
tos valendo o título estadual, mas no geral, 
o Belo leva vantagem. Este será o Clássico 

Emoção de número 314 e até o momento, o 
Botafogo venceu 115 vezes, contra 111 vitó-
rias da Raposa e houve 72 empates. As duas 
equipes se enfrentaram recentemente, no 
mês de março, pela Copa do Nordeste, e o 
placar foi 1 a 1, em partida disputada no Es-
tádio Almeidão, em João Pessoa.

A expectativa do Botafogo é de um pú-
blico superior aos 10 mil pagantes e para fa-
cilitar o acesso do torcedor, os portões do es-
tádio estarão abertos 2h antes da bola rolar. 
A venda dos ingressos começou desde a úl-
tima quinta-feira, mas quem não comprou 
ainda, poderá comprar nas bilheterias do es-
tádio, hoje, a partir das 9h. Os preços são 
os mesmos da venda antecipada: R$ 20,00 e 
R$ 10,00 na arquibancada sol, R$ 40,00 e R$ 
20,00 na arquibancada sombra e R$ 100,00 
e R$ 50,00 nas cadeiras. Por recomendação 
do Ministério Público, apenas os torcedo-
res do Botafogo poderão comparecer ao es-
tádio. O mesmo acontecerá no jogo da vol-
ta com a torcida do Campinense.

No Botafogo, a semana de preparação re-
servou muito mistério, com treinos com por-
tões fechados e sem a presença da imprensa. 
Os jogadores também foram proibidos de 
dar entrevista. A exceção ficou por conta da 
sexta-feira, quando o time fez um treino re-
creativo aberto para a torcida, mas ainda sem 
entrevistas. O clima foi de foco total na parti-
da. Todos no clube sabem que a decisão tem 

180 minutos, mas é necessário conseguir um 
bom resultado em casa, para poder adminis-
trar com maior tranquilidade o jogo da volta.

O time titular do Botafogo para esta fi-
nal deverá ser diferente daquele que venceu 
o Altos, no último final de semana pela Sé-
rie C. Alguns jogadores, que estavam no de-
partamento médico ou em fase de transição, 
além de alguns poupados, podem aparecer 
na partida de hoje. Em outras palavras, o time 
entrará em campo com força máxima. O téc-
nico Gerson Gusmão comemora a novidade.

“Eu espero contar com todos para ter vá-
rias opções. Não nos ligamos nessas questões 
de números. Não podemos analisar a campa-
nha dos dois times já que não enfrentaram 
os mesmos adversários. Eu respeito o Cam-
pinense, que é uma grande equipe, mas es-
tas comparações ficam para a imprensa. Eu 
só sei que nossa equipe está pronta e é um 
time bem diferente daquele do ano passado. 
Serão dois jogos muito iguais e tenho certe-
za que faremos uma partida muito forte nes-
te sábado, ao lado do nosso torcedor, que te-

nho a certeza vai comparecer em massa para 
nos apoiar”, disse o treinador.

No Campinense, o clima não é muito di-
ferente do Botafogo. Os últimos treinos da 
Raposa foram também de portões fechados 
e sem entrevistas. Apesar de ter feito uma 
campanha melhor do que o adversário no 
campeonato paraibano, onde ainda está in-
victo, todos no clube sabem que as duas equi-
pes se equivalem tecnicamente e que o cam-
peão será aquele que errar menos nos dois 
jogos. O objetivo do Campinense é surpreen-
der o Botafogo em casa, para decidir o títu-
lo com o apoio de sua torcida em Campina 
Grande, com mais tranquilidade. Para isso, 
o time vai entrar em campo com a força má-
xima, sem desfalques.

O técnico Raniere Ribeiro espera um jogo 
muito difícil, assim como foram as três par-
tidas que enfrentou o técnico Gerson Gus-
mão, mas acha que agora chega em condi-
ções de igualdade no quesito elenco.

“É sempre muito difícil enfrentar o Ger-
sinho, que é um técnico renomado e sabe ar-
mar muito bem as suas equipes. Mas agora, 
eu posso dizer que tenho um elenco com mais 
opções do que nas vezes anteriores. Acho que 
agora os dois clubes têm uma folha salarial 
equivalente e com atletas de alto nível. Tenho 
certeza que serão dois grandes jogos e que-
ro ser campeão, não importa a questão da in-
vencibilidade”, disse o treinador da Raposa.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

decisão
de 180 minutos

Botafogo x Campinense

Começa a

Jogadores do Campinense treinam confiantes em manter a invencibilidade contra o BotafogoJogadores do Botafogo estão prontos, depois de vários treinamentos, para o primeiro jogo

Foto: Samyr Oliveira/CampinenseFoto: Guilherme Drovas/Botafogo

n BotaFogo
Atlético 0 x 1 Botafogo
Botafogo 1 x 1 São Paulo
Sousa 2 x 1 Botafogo
Botafogo 1 x 0 Auto Esporte
Auto Esporte 2 x 2 Botafogo
Botafogo 1 x 0 Sousa
São Paulo 0 x 3 Botafogo
Botafogo 7 x 0 Atlético
Nacional  3 x 1 Botafogo
Botafogo 3 x 0 Nacional

n Campinense
Campinense 3 x 0 Nacional
CSP 1 x 2 Campinense
Sport LS  1 x 3 Campinense
Campinense 0 x 0 Treze
Treze 0 x 1 Campinense
Campinense 5 x 0 Sport LS
Campinense 4 x 2 CSP
Nacional 0 x 3 Campinense
Sousa 0 x 1 Campinense
Campinense 1 x 1 Sousa

Campanhas

“eu espero contar 
com todos para 
ter várias opções. 
não nos ligamos 
nessas questões 
de números. não 
podemos analisar 
a campanha dos 
dois times, já que 
não enfrentaram 
os mesmos 
adversários.

Gerson Gusmão
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Uma campanha com ape-
nas três gols marcados. Fim 
de jogo para as Belas do Bota-
fogo-PB que voltam do Cam-
peonato Brasileiro Feminino 
Sub-20 2022, com apenas uma 
vitória na bagagem. No tor-
neio, disputado em Santana 
de Parnaíba-SP, a equipe pa-
raibana disputou seis jogos, 
vencendo apenas um contra 
o Juventude do Rio Grande 
do Sul, pela segunda rodada. 

Na primeira disputa con-
tra o Kindermann, de Santa 

Catarina, as Belas perderam 
de 4 a 1, vencendo a segunda 
partida contra o Juventude 
por 2 a 1. Pela terceira roda-
da a derrota foi contra o Co-
rinthians, de São Paulo, por 2 
a 0, perdendo também para o 
time paulista, na quarta ro-
dada, por 1 a 0. Na quinta, o 
reencontro com o Juventude 
resultou em derrota por 1 a 
0 para o Botafogo-PB e o últi-
mo jogo da equipe, disputado 
na manhã de ontem contra o 
Kindermann,  terminou em 
empate de 0 a 0. 

A técnica do Belo, Glei-
de Costa, avaliou como po-

sitiva a primeira participa-
ção da equipe paraibana no 
Brasileiro Sub-20. “Fiquei 
satisfeita em perceber que é 
questão de detalhes, afinal 
o time foi montado em oito 
dias para a competição”. A 
técnica lembra ainda que 
apesar das derrotas, a equi-
pe não ficou muito atrás das 
demais com as quais dispu-
tou. “É só observar os pla-
cares para perceber que não 
houve discrepância”.  

A eliminação na primei-
ra fase do campeonato, acre-
dita, se deu em decorrência 
do pouco tempo de treino da 

equipe. Experiente, Gleide fa-
lou sobre o potencial do time 
de base, que precisa também 
de apoio para seguir avançan-
do. “Temos a consciência que 
precisamos melhorar antes de 
tudo a nossa estrutura e isso 
só conseguiremos fazer com 
a colaboração de todos”. 

Avançam para a segunda 
fase do campeonato o primei-
ro lugar de cada um dos seis 
grupos além dos dois melho-
res segundo colocados. Já es-
tão com a participação garan-
tida as equipes do São Paulo, 
Corinthians, Ferroviária, Grê-
mio e  Flamengo. 

Começa hoje a maior 
competição escolar do mun-
do. A Gymnasiade, que 
acontece na região da Nor-
mandia, na França, até dia 
22, e terá uma dupla parai-
bana de vôlei de praia na 
disputa.  Raíssa, 16,  e Maria 
Clara, 17, que terminaram o 
ano de 2021 entre as três me-
lhores duplas do Circuito 
Brasileiro Sub-19, têm se des-
tacado no cenário nacional e 
despontam como esperança 
de medalha para o país. 

Só este ano a dupla con-
quistou o Campeonato Bra-
sileiro Sub-19 e também o 
Brasileiro Escolar, classifi-
catório para o Mundial na 
França. O técnico da du-
pla, que treina no CT ‘Vô-
lei Vida’, está animado com 
a participação das atletas 
na competição. “Esperamos 
um bom resultado no Mun-
dial. Um pódio para o Brasil 
e Paraíba seria maravilho-
so”, afirmou Klaus Araújo, 
que é também o responsável 
pelo centro de treinamento 
criado há 10 anos, responsá-
vel por treinar mais de 200 
alunos. 

E para tentar um lugar 
no pódio, Raissa e Maria 
Clara se prepararam. Além 
dos treinos técnicos na Praia 
de Tambaú, as atletas conta-
ram com o apoio de equipe 

multidisciplinar-compos-
ta por preparador físico, fi-
sioterapeuta, nutricionista 
e psicóloga do esporte,- res-
ponsável pela preparação 
da dupla, intensificada nos 
últimos meses.  “Ambas têm 
uma rotina de atleta profis-
sional, apesar da pouca ida-
de”, destaca Klaus Araújo. 

A equipe de vôlei de 
praia que está representan-
do o Brasil e a Paraíba conta 
ainda com a técnica Naya-
ra Pontes e a terceira joga-
dora Bruna Barbosa, ambas 
do CT ‘A Grande Sacada’. Ao 
todo o Brasil terá 230 atletas
-estudantes na competição 
que reúne 3,4 mil atletas de 

69 países, todos na faixa etá-
ria de 16 a 18 anos. O Time 
Brasil vai atuar em 20 mo-
dalidades. Na última edição 
do evento, em 2018 no Mar-
rocos, o Brasil foi o terceiro 
colocado, com 87 medalhas, 
sendo 27 de ouro, 26 de prata 
e 33 de bronze, atrás apenas 
da Ucrânia e do país sede.

Belas do Belo conquistam apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas na competição, em São Paulo

Botafogo se despede do Brasileiro
campeonato sub-20

Foto: Divulgação/Causos & Lendas

Bola utilizada na decisão do Campeonato de 1969

A bola é um substantivo feminino, objeto redondo 
ou oval, geralmente feito de borracha, couro ou 
material semelhante, cheio de ar, com que se 
podem praticar vários esportes como o handebol, 
basquetebol, futsal e principalmente o futebol. Essa 
é a definição clássica do nosso dicionário. “A bola 
tem vida própria. Ela gosta de ser bem tratada” 
(Zizinho)... “A bola de futebol acompanha o craque, 
ela tem alma de cadela” (Nelson Rodrigues)... “A 
bola não enxerga, é o artilheiro que sabe antes dos 
outros aonde a bola vai chegar” (Tostão)... “A bola 
procura o artilheiro” (sabedoria popular).

Depois dessas precisas e conceituadas 
definições, volto ao meu passado e vejo, no quintal 
da casa de minha mãe, uma bola de couro de cor 
marrom, bastante surrada, em cima de um tijolo 
levando sol para secar o sebo de carneiro que tinha 
sido esfregado em seus gomos. Essas bolas eram 
compradas, não lembro a marca, em uma loja do 
centro da cidade, salvo engano de nome Inácio 
Vinagre. O sebo de carneiro, comprado na feira livre 
da Torre, servia para amaciar e aumentar a sua 
durabilidade. Essas saudosas bolas, nos dias de 
chuva, pesavam uma tonelada e se chutadas por um 
Simplício ou Benício, com certeza você, caro leitor, 
desmaiaria. Lembro-me de uma bola, novinha, 
zero cabaço, como chamávamos antigamente, 
que ganhei no meu aniversário de dez anos e que 
passou a dormir comigo na cama por vários dias. 
Que presente. Inesquecível!

Bola drible, de cor branca, número 5, eu via muito 
no cinema na hora do canal 100 ou nos jogos do 
profissional do Botafogo Futebol Clube. Segundo 
me contaram, era o abnegado Heder Henriques 
quem as trazia do Rio de Janeiro.  Pois bem, quando 
foi agora no dia 1o de maio, realizamos um jogo 
festivo na belíssima arena de Valdeci Santana, 
para simbolicamente fazer a despedida do goleiro 
Fernando. Um dia maravilhoso que já narrei aqui 
no Jornal A União e na Rádio Tabajara. Ocorre que, 
naquele dia, eu fui surpreendido pelo amigo e ídolo 
Valdeci Santana, o nosso Ademir da Guia. Ele, com 
a mesma classe e elegância que deixava Chico 
Matemático cara a cara com o goleiro, ou quando 
roubava a bola do adversário sem nenhum contato 
físico, me chamou em uma sala de sua arena e me 
deu um presente/relíquia de valor igual ou maior ao 
que recebi com dez anos de idade e acima citei. Ele 
não me presenteou uma bola de couro qualquer, ele 
me deu uma bola drible, especial, de cor branca, 
oficial CBD, costurada a mão e, pasmem, utilizada 
na decisão do campeonato paraibano de 1969 que 
ele recolheu e guardou-a por 53 anos.  Sim, 53 anos!

E se não bastasse todas essas informações 
históricas, a relíquia tem o nome dos atletas 
campeões – meus eternos ídolos -  espalhados por 
seus gomos, conservados e intactos da mesma 
forma do seu último jogo. Sinceramente, muita coisa 
passou pela minha cabeça. Um filme interminável 
de lembranças e recordações do antigo campo 
de Pedro Gondim, em Tambauzinho, do campo 
Olímpico do Boi Só e do charmoso campinho da 
Graça, palcos onde Valdeci Santana, o maior amigo 
e companheiro de Nininho nos dava a entender 
que jogar bola era coisa fácil, tamanha era a sua 
elegância e intimidade com a bola.

A mim só resta agradecer tal honraria e fazer 
jus ao presente, zelando-o e guardando-o para a 
posteridade, mostrando para as novas gerações 
que um dia a bola de futebol foi branca, de couro, 
pesada e feito à mão; mas quem a manuseava 
entendia o seu idioma.  Não era à toa que a 
imprensa paraibana chamava Valdeci Santana de 
“O príncipe Etíope”.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

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

A bola

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: Adriano Fontes/CBF

Ontem, diante do Kindermann-SC, as Belas do Belo conseguiram um empate sem gols, se despedindo do Brasileiro Sub-20

 Bruna, Raíssa, Clara e a técnica Nayara antes do embarque para a região da Normandia

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: FPBV/Divulgação

Dupla paraibana de vôlei de praia disputa 
a maior competição escolar do mundo

Gymnasiade
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Tentando se reencontrar 
com a vitória na disputa do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D, o São Paulo Crys-
tal recebe o Crato-CE, hoje, 
a partir das 15h, no Estádio 
Carneirão, em Cruz do Espí-
rito Santo, pela abertura da 
5a rodada do grupo 3. O Car-
cará precisa vencer a parti-
da, para não correr o risco 
de terminar a rodada fora da 

zona de classificação do G4.
Nas duas últimas roda-

das, o tricolor acabou so-
frendo derrotas que o fez 
despencar da liderança 
para a 4a colocação do gru-
po 3 e já, nesta rodada, tem 
ameaçada a sua permanên-
cia no G4. O clube precisa 
da vitória para seguir bri-
gando por uma das vagas 
do grupo, na próxima fase 
da competição.

“Temos pecado em algu-
mas decisões pontuais, nas 

últimas partidas. Precisa-
mos nos reabilitar na com-
petição, trabalhei a sema-
na com meus atletas com o 
objetivo de corrigir os erros 
e buscar a vitória. A próxi-
ma partida será difícil, como 
tem sido todas as outras, 
mas acredito que possamos 
conseguir um resultado po-
sitivo”, comentou o treina-
dor Éderson Araújo.

O comandante do tri-
color não vai poder contar 
com o zagueiro, Matheus 

Martins, que acabou expul-
so na derrota, por 1 a 0, para 
o Icasa-CE, na última roda-
da. Éderson Araújo só deve 
anunciar o substituto, para 
o setor defensivo, momento 
antes da partida.

Adversário do Carcará, 
na 5a rodada, o Crato-CE, 
soma apenas um ponto e 
ocupa a lanterna do grupo 
3. A equipe cearense não 
marcou nenhum gol e ain-
da busca a sua primeira vi-
tória na  competição.

Curtas
Conmebol quer faturar
R$ 9,2 bilhões com Copas

Fabinho fica fora da final
da Copa da Inglaterra

Copa do Brasil já tem 14
clubes nas oitavas de final

Pernambuco sedia hoje o
Norte-Nordeste de Atletismo

A Conmebol quer faturar US$ 1,8 bilhão (cerca 
de R$ 9,2 bilhões) com a venda, por quatro anos, dos 
direitos de mídia e patrocínio das Copas Libertadores 
e Sul-Americana. Segundo o site  Máquina do Esporte 
esse é o valor que a entidade projeta conseguir 
alcançar depois de ter vendido por US$ 1,5 bilhão 
os direitos de mídia dos dois torneios no continente 
sul-americano. A projeção de faturar US$ 1,8 bilhão 
foi feita pela entidade logo após encerrar a licitação 
pelos direitos de mídia das suas duas principais 
competições. A venda desses direitos era encarada 
pelos dirigentes como fundamental para conseguir 
determinar o potencial de faturamento com os 
torneios. O resultado alcançado pela agência FC Diez 
na negociação dos direitos superou a expectativa da 
própria entidade sul-americana.

O técnico Jürgen Klopp descartou o volante 
Fabinho para a final da Copa da Inglaterra, entre 
Liverpool e Chelsea, no sábado. Mas afirmou 
nessa quinta-feira, que há chances de ele estar 
de volta ao time inglês a tempo de disputar a 
grande decisão da Liga dos Campeões, contra 
o Real Madrid. "Há uma boa chance de ele estar 
disponível", disse Klopp, referindo-se à final 
marcada para o dia 28 deste mês, em Paris. 
Fabinho sofreu uma lesão muscular ainda no 
primeiro tempo da vitória sobre o Aston Villa, na 
terça, em rodada do Campeonato Inglês.

O volante será desfalque na final deste sábado 
e também nos últimos dois jogos do time no Inglês, 
contra Southampton e Wolverhampton - o título está 
cada vez mais distante em razão dos três pontos 
que afastam o Liverpool do líder Manchester City.

Quatorze clubes já estão classificados para as 
oitavas de final da Copa do Brasil: América Mineiro, 
Bahia, Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Ceará, 
Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, 
Palmeiras, Santos, Cruzeiro e São Paulo. As outras 
duas cagas serão decididas nos jogos Bragantino x 
Goiás, agendado para o dia 31 de maio; e Atlético 
Mineiro x Brasiliense, dia 22. O Galo venceu o 
primeiro jogo por 3 a 0. Já o Bragantino venceu o jogo 
de por 2 a 1, fora de seus domínios. Os confrontos 
das oitavas de final sairão em sorteio, ainda em 
data a ser definida pela CBF, com todos os 16 clubes 
podendo se enfrentar. Com isso, a possibilidade de 
clássicos é razoável. A CBF definiu os dias 22 e 23 de 
junho para os jogos de ida, enquanto os duelos da 
volta estão agendados para os dias 13 e 14 de julho.

O tradicional Troféu Norte-Nordeste Loterias 
Caixa Manoel Trajano Adulto de Atletismo, que será 
disputado hoje e amanhã, na pista da Universidade 
Federal de Pernambuco, em Recife (PE), reunirá 262 
atletas de 14 estados e dois convidados de Santa 
Catarina. Pernambuco, sede da competição, e 
Rio Grande do Norte inscreveram 36 atletas cada 
um – o maior número por Estado. A Confederação 
Brasileira de Atletismo  recebeu a confirmação de 
representantes de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rondônia, Roraima, 
Sergipe e Tocantins, além de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Santa Catarina.

As provas de marcha atlética de 20 km e 35 km 
serão disputadas num circuito a ser montado na 
Avenida dos Reitores, perto da Concha Acústica da 
Universidade, mesmo lugar em que foi realizada 
a Copa Brasil de 2020.Entre os destaques da 
competição está José Fernando Ferreira, o Baloteli, 
inscrito nos 110 m com barreiras, lançamento do 
dardo e lançamento do disco por Pernambuco. Ele 
foi convocado para representar o Brasil no decatlo 
no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que 
será disputado de 20 a 22 de maio, em La Núcia, 
Espanha. Campeão 17 vezes consecutivas da 
competição, Pernambuco tentará recuperar o título 
perdido no ano passado para o Maranhão.

Tricolor de Cruz do Espírito Santo busca a reabilitação jogando em seus domínios, o Carneirão, a partir das 16h

São Paulo joga contra o Crato-CE
brasileiro da série d

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Foto: Reprodução/Instagram

Treino dos jogadores do São Paulo Crystal, que busca se reencontrar com as vitórias, depois de duas derrotas pelo Brasileiro 

Pela Série A, cinco par-
tidas abrem a rodada 6 da 
competição. Com apenas uma 
vitória, até o momento, o Pal-
meiras-SP recebe o Braganti-
no-SP, às 16h30,  no Estádio 
Allianz Parque, em São Pau-
lo-SP, querendo emplacar a 
sua segunda vitória, para su-
bir na tabela de classificação. 

O alviverde não vence um 
jogo no Brasileirão há duas 
partidas, sendo a última vitó-
ria sobre o Corinthians por 3 
a 0. O clube ocuupa a 13a po-
sição na tabela.

Tido como um dos favori-
tos ao título, o Flamengo-RJ, 
ainda não engrenou na com-
petição, o rubro-negro soma 
cinco pontos, ocupa apenas a 
14ª colocação e encara o Cea-
rá-CE, no Estádio Castelão, 

em Fortaleza-CE, às 16h30, 
pressionado pela torcida, por 
não ter apresentado ainda um 
bom futebol no Brasileirão.

O técnico Paulo Sousa vive 
um momento conturbado e 
não tem conseguido definir 
um padrão de jogo e os prin-
cipais jogadores não vem ren-
dendo bem, sem falar no de-
partamento médico que está 
lotado de lesionados. A boa 
notícia foi o retorno do za-
gueiro Rodrigo Caio que deve 
ser novamenet relacionado 
para a partida.

Outro candidato ao títu-
lo, o Atlético-MG, também 
não vem apresentando o seu 
melhor futebol e busca a rea-
bilitação após a derrota para 
o rival, América-MG, na últi-
ma rodada. O Galo recebe o 
Atlético-GO, às 19h, na Arena 
Independência, em Belo Ho-
rizonte-MG. Tentando per-

manecer na liderança isolada, 
o Corinthians-SP joga como 
visitante contra o Internacio-
nal-RS, às 19h, no Estádio Bei-
ra-Rio, em Porto Alegre-RS. 
Fluminense-RJ e Atlético-PR, 
às 21h, no Estádio  Raulino 
de Oliveira, em Volta Redon-
da-RJ, fechando os jogos de 
hoje, na primeira divisão do 
Brasileirão.

Série B
Pela Série B, a 7ª rodada 

será aberta com a realiza-
ção de cinco partidas, sendo 
duas delas, agendadas para 
às 11h. No Estádio Heriberto 
Hülse, em Florianópolis-SC, 
Criciúma-SC recebe o CRB
-AL; Londrina-PR e Brusque
-PR se enfrentam, no Estádio 
do Café, em Londrina-SC. O 
Tombense-MG encara o Gua-
rani-SP, no Estádio Soares de 
Azevedo, às 16h, em Muriaé

-MG. Mais tarde, às 18h30, 
é a vez de Sampaio Corrêa-
MA e Vila Nova-GO duela-
rem, no Estádio Castelão, em 
São Luís-MA, por fim, CSA
-AL e Operário-PR, fecham 
os jogos de hoje, pela Série B, 
às 21h, no Estádio Rei Pelé, em 
Maceió-AL.

Série C
O Campeonato progra-

ma para hoje três partidas, na 
abertura da sexta rodada.  Às 
15h, o Altos-PI recebe o Atlé-
tico-CE, no Estádio Lindol-
fo Monteiro, em Teresina-PI. 
Em Ribeirão Preto-SP, no Es-
tádio Santa Cruz, o Botafogo
-SP vai encarar o ABC-RN, às 
17h. E fechando os jogos de 
hoje, pela terceira divisão do 
futebol nacional, o Floresta-
CE joga contra o Manaus-AM, 
às 19h, no Estádio João Ronal-
do, em Pacajus-CE.

Palmeiras mede forças contra o Bragantino
brasileirão

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Em má fase no Brasileiro - é apenas o 14o colocado -, o Flamengo terá mais um desafio, hoje, contra o Ceará, no Estádio Castelão

Foto: Reprodução/Instagram
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Edvânio Reis da Silva
11/5/2022 – Aos 41 anos, em 
Campina Grande (PB). Era 
motorista de ônibus, guiava uma 
motocicleta quando morreu ao ser 
atropelado por um caminhão-baú.

Foto: Heleno Lima

Obituário

Tenho uma profunda admiração por Paulo de Tarso, 
ou São Paulo como é mais conhecido, que foi uma 
das figuras mais interessantes da história. Foi ele 

o fundador das bases teológicas da doutrina cristã, da 
propagação do cristianismo e quem definiu que Cristo 
morreu na cruz pelos pecados do mundo e ressuscitou. 
Sem Paulo, o cristianismo não existiria hoje.

Mas, antes de se tornar cristão, seu nome era Saulo, 
ele era um fariseu e membro da alta aristocracia, um 
estudioso que conhecia profundamente a língua e a 
cultura grega, o aramaico, e, pelo prestígio de sua 
família, ele ainda tinha o título de cidadão romano. 
Como herdeiro da tradição do farisaísmo, um ramo 
ortodoxo do judaísmo, ele foi encarregado para liderar 
as perseguições aos chamados nazarenos, que 
adoravam um homem morto aos uns vinte anos, de nome 
Jesus, e por isso eram considerados subversivos às leis 
da Torá. Informado que esses haviam se refugiado em 
Damasco, Saulo saiu com um exército em perseguição, 
mas, de acordo com um relato da Bíblia, quando se 
aproximaram do destino, subitamente apareceu uma 
luz em volta deles e, da luz, surgiu um ser celestial. Esse 
episódio teria sido seu encontro pessoal com o Jesus 
ressuscitado e, a partir de então, inspirado na crença da 
ressurreição segundo as profecias das escrituras judaica, 
Saulo mudou seu nome para Paulo e se tornou o mais 
fervoroso propagador do Cristo ressuscitado, embora ele 
nunca tenha conhecido Jesus em carne.

Convencido de que Jesus lhe incumbira de propagar 
a fé, Paulo foi se encontrar com o Conselho de Jerusalém, 
um movimento nazareno conduzido por Tiago, Pedro 
e João, e os persuadiu a aprovar que ele pregasse aos 
gentios. Não foi fácil, pois o movimento dos apóstolos 
de Jesus era uma seita eivada de judaísmo e Paulo, 
que via as coisas de modo diferente, se empenhou a 
dissuadi-los da ideia da nação de Israel eleita por Deus 
para a redefinição de que Jesus era universal, a todos 
os que tinham fé. Desse modo, com uma impressionante 
capacidade de persuasão, Paulo foi autorizado, 
passando a ser o décimo terceiro apóstolo de Cristo. 
Aliás, antes de Paulo, os seguidores de Jesus eram uma 
seita judaica, que se diziam nazarenos, e foi Paulo quem 
pela primeira vez tratou Jesus pelo nome próprio de 
Cristo, palavra grega que quer dizer “messias”, e seus 
fiéis passaram a ser conhecidos como cristãos.

A pregação de Paulo se iniciou na Grécia, entre os 
não judeus, envolvendo escravos e membros da nobreza, 
sem distinção, e o êxito foi extraordinário, especialmente 
por suas opiniões sobre certos assuntos que diferiam 
substancialmente da do Conselho de Jerusalém, pois 
Paulo, como evangelizava gentios, teve de relaxar ou até 
rejeitar muitos itens de submissão à Torá, sobretudo os 
relativos aos alimentos e à circuncisão, bem como, em 
detrimento da instituição do sabá, foi Paulo que instituiu 
o domingo como o dia de se rememorar a ressurreição 
e para esse dia se faria o ritual de uma refeição 
simbólica, a ceia do senhor, que depois se transformou 
na eucaristia. Claro que, por vezes, ele se desentendeu 
com o Conselho, chegando a chamar Pedro de hipócrita 
e acusar Tiago, a autoridade maior da igreja e irmão 
de Jesus, de o ter influenciado. Como ele mesmo dizia 
“trabalhei mais arduamente que todos eles”.

Para quem não sabe, naquele tempo os apóstolos 
consideravam que Jesus era um cadáver fisicamente 
ressuscitado, e foi Paulo quem mudou essa perspectiva, 
afirmando a primeira mão que Cristo ressuscitou 
em “corpo espiritual” e não em carne e osso, que seu 
sacrifício redimiu a humanidade e, no fim dos tempos, 
Deus daria a todos os seus filhos corpos celestiais, 
imperecíveis, gloriosos e imortais. Sem dúvidas, Paulo 
foi o mais extraordinário teólogo da cristandade. 
Inteligentíssimo e muito estudado, diferente dos demais 
apóstolos, Paulo organizou uma hierarquia na igreja e é 
o autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Deixando 
um legado formidável, suas epístolas são consideradas 
O Primeiro Credo do cânone.

A carreira apostólica de Paulo terminou quando ele 
foi preso em Jerusalém, em 57 d.C. Ele passou anos preso 
e depois foi enviado a Roma, a Cidade Eterna, a fim de 
ser julgado por Nero. Ali, ele ficou mais dois anos preso, 
mas os Atos nada contam de seu destino final, segundo a 
tradição, ele teria sido decapitado.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

A ressurreição na 
teologia de Paulo

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

de Campina Grande (IHCG)

Seis entre dez brasileiros conhecem ao menos um amigo, parente ou colega de trabalho que morreu vítima da doença

Mortes na vida de 60% das pessoas
PANDEMIA DA COVID-19

A cada dez brasileiros, 
seis conhecem ao menos 
um amigo, parente ou cole-
ga de trabalho que perdeu a 
vida para a Covid-19. A  in-
formação é de uma pesqui-
sa realizada em abril pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e pelo Insti-
tuto FSB Pesquisa, que ouviu 
2.015 brasileiros, de 16 anos 
ou mais. Quarenta por cen-
to dos entrevistados disse-
ram que perderam amigos. 
Em João Pessoa, não é difí-
cil comprovar os dados da 
pesquisa. A cada esquina, 
histórias de mortes e das se-
quelas emocionais deixadas 
pela pandemia fazem parte 
da trajetória de muitos pa-
raibanos.

O assessor técnico da Di-
visão de Cemitérios de João 
Pessoa, Mário Bento de Mo-
rais, 65 anos, declara que não 
conhece apenas uma, duas 
ou três pessoas que foram 
mortas pelo novo coronaví-
rus. O número chega a mais 
de dez, todos vítimas da ci-
dade onde ele nasceu, São 
Mamede.

Um dos casos que mais 
marcou Mário foi a morte de 
um amigo de infância cha-
mado Damião. “Éramos ami-
gos desde quando eu tinha 
13 anos. Damião era aposen-
tado, casado com uma prima 
minha, mas faleceu por con-
ta da Covid-19”, conta.

Ele lembra que Damião e 
a esposa pegaram Covid-19, 
mas a mulher ficou boa. O 

marido chegou a ser hospi-
talizado, foi entubado e não 
resistiu. Um dos sentimentos 
pesarosos de Mário é que ele 
queria ter visitado e se des-
pedido do amigo de infân-
cia, mas não foi possível. “Eu 
moro em João Pessoa, ele em 
São Mamede, e quem adoe-
cia de Covid não era possí-
vel visitar. Isso traumatizou 
bastante a gente”, afirmou.

O estágio mais preocu-
pante da pandemia já pas-
sou, mesmo assim Mário 
conta que ficou o sentimen-
to de saudade, de impotência 
e a ciência da postura “irres-
ponsável” de muitos gover-
nantes. “Ele morreu sem ter 
chegado a vacina e naquela 
época era tanto jogo de infor-
mação dos governantes, tan-
ta irresponsabilidade, que a 
população ficava perdida. 
Depois que chegou a vacina, 
olha só a diferença? Conside-
ro isso uma tragédia”.

Sequelas emocionais
Além desse sentimen-

to de revolta e impotência 
diante das mortes provoca-
das pela pandemia, há quem 
ainda hoje apresente seque-
las psicológicas por conta 
dessas perdas. Um exem-
plo é o da corretora bancá-
ria Helena Travassos. A ex-
periência que ela teve com a 
Covid-19 foi extremamente 
marcante, porque, em ape-
nas uma semana, ela per-
deu uma irmã que amava 
muito, Cida, e também uma 
amiga, Vera, que considera-
va uma irmã. As duas foram 
infectadas pelo novo corona-

José Alberto Nascimento (Holyfield)
11/5/2022 – Aos 48 anos, em 
Campina Grande (PB), vítima de 
homicídio. Estava internado no 
Hospital de Trauma depois de, 
quatro dias antes, ter sido atingido 
por tiros na porta de sua casa, em 
Soledade, no Cariri paraibano.

Foto: Reprodução

Hamlet Jackson Targino
de Oliveira (Nego Jackson)
11/5/2022 – Aos 33 anos, em Catolé 
do Rocha (PB), assassinado. Foi 
morto a tiros na frente de sua 
casa. Ele era natural da cidade de 
Alexandria, no Rio Grande do Norte.

Foto: Notícia Paraíba

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Fotos: Divulgação

Helena e Vera (acima), Laís Loureiro (à esquerda) e Mário Bento

Din
12/5/2022 – Em Teixeira (PB), 
assassinado. Foi morto com vários 
disparos de arma de fogo na porta 
de sua residência. A polícia está 
investigando o homicídio.

Foto: Reprodução

Ana Paula Pereira de Sousa
12/5/2022 – Em Sousa (PB), vítima 
de feminicídio. Teria sido baleada, 
de acordo com a Polícia Militar, pelo 
próprio companheiro após uma 
discussão.

Foto: Reprodução

víus praticamente num mes-
mo período.

Primeiro foi a irmã, que 
foi detectada com a doen-
ça e começou o tratamento. 
Depois, a amiga, que era vi-
zinha de Helena, apresentou 
sintomas gripais, mas fez o 
teste e deu negativo, ou seja, 
foi um falso negativo. Cerca 
de uma semana depois des-
sa suposta gripe, o quadro 
de Vera piorou e ela parou 
de comer. Procurou então o 
hospital e já era tarde.

No caso da irmã de He-
lena, elas se falavam o tem-
po todo por chamada de ví-
deo e tudo levava a crer que 
a recuperação iria acontecer. 
Infelizmente, o cenário mu-
dou e ela veio a óbito. “Perdi 
minha irmã numa segunda-
feira e minha melhor amiga 
na sexta-feira e as sequelas 
emocionais continuam até 
hoje na minha vida. Cerca de 
15 dias depois que elas mor-
reram, começaram a chegar 
as vacinas, mas para elas já 
não adiantavam. Depois, eu 
mesma peguei Covid, mas 
graças a Deus já tinha toma-
do a primeira dose e, apesar 
de ter passado por um mo-
mento preocupante, não fi-
quei internada”.

Entre as sequelas emocio-
nais e psicológicas que Hele-
na convive diariamente es-
tão o medo de sair de casa, 
de manter uma agenda so-
cial e de se apegar demais às 
pessoas e, se acontecer o pior, 
ter de enfrentar a  dor da per-
da. “Porque essa dor é muito 
grande. Eu chorava muito, e 
agora evito sair de casa. Me 
afastei do emprego e de ou-
tras atividades que realizava 
por conta desse medo do ví-
rus”, confessa.

A corretora bancária dis-
se que já foi aconselhada a 
procurar um psicólogo, mas 
declarou que está tentando 
se reerguer seguindo “a fé”. 
Muito religiosa e também 
recebendo o apoio do ma-
rido, do filho e de amigos, 
ela procura, a cada dia, dar 
um passo para se afastar do 
“medo”. “Eu era voluntária 
da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer e tinha saído 
do grupo. Já disse que ia vol-
tar, porque quando a gente 
ajuda outras pessoas se sen-

te viva, se beneficia com esse 
trabalho”.

Aceitação da morte
A psicóloga clínica cog-

nitivo comportamental Laís 
Loureiro afirma que nin-
guém está preparado para 
perdas, seja de coisas ou si-
tuações, muito menos de en-
tes queridos. “Isso provoca 
uma dor imensurável. Tra-
balhar a aceitação no senti-
do de compreender que nem 
tudo está sob nosso controle 
e que a morte, apesar de do-
lorosa para quem fica, é um 
movimento natural na vida 
do ser humano, é muito im-
portante e libertador”.

Laís Loureiro declara 
que o processo de supera-
ção do luto leva tempo, mas 
há alguns comportamentos 
que ajudam nesse proces-
so, como não ficar “remoen-
do o porque do que aconte-
ceu”, fazer orações, escrever 
uma carta de despedida e 
gratidão, bem como inves-
tir na própria vida, se ocu-
pando com atividades que 
dão  sentido e significado a 
sua jornada.

As pessoas que ficam 
traumatizadas ou não esque-
cem as perdas de amigos e 
entes queridos devem evitar 
ao máximo permanecer com 
o tempo ocioso, que propicia 
pensamentos negativos e au-
menta essa dor. A psicóloga 
enfoca que se o processo de 
perda não for vivido e supe-
rado, pode provocar um es-
tado depressivo ou resultar 
na instalação da própria de-
pressão, que é um transtorno 
grave, onde a pessoa preci-
sa de acompanhamento psi-
cológico e muitas vezes psi-
quiátricos, podendo incluir 
nesse último medicamentos.

Toda uma rede de apoio 
pode ajudar o paciente a vol-
tar a viver plenamente. Essa 
rede deve envolver ativida-
des que geram prazer, utili-
dade e alegria. Entre as dicas 
da psicóloga estão resgatar 
atividades lúdicas, como ca-
minhadas, esportes, visitas 
a pessoas que gosta, escu-
tar músicas que levantem o 
astral e, preferencialmente, 
nunca ficar sozinho se o sen-
timento de tristeza for inten-
so e recorrente.
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O Tribunal de Contas da 
União (TCU) retoma na pró-
xima quarta-feira, 18, a análi-
se da privatização da Eletro-
bras. O processo foi incluído 
na pauta da sessão plenária, 
divulgada ontem. O resulta-
do do julgamento é aguar-
dado pelo governo, que vê 
a possibilidade de realizar a 
operação até agosto deste ano.

A análise da segunda eta-
pa da privatização no órgão 
fiscalizador começou em 20 
de abril, com a apresentação 

do voto do relator, ministro 
Aroldo Cedraz. A discussão, 
no entanto, foi adiada após o 
ministro Vital do Rêgo apre-
sentar um pedido de vistas, 
por 20 dias.

Na última quarta-feira, 
11, Vital do Rêgo determinou 
a abertura de um processo 
para avaliar procedimentos 
contábeis de provisionamen-
tos relativos a litígios judi-
ciais referentes a empréstimos 
compulsórios de energia na 
Eletrobras. No início do mês, o 
ministro já havia encaminha-
do solicitação de informações 
e documentos para a estatal.

Resultado é aguardado pelo governo, que vê a possibilidade de realizar a operação até agosto deste ano

TCU confirma julgamento na quarta
privatização da ElEtrobras
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Messias de Almeida ti-
nha cinco anos quando foi 
diagnosticado com um tu-
mor cerebral fase três con-
siderado gravíssimo, con-
sequência de uma queda 
durante uma brincadeira. 
Na época, não era possível 
realizar uma cirurgia de re-
tirada e, cerca de seis meses 
depois, o tumor evoluiu e 
causou paralisia nos mem-
bros inferiores, impossibi-
litando-o de andar. Agora, 
Messias tem oito anos e está 
com cirurgia marcada para 
a próxima sexta-feira, dia 20, 
no Hospital Oswaldo Cruz, 
em São Paulo, mas a famí-
lia dele precisa completar o 
valor de 30 mil reais para a 
realização do procedimento.

Contar com a solidarieda-
de das pessoas é, agora, o úl-
timo recurso da família, con-
forme explicou o eletricista 

Menino de oito anos realiza campanha
cirurgia Em são paulo

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

O eletricista Eduardo Guimarães, pai do pequeno Messias, precisa de R$ 30 mil para a realização da cirurgia do filho 

Foto: Ortilo Antonio

Apelo
A cirurgia está marcada 
para sexta-feira (20), no 
Hospital Oswaldo Cruz, 
em São Paulo, e a família 

precisa completar 
o valor de R$ 30 mil para 

o procedimento

Marlla Sabino 
Agência Estado

As disputas na modalida-
de de tênis de mesa da etapa 
regional de João Pessoa dos Jo-
gos Escolares e Paraescolares 
da Paraíba vão ser realizadas 
hoje, a partir das 8h, na Vila 
Olímpica Parahyba. Os atle-
tas competirão nas categorias 
individuais e em duplas nos 
naipes masculino e feminino 
na faixa etária de 12 a 17 anos.

As etapas regionais já con-
cluídas foram em: Catolé do 
Rocha, Pombal, Sousa, Prin-
cesa Isabel, Itaporanga, Patos, 
Itabaiana e Monteiro. Já na se-
gunda-feira (16), será a vez de 
iniciar em Cajazeiras, Guara-
bira e Mamanguape, enquan-
to em Cuité começou ontem e 
João Pessoa e Campina Gran-
de serão encerradas no dia 28 
deste mês de maio.

“Agora, aqui em João Pes-
soa, no sábado (hoje), o tênis 
de mesa estará movimentan-
do como modalidade indivi-
dual, já que as coletivas já es-
tão ocorrendo. Em avaliação 
com a equipe técnica, pode-
mos dizer que tudo está trans-
correndo na sua devida nor-
malidade em todas as regiões 
onde está ocorrendo os Jogos”, 
disse o professor José Hugo, 
coordenador geral do evento.

“Acreditamos o quanto os 

Jogos Escolares e Paraescola-
res têm a importância de fazer 
com que o esporte seja utiliza-
do também como formador de 
caráter, pois exige um cumpri-
mento de regras e o espírito 
esportivo é levado em conta. 
Por isso, o Governo do Estado 
mostra sua alegria em voltar 
a realizar, depois desses dois 
anos difíceis de pandemia, 
quando as atividades estive-
ram paralisadas”, disse o se-
cretário da Juventude, Espor-
te e Lazer, Zezinho Botafogo.

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares da Paraíba são rea-
lizados pelo Governo do Es-
tado, por meio da Sejel, em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação e Ciência 
e Tecnologia (SEECT).

Basquete
Na segunda-feira (16), no 

ginásio do Colégio Interactivo 
- unidade Cristo Redentor, ha-
verá o início da modalidade de 
basquetebol. Pelo masculino, 
de 12 a 14 anos, o Marista Pio X 
jogará contra a Lourdinas e o 
Motiva Ambiental enfrentará 
o Motiva Oriental. Pela catego-
ria de 15 a 17 anos, o Interacti-
vo Cristo pega o IFPB e em se-
guida, o Marista Pio X terá pela 
frente o Motiva Miramar.

Vila Olímpica sedia hoje
disputas de tênis de mesa

Jogos EscolarEs E paraEscolarEs

Eduardo Guimarães, pai de 
Messias e de outros três fi-
lhos. O valor inicial da cirur-
gia era em torno de 100 mil 
reais, mas com ajuda de al-
gumas pessoas e da Arqui-
diocese de Natal, eles con-
seguiram reduzir os custos 

e precisam arcar para os 30 
mil. Até o momento, já foram 
arrecadados 15 mil reais, mas 
a outra metade do valor pre-
cisa chegar até segunda-fei-
ra, pois é o prazo final para 
pagar o hospital.

Residente em Sousa, mas 
com familiares também em 
Caicó e Mossoró, Eduardo 
vem de uma peregrinação 
enfatizando a campanha em 
prol da saúde do filho. Ele e 
o filho estão em João Pessoa 
desde a última terça-feira a 
fim de sensibilizar a popu-
lação na contribuição para a 
cirurgia. Nessa caminhada, 
o eletricista relembra que a 
Arquidiocese de Natal mo-
bilizou as Igrejas Católicas 
para auxiliarem na campa-
nha e ele também tem busca-
do o apoio da imprensa, tan-
to no Rio Grande do Norte, 
quanto aqui na Paraíba.

Apesar de estar com mui-
to medo, seja de não conse-
guir o valor ou em relação 

à cirurgia delicada que re-
quer cerca de 10 horas de du-
ração, Eduardo se considera 
um homem de “muita fé” e 
acredita que “a união faz a 
força”. “Peço que as pessoas 
me deem essa oportunidade 
como pai para que eu con-
siga tirar o meu filho desse 
sofrimento. Sem a cirurgia, 
o risco é que se transforme 
em um aneurisma, pela gra-
vidade, e aí não haveria mais 
chance. Mas, enquanto há 
vida, há esperança e é com 
esse amor que eu tenho que  
lutar pelo meu filho”, enfati-
zou o pai de Messias.

Para contribuir com a 
campanha, a família está 
recebendo qualquer quan-
tia através de transferên-
cias para Ag: 1611-0 e Conta 
52959-1 do Banco do Brasil ou 
Pix pela chave 606.426.823-
99. O telefone para entrar 
em contato com Eduardo e 
sua esposa, Adriele Ribeiro, 
é (84) 98736-0619.

O prazo das inscrições 
da 6a edição do ‘Prêmio 
Afrafep de Educação Fiscal’ 
foi prorrogado pela comis-
são organizadora da Asso-
ciação dos Auditores Fiscais 
do Estado da Paraíba (Afra-
fep), que publicou um novo 
cronograma. As inscrições 
podem ser realizadas até o 
dia 31 de julho próximo. Na 
edição deste ano, houve ele-
vação do valor da premiação 
para R$ 40 mil e o número de 
vencedores para oito.

A Comissão Organiza-
dora do ‘Prêmio Afrafep de 
Educação Fiscal’ publicou 
também um novo cronogra-
ma. As postagens dos proje-
tos com documentação po-
dem ser feitas, no máximo, 
até o dia 17 de agosto de 2022, 
enquanto o período de verifi-
cação da comissão técnica e 

Julgadora será de 1o de agos-
to a 30 de setembro de 2022. A 
divulgação do resultado está 
prevista para até 10 de outu-
bro de 2022, com solenidade 
de entrega para o dia 31 de 
outubro de 2022. 

O concurso vai premiar 
os melhores projetos de edu-
cação fiscal em quatro cate-
gorias: professores de escolas 
de educação básica; professo-
res ou profissionais de insti-
tuições de Ensino Superior/
ongs; da área de tecnologia e 
dos profissionais de impren-
sa. Os oito melhores proje-
tos serão agraciados com um 
Certificado de Reconheci-
mento e uma premiação fi-
nanceira de R$ 5.000,00. Serão 
três prêmios para a catego-
ria Escola (Educação Básica); 
dois prêmios para a catego-
ria Instituições; dois prêmios 
para a categoria Profissional 
da Imprensa e um prêmio 
para a categoria Tecnologia.

O prêmio é uma realiza-
ção da Associação dos Au-
ditores Fiscais do Estado da 
Paraíba (Afrafep) em parce-
ria com o Sindifisco-PB e a 
Loteria do Estado da Paraí-
ba (Lotep), tendo apoio da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB).

O regulamento completo 
com o cronograma, a abran-
gência das temáticas por cada 
categoria, que poderão ser tra-
balhadas nos projetos ou na 
reportagem, com as informa-
ções detalhadas e o formulá-
rio de inscrição do ‘Prêmio 
Afrafep de Educação Fiscal’, 
já está disponibilizado na pá-
gina da entidade por meio 
do link https://afrafep.com.
br/premioeducacaofiscal/. As 
dúvidas sobre o prêmio tam-
bém podem ser tiradas pelo 
telefone (83) 3533-5340.

Poderão participar do 
‘Prêmio Afrafep de Educação 
Fiscal’ os professores de esco-

las (Ensino Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio 
e inclusive, profissionalizan-
te), instituições (organizações 
não governamentais, univer-
sidades, prefeituras e secre-
tarias municipais e demais 
instituições da iniciativa pri-
vada), profissionais da im-
prensa (profissionais ou em-
presas de comunicação com 
atuação em mídia conven-
cional, como mídia impres-
sa, TV, rádio e internet, além 
de universitários do curso de 
Jornalismo, com reportagens 
publicadas em jornais im-
pressos ou digitais) e tecnolo-
gia (amadores, estudantes da 
área de tecnologia da infor-
mação, profissionais e orga-
nizações da iniciativa públi-
ca, privada ou do 3º setor, que 
desenvolvam ou financiam a 
criação de aplicativos, jogos 
e programas para computa-
dores ou dispositivos móveis 
para a Educação Fiscal).

Novo cronograma e inscrições prorrogadas
prêmio afrafEp 2022

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

A Prefeitura de João Pes-
soa continua, neste sábado 
(14), sua campanha de vaci-
nação contra a Covid-19 imu-
nizando todos os públicos a 
partir dos cinco anos. A vaci-
nação vai ocorrer em várias 
unidades de saúde da família 
e no Mangabeira Shopping.

Além da D1 e D2 para 
crianças de 5 a 11 anos, estão 
disponíveis também a pri-
meira dose para o público 12+ 
e a segunda dose da Corona-
Vac (28 dias após a primeira 
dose), Pfizer (60 dias), Astra-
Zeneca (90 dias) e Janssen. 
Pode tomar a terceira dose a 
população com idade a par-
tir de 18 anos (120 dias após 
a segunda dose), imunossu-
primidos (28 dias) e os traba-
lhadores de saúde (120 dias). 
A aplicação da quarta dose é 
destinada para os indivíduos 
imunossuprimidos e idosos 

a partir dos 60 anos, que te-
nham recebido a terceira dose 
há, pelo menos, 120 dias.

Agendamento
Apenas o público 60+ que 

vai tomar a quarta dose preci-
sa realizar o agendamento, que 
pode ser feito a partir das 19h 
desta sexta-feira (13), pelo apli-
cativo Vacina João Pessoa ou 
site vacina.joaopessoa.pb.gov.br

Documentação exigida
Para D1, D2 e D3 é neces-

sário documento oficial com 
foto, Cartão SUS ou CPF e 
comprovante de residência 
em João Pessoa, além do car-
tão de vacinação caso não seja 
a primeira dose. Já para a D4 
é preciso apresentar também 
uma comprovação documen-
tal para trabalhadores de saú-
de e laudo médico para imu-
nossuprimidos.

Capital oferta vacina contra 
a Covid-19 à população

campanha dE imunização



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
ALAGOINHA, no dia 26/05/2022 as 14:30 horas. Objetivo: Aquisição parcelada de frutas e verduras, 
destinados a manutenção das secretarias municipais, Fundo de Ação Social e Fundo Municipal de 
Saúde. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br 
ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 
39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 12 de maio de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICENÇA

A Prefeitura Municipal de Alcantil torna público que requereu a SUDEMA- Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para a aprovação do Projeto Básico do Açude 
Riacho da Cruz, situada na comunidade Lagoa do Jucá (Sítio Ramada), neste município.

Alcantil - PB, 10 de Maio de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição de 
forma parcelada de material eletrico em geral, para atender a demanda das secretarias do Munici-
pío de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: BARBOSA E SILVA IND??STRIA E COM??RCIO 
DE M??VEIS E LUMINÁRIAS LTDA - R$ 6.830,00; CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE 
MATERIAL ELETRICO EIRELI - R$ 128.017,43; DMP EQUIPAMENTOS LTDA. - R$ 5.800,00; 
EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA – ME - R$ 5.823,72; 
GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 105.201,80; USIFER – TERMO CONEXOES LTDA - R$ 77.554,50.

Alcantil - PB, 25 de Abril de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de material elétrico em geral, para atender a demanda das secretarias do Município de 
Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BARBOSA E 
SILVA IND??STRIA E COM??RCIO DE M??VEIS E LUMINÁRIAS LTDA - R$ 6.830,00; CENTER 
LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - R$ 128.017,43; DMP EQUI-
PAMENTOS LTDA. - R$ 5.800,00; EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRICOS LTDA – ME - R$ 5.823,72; GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 105.201,80; USIFER 
– TERMO CONEXOES LTDA - R$ 77.554,50.

Alcantil - PB, 28 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00030/2022
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 DP00030/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa do ramo de engenharia para perfuração de poços tubulares 
em conformidade com o plano de trabalho no Município de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO - R$ 69.151,51.

Alcantil - PB, 13 de Maio de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00031/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00031/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de internet com até 100gb para instala-
ções nos ônibus escolares da Secretaria de Educação do Município de Alcantil – PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOAO PAULO LEONARDO COSTA 
DE ASSIS - R$ 10.465,00.

Alcantil - PB, 13 de Maio de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de internet com até 100gb para instalações 
nos ônibus escolares da Secretaria de Educação do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00031/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2008 
– MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT 
Nº 00103/2022 - 13.05.22 - JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS - R$ 10.465,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para perfuração de poços tubulares 
em conformidade com o plano de trabalho no Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00030/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
09009 – SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.544.1012.1031 – PERFURAÇÃO DE POÇOS 
TUBULÁRES ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 – Obras e Instalações – Fonte – 701 44.90.51 
– Obras e Instalações – Fonte – 500. VIGÊNCIA: até 13/11/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00102/2022 - 13.05.22 - ANTONIO MACENA OLIVEIRA 
FILHO - R$ 69.151,51.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material elétrico em geral, para atender a deman-
da das secretarias do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 
04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.1003 – EQUIPAR 
AS UNIDADES ESCOLARES 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DE-
SENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE AS-
SISTÊNC 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS 
ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00094/2022 - 03.05.22 
- CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - R$ 128.017,43; 
CT Nº 00095/2022 - 03.05.22 - BARBOSA E SILVA IND??STRIA E COM??RCIO DE M??VEIS E 
LUMINÁRIAS LTDA - R$ 6.830,00; CT Nº 00096/2022 - 03.05.22 - DMP EQUIPAMENTOS LTDA. - R$ 
5.800,00; CT Nº 00097/2022 - 03.05.22 - EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRICOS LTDA - ME - R$ 5.823,72; CT Nº 00098/2022 - 03.05.22 - GUSTAVO XAVIER GARCEZ - 
R$ 105.201,80; CT Nº 00099/2022 - 03.05.22 - USIFER - TERMO CONEXOES LTDA - R$ 77.554,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 
- R$ 25.785,21; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 177.894,50; FARIAS 
COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 60.042,60.

Algodão de Jandaíra - PB, 09 de Maio de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 25.785,21; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 177.894,50; FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 60.042,60.

Algodão de Jandaíra - PB, 10 de Maio de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; ADJUDICO 
o seu objeto a: ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
- R$ 10.923,25; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 6.692,40; ENDOMED COM E REP DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 158.697,90; FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 54.596,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 10 de Maio de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o corresponden-
te procedimento licitatório em favor de: ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA - R$ 10.923,25; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 6.692,40; ENDOMED 
COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 158.697,90; FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 54.596,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 12 de Maio de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaíra: 
02.090–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2101 – MANUTENCAO DA FARMACIA 
BASICA 3390.32.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Fonte: 500, 600, 621. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de 
Jandaíra e: CT Nº 00068/2022 - 10.05.22 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 25.785,21; CT Nº 
00069/2022 - 10.05.22 - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 177.894,50; CT Nº 
00070/2022 - 10.05.22 - FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 60.042,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOS-
PITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaíra: 02.090–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02090.10.301.2006.2037 – MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 3390.30.0000 
MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 500, 600. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00071/2022 - 
12.05.22 - ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 
10.923,25; CT Nº 00072/2022 - 12.05.22 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 6.692,40; CT 
Nº 00073/2022 - 12.05.22 - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 158.697,90; 
CT Nº 00074/2022 - 12.05.22 - FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
54.596,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas especiali-
zadas para o fornecimento de estruturas para a realização dos festejos tradicionais e oficias do 
município, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Municipal nº 120/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. Edital: www.
areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 13 de Maio de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
CONSULTORIA JURÍDICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº 00105/2021. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AREIAL PB E IGOR ROCHA DE BRITO LIRA – CNPJ 36.972.451/0001-38, RUA 
ANTÔNIO CAMPOS, Nº 528, BAIRRO LAURITZEN, CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MODER-
NIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MODELO, NESTE MUNICÍPIO.

 OBJETO DO ADITIVO PRAZO E VALOR: ADITIVO PRAZO: DE 60 DIAS (SESSENTA), 
COMEÇANDO DE 01/05/2022 À 29/06/2022, ADITIVO VALOR: R$:14.560,29 (QUATORZE MIL, 
QUINHENTOS E SESSENTA REIAS E VINTE E NOVE CENTAVOS). FUNDAMENTAÇÃO: ART. 
57, I, § 1º DA LEI Nº. 8.666/93, ALTERADA, ADELSON GONÇALVES BENJAMIN E IGOR ROCHA 
DE BRITO LIRA – CNPJ 36.972.451/0001-38.

AREIAL, 28 DE ABRIL DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANULAÇÃO

Tomada de Preços nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para reforma e ampliação da UBSF VI, das Âncoras de Riachão de Pedro Velho e Sítio 
Areias e da Academia de Saúde do Centro, conforme especificações do projeto básico; ANULO o 
correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício, 
uma vez que detectou-se diversos erros no projeto básico, sendo necessário alterações substanciais..

Aroeiras - PB, 02 de Maio de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de reforma 

e ampliação da Escola Municipal E. F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, conforme especificações 
do projeto básico. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA - Valor: R$ 1.923.338,47. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 13 de Maio de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 

Pública de Compra objetivando: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para compor o cardápio da merenda 
escolar dos alunos matriculados na rede de Ensino, da Prefeitura Municipal de Assunção – PB. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propo-
situra até as 09:00 horas do dia 06 de Junho de 2022, na sala da referida comissão, sediada 
na Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB. Neste mesmo local, data 
e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação per-
tinente, 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) 34661143. 
E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 10 de Maio de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO LICITAÇÃO DESERTA

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00009/2022. OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa 
fisíca para o eventual fornecimento de refeições in–loco ou em quentinhas para atender a demanda 
das secretarias deste Município. ABERTURA: 11/05/2022 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação 
Deserta. DATA: 11/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: Locação de Veículo 
vistoriado com condutor para transporte de Alunos da Zona Rural para escolas do Municipio de 
Assunção PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GENIVAL 
GONÇALVES DE OLIVEIRA - R$ 34.200,00.

Assunção - PB, 09 de Maio de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: Aquisção de material Odon-
tológico para Secretaria de Saúde de Assunção–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 
18.230,85; DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO–MEDICO–HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 56.796,01.

Assunção - PB, 12 de Maio de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 011/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SERVIÇOS DE 
CASTRAÇÕES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS ERRANTES (CÃES E GATOS). Data de abertura: 
25/05/2022 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa 
Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 12 de Maio de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 012/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. Data de abertura: 25/05/2022 às 11h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, 
no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 12 de Maio de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 013/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR IMAGEM (Itens Remanescentes). 
Data de abertura: 26/05/2022 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 
Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 12 de Maio de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
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 de 
materiais médico hospitalares, para atender as demandas de todos os setores da Secretaria 
Municipal de Saúde de Cabedelo. 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; 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, 13 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público aos interessados, que a Secretaria de Infraestrutura visando reavaliar com atenção e cautela 
os requisitos estabelecidos no termo de referência da licitação em epígrafe, cujo objeto é a AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, solicitou adiamento “SINE DIE” da sessão pública, que ocorreria 
dia 16/05/2022 às 09:00hs. Desta forma, fica adiado conforme requerido, até a publicação de nova 
data. Informações no horário das 08:00hs as 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br.

Cabedelo - PB, 13 de maio de 2022
BARBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022

AVISO DE ADIAMENTO
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público, que o CHAMAMENTO 
PÚBLICO, do Tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, cujo OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAS, CRECHES E BERÇÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, fica ADIADO por 
tempo INDETERMINADO.

Campina Grande, 11 de maio de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.062/2022. PARTES: FMAS/SE-

MAS/PMCG E J&P COMÉRCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA . OBJETO CONTRATUAL: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO A PARTIR DE 15/05/2022, ATÉ 15/06/2022. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI 
Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ERNANI PEREIRA DA SILVA 
JUNIOR. DATA DE ASSINATURA: 13/05/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
CRECHE TIPO A INTEGRA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNCIO 129/2022. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 12 de Maio de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTI-
VIDADES TRADICIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE; ADJUDICO o seu objeto a: IOA SERVIÇOS 
E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - R$ 851.867,00.

Caraúbas - PB, 09 de Maio de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVI-
DADES TRADICIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - R$ 851.867,00.

Caraúbas - PB, 11 de Maio de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20101/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 24.575.584/0001-91. FUNDAMEN-
TAÇÃO: PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser 
prorrogado dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Oitava, Parágrafo único, na forma 
prevista no parágrafo 1º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 679649/2014, 
POR 05(CINCO) MESES A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2022. DATA DA ASSINATURA: 12 DE 
MAIO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20201/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 24.575.584/0001-91. FUNDAMEN-
TAÇÃO: PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser 
prorrogado dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Oitava, Parágrafo único, na forma 
prevista no parágrafo 1º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 859764/2017, 
POR 05(CINCO) MESES A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2022. DATA DA ASSINATURA: 12 DE 
MAIO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO - VALOR

CONTRATO Nº. 20501-2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚ-
BAS. CONTRATADO JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ nº 
40.065.143/0001-04. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, C/C O 
§1º DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ACIMA, NO VALOR DE R$ 163.581,20 
(cento e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos), TOTALIZANDO 
R$ 648.895,07 (seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sete 
centavos )PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 33,71% DO VALOR 
INICIAL CONTRATADO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI-
PAIS: 13 DE MAIO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Serviço objetivando: INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS FORMADOS EM COMUNICAÇÃO, 
PUBLICIDADE, MARKETING OU QUE ATUEM EM UMA DESSAS ÁREAS, PARA COMPOR SUB-
COMISSÃO PARA JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E SEUS EVENTUAIS RECURSOS 
APRESENTADOS NAS LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DO CONDE. INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS FORMADOS EM COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE, 
MARKETING OU QUE ATUEM EM UMA DESSAS ÁREAS. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 17:00 horas do dia 30 de Maio 
de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 13 de Maio de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESIN-
FECÇÃO DE SUPERFÍCIES HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS. 
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 27 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado

Conde - PB, 13 de Maio de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico Nº 010/2022. Objeto: Aquisição de 01 (um) Trator 0 km, sobre 
rodas, potência mínima de 75VC, cabine toldo, tração: 4x4, com 03 cilindros e sistema hidráulico, 
equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelos os órgãos de fiscaliza-
ções, conforme termo de referência (Convênios com Estado da Paraíba CV Nº 0005/2021). Data 
prevista para realização da sessão eletrônica: Será no dia 26 de maio de 2022. Hora prevista 
para o início da sessão eletrônica: Será às 08:00 (oito horas). Local previsto para realização da 
sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por 
item. Fonte de recursos: Não vinculados de impostos - ASPS, Transferências do governo Fede-
ral referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados á saúde. Dotação: Previstos 
no QDD/2022. Repartição/setor interessado: Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos 
Hídricos. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 12 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 011/2022. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para for-
necimento parcelado de pneus, câmara de ar, e protetor, destinados os veículos pertencente ao 
Município de Coremas-PB, conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão 
eletrônica: Será no dia 26 de maio de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será 
às 14:00 (quatorze horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Fonte de recursos: Não vinculados 
de impostos - ASPS, Transferências do governo Federal referentes a convênios e instrumentos 
congêneres vinculados á saúde, educação e outros. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/
setor interessado: Secretaria de Administração. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 12 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar fornecimento parcelado de materiais de construção destinado para as diversas Secretarias 
de Coremas-PB, conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão eletrônica: 
Será no dia 27 de maio de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 08:00 
(oito horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Tipo de julgamento: Menor preço ofertado por lote. Fonte de recursos: Não vinculados 
de impostos - ASPS, Transferências do governo Federal referentes a convênios e instrumentos 
congêneres vinculados á saúde, educação e outros. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/
setor interessado: Secretaria de Administração. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 12 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 013/2022. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimen-
to parcelado de Hortifrútis para atender as necessidades das diversas Secretarias de Coremas-PB, 
conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será no dia 27 
de maio de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 14:00 (quatorze horas). 
Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de 
julgamento: Menor preço ofertado por lote. Fonte de recursos: Não vinculados de impostos - ASPS, 
Transferências do governo Federal referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados 
á saúde, educação e outros. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: 
Secretaria de Administração. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.
br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 12 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de maio de 2022 Publicidades



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 010/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de mão-de-obra especializada na manutenção preventiva e corretiva das redes de água 
fluvial e redes abastecimento de água potável para o consumo humano e animal (Pertencente a 
este Município), com o fornecimento de todos materiais necessários que por ventura forem usados 
(manutenção preventiva e corretiva) serão por conta da Prefeitura de Coremas-PB, conforme termo 
de referência. Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será no dia 31 de maio de 2022. 
Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 08:00 (oito horas). Local previsto para 
realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua 
Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Tipo de 
julgamento: Menor preço ofertado por lote. Fonte de recursos: 1500.0000 Recursos não Vincula-
dos de Impostos. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: Secretaria de 
Urbanismo. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 12 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 011/2022. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestar 
serviços de transporte passageiros (alunos) de diversas localidades da Zona Rural para estudarem 
nas escolas localizadas no município de Coremas-PB, conforme termo de referência. Data prevista 
para realização da sessão eletrônica: Será no dia 31 de maio de 2022. Hora prevista para o início da 
sessão eletrônica: Será às 14:00 (quatorze horas). Local previsto para realizada a sessão pública 
e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, 
Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Tipo de julgamento: Menor preço 
ofertado por item. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte 
de recurso 2: Convênio celebrados com o Estado da Paraíba, através da Secreta de Estado da 
Educação para o exercico de 2022. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: 
Secretaria de Educação. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 12 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE REFEIÇÕES PRONTAS. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 27 de Maio de 2022. 
Início da fase de lances: 08:31 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 subsidia-
riamente 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 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coxixola - PB, 13 de Maio de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.2022.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário 35, Centro – Cuitegi/PB, às 09h00min, do dia 26.05.2022, licitação 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisições 
parceladas de Materiais Elétricos diversos, exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, (com suas respectivas 
alterações), Decreto Municipal nº 01.2013 e demais legislações pertinentes. Outros esclarecimentos 
e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário 
compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br.

Cuitegi/PB, 12 de maio de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a 
Registro de Preços nº AD00006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00002/2022, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00002/2022, realizado pelo FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAUDE DE LUCENA. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município 
de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 
2021 Manut. do Fundo Municipal de Saúde 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2023 
Man Ativ Prog Saude na Familia – PSF 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2026 Man 
Ativ Programa de Farmacia Basica 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2054 Manut do 
Programa NASF 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00140/2022 - 13.05.22 - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 328.670,25.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 
construção de unidade escolar com 04 salas de aula – Distrito de Estacada. FUNDAMENTO LE-
GAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos do Governo do Estado da Paraíba 
– Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia conforme Termo de Convênio: Nº. 
393/2021 e Próprios do Município de Curral de Cima: 05.01 Secretaria Municipal de Educação – 
12.361.0188.1006; Construir Unidades Escolares no Município – 4.4.90.51.01 Obras e Instalações. 
VIGÊNCIA: até 07/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral de Cima 
e: CT Nº 054/2022 - 13.05.2022 - CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ: 
30.272.239/0001-81- VALOR CONTRATADO: R$ 977.733,26 (novecentos e setenta e sete mil e 
setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).

ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, , restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de 
parcelada de hortifrutigranjeiros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
Secretarias deste Município. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 27 de Maio de 2022. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Damião - PB, 11 de Maio de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J.T.A. COMERCIO 
DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 21.318.384/0001-65- R$ 151.003,00. Ficando a 
empresa vencedora notificada para no prazo de 05 dias consecutivos da data de recebimento da 
notificação comparecer para assinatura do contrato,  sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Damião - PB, 13 de Maio de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022./2022
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção 

de uma creche padrão tipo A para o programa Paraiba primeira infância/
 Integra PB, com capacidade de atendimento para 100 crianças no município de Desterro-PB. 

Conforme planilha orçamentaria   anexo I e edital.
ABERTURA: 09:00 hs  do dia 31 de maio de 2022
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 12 de maio de 2022 
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: Registro de preços 
para futura ou eventual aquisição de material de consumo (itens remanescentes do PE 012/2022), 
para atender as necessidades do setor de radiologia do Hospital Municipal de Esperança/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Esperança - PB, 12 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 – GABINETE DO PREFEI-
TO – 04 122 2001 2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO – 02.003 
– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 – COORDENAR E MANTER AS 
ATIVIDADES –ADMINISTRATIVAS – 02.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 1009 2005 
– MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS – 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 
1005 2009 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 – MANTER AS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE – 12 361 1005 2011 – MANUTENÇÃO DE 
PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE – 12 361 1005 2012 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12 361 1005 2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 
– 12 365 1005 2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 12 367 1005 2015 – ATENDI-
MENTO A ALUNOS ESPECIAIS – 02.007 – SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 122 1007 2017 
– MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA – 02.009 – SECRETARIA DE ESPORTES 
– 27 812 1006 2019 – MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS – 02.010 – SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 – MANTER AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA 
05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1004 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 122 1004 2023 – DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO AO 
CONSELHO DE SAÚDE – 10 301 1004 2025 – MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO – 10 
301 1004 2026 – MANTER AS ATIVIDADES DO PSF E NASF – 10 301 1004 2028 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL – 10 301 1004 2029 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) – 10 302 1004 2030 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA 
MAC E SAMU 10 304 1004 2032 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
– 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08 244 1008 2033 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–RP – 08 244 1008 2034 – MANUTENÇÃO DE 
CONSELHOS SOCIAIS – 08 244 1008 2035 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – 08 
244 1008 2036 – MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA – IGDBF – 08 244 1008 
2037 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS VÍNCULOS – (SCFV 
/ PBF / CRAS) 08 244 1008 2038 – PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA 
FELIZ – 02 244 1008 2039 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS – 08 244 
1008 2040 – DESENVOLVER DESPESAS DE PROGRAMAS FNAS – ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/05/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03701/2022 - 13.05.22 - PHELIPE E VASCONCELOS 
INFORMATICA LTDA - R$ 276.440,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PHELIPE E VASCONCELOS 
INFORMATICA LTDA - R$ 276.440,00.

Gado Bravo - PB, 11 de Maio de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022
Torna público que dará continuidade a fase de lances através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 16 
de maio de 2022. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Gurinhém - PB, 13 de maio de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de construção de um 
ginásio poliesportivo coberto na comunidade do sítio Buenos Aires neste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R & S ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI - R$ 611.405,17.

Gurinhém - PB, 28 de Abril de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de construção de um 
ginásio poliesportivo coberto na comunidade do sítio Buenos Aires neste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R & S ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI - R$ 611.405,17.

Gurinhém - PB, 28 de Abril de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de construção 
de um ginásio poliesportivo coberto na comunidade do sítio Buenos Aires neste município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 2.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12 Educação 361 Ensino Fundamental 0005 Educação de Qualidade 1035 Construção/Ampliação/
Recuperação Unidades Escolares 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 28/08/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00037/2022 - 28.04.22 - R 
& S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - R$ 611.405,17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 07:30 horas do dia 17 de Maio de 2022, licita-
ção modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 
CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA 1ª INFÂNCIA, 
ATENDENDO AO CONVENIO Nº 436/2021, CELEBRADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB) E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IGARACY–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; 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. E-mail: cpl@igaracy.
pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 20 de Abril de 2022
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES 

Presidente da Comissão
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços ob-
jetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de instrumental odontológico diversos. 
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 266/21; Decreto Municipal nº 275/21; 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. E-mail: licitacaoinga@gmail.
com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 13 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Locação 
de sete veículos tipo passeio. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Maio de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 13 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Projetos 
Pedagógicos diversos - livros, mobiliários, brinquedos e jogos infantis educativos. Abertura da ses-
são pública: 14:00 horas do dia 27 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 278/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 13 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada filmes radiológicos e químicos 
diversos. 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 266/21; 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. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 13 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais odontológico diversos. 
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 266/21; Decreto Municipal nº 275/21; 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. E-mail: licitacaoinga@gmail.
com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 13 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 16:00 horas do dia 25 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de serviços com atendimento em 
unidade móvel devidamente equipada, para realização de exames por imagem - mamografia 
bilateral. 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 266/21; 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. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 13 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
frutas e verduras para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AGENILSON DE BRITO FELIX 02244724450 
- R$ 14.625,00; LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 - R$ 19.590,00. 

Itapororoca - PB, 13 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada na realização de exames de alta e média complexidade tipos Ressonância, 
Cintilografias e Ultrassonografias no corpo humano, destinados a pacientes das Unidades de Saúde 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ECOCLINICA 
LTDA - R$ 52.217,00; WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 45.495,00.

Itapororoca - PB, 13 de Maio de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE CONVOCAÇÃO 7º COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
A prefeitura Municipal de Itatuba-PB, através do Pregoeiro, torna público  que em face do  

não comparecimento e pelo descumprimento Legal da Empresa ALUYLSON PESSOA DOS 
SANTOS ME – CNPJ: 21.636.341./0001-28, NOTIFICADA PARA ASSINAR CONTRATO POR 
MEIO DA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL  DO ESTADO DA PARAIBA EM 12 DE ABRIL 
DE 2022, PAGINA 24, E PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EM 12 DE ABRIL DE 2022, 
PAGINA 27, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, DNA SERVIÇOS, 
ENTRETENIMENTOS, PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI   – CNPJ: 26.143.332/0001-19, 
classificada em 7º lugar no certame  oriundo do Pregão Presencial nº 00008-2022, para querendo 
e nas mesmas condições propostas, assinar  contrato, cujo objeto: Execução dos serviços de 
transportes de estudantes universitários da  sede do Município para Campina Grande e vice e 
versa, conforme itinerário definido pelas Secretaria de Educação deste Município. Em confor-
midade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º da Lei 8.666/93.  Desde já, solicitamos 
a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no prazo 
de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite será convocado o terceiro classificado, até que seja 
efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 13 de Maio de 2022
JUSCELINO DA SILVA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição de kits 
didáticos destinados aos alunos da rede municipal de ensino do município de Lagoa de Dentro; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EUREKA INOVACOES EDU-
CACIONAIS LTDA - R$ 253.992,00.

Lagoa de Dentro - PB, 10 de Maio de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição de projetos 
pedagógicos destinados à rede municipal de ensino do município de Lagoa de Dentro; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE 
LIVROS LTDA - R$ 243.380,00.

Lagoa de Dentro - PB, 10 de Maio de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de projetos pedagógicos destinados à rede municipal de ensino do 

município de Lagoa de Dentro. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 02.040 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12 361 0403 2012 Manut das Ativ do Ensino Fundamental 12 361 0403 2067 
Manutenção do FUNDEB 30% 12 361 0403 2080 Outras Transf do FNDE 12 365 0401 2186 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3390.30 99 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00067/2022 - 10.05.22 - PAE EDITORA E DISTRIBUI-
DORA DE LIVROS LTDA - R$ 243.380,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de kits didáticos destinados aos alunos da rede municipal de ensino 

do município de Lagoa de Dentro. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 02.040 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12 361 0403 2012 Manut das Ativ do Ensino Fundamental 12 361 0403 2067 
Manutenção do FUNDEB 30% 12 361 0403 2080 Outras Transf do FNDE 12 365 0401 2186 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3390.30 99 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00066/2022 - 10.05.22 - EUREKA INOVACOES EDU-
CACIONAIS LTDA - R$ 253.992,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00005/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00005/2022, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para Implantação de pavimentação asfáltica 
no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse nº 911782/2021/MDR/CAIXA, o Re-
sultado da Licitação com a seguinte classificação:  Licitantes classificadas: 1.VN CONSTRUÇÕES 
EIRELI - ME, CNPJ Nº 37.927.953/0001-00 VALOR: R$ 1.923.546,68; 2. CLPT CONSTRUTORA 
EIRELI EPP - CNPJ Nº 25.165.699/0001-70 - VALOR: R$ 1.925.009,73; 3. SECULAR COMÉR-
CIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 08.580.840/0001-82 - VALOR: R$ 
1.941.851,44. Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos 
e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o 
que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão 
de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 12 de Maio de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

PRESIDENTE DA CPL/PMM

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de 
Patos, às 08:30 horas do dia 27 de maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para:  Aquisição parcelada de material de consumo de apoio administrativo e expe-
diente, destinados as atividades da Câmara Municipal, conforme edital e seus anexos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação 
pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.
camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 13 de maio de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB 
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
A Pregoeira da Câmara Municipal de Patos - PB, através da Comissão de Pregão, após análise 

das Propostas de Preços, dos documentos de habilitação e em conformidade com as Leis Federais 
Nº  10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do Edital do Pregão Presencial Nº 004/2022, tendo 
como objetivo Contratação de serviços de Locação de veículos (sem motorista) tipo passeio, se-
minovo, destinado ao desenvolvimento das ações e atividades realizadas pela Câmara Municipal 
de Patos – PB, conforme especificação no edital e seus anexos, torna público a seguinte decisão:  

- UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., CNPJ SOB Nº 02.491.558/0001-42  , com o valor global 
de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais), vencendo no seguinte item: 1; por atender 
aos requisitos de habilitação.  

INFORMAÇÕES: Em todos os dias uteis das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
Rua Horário Nóbrega, Belo Horizonte, Patos/PB ou através do e-mail: licitacaocamarapatospb@
gmail.com.  

Patos - PB, 02 de maio de 2022. 
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00024/2022
A Comissão de Licitação torna público a quem interessar a publicação do edital da licitação na 

modalidade Pre gão Pre sencial n° 00024/2022, tipo menor preço global, com objeto, Implantação de 
usi nas foto vol taicas e ex tensão de re de de ilum inação Pública no Município de Pedra Branca-PB, 
Abertura dia 26.05.2022 as 08:00 horas a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O 
edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 13 de maio de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Nono Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040283-25/2017-MCIDADES, 
CT 1040284-40/2017 MCIDADES e CT 1061276-44/2018-MCIDADES.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 13 de maio de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2022
A Prefeitura Municipal de Queimadas, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para CRE-
DENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU 
SEM FINS ECONÔMICOS OU FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁTREA 
DE MEDICINA DO TRABALHO, GASTROENTEROLOGIA, E GINECOLOGIA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB, CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, conforme especificações constantes do anexo I do 
edital, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão 
de Licitação, localizada à Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário de expediente das 
08:00 as 12:00 hrs. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 
16 de maio de 2022, permanecendo o chamamento aberto apara inscrição pelo período de 12 (doze) 
meses no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período 
remanescente de vigência do Credenciamento.   Outras informações pelo Telefone (83) 33922276.

Queimadas, 13 de maio de 2022.
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 25 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 
MESA COM QUATRO CADEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 13 de maio de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 26 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LENTES DE 
ÓCULOS DE GRAU. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 13 de maio de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de maio de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00024/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 26 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB (ITENS REMANESCENTES). 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 13 de Maio de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0001/2022

A Câmara Municipal de Queimadas – PB, através da Pregoeiro abaixo transcrito. Torna público 
que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Barbosa 
da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 25 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM RÁDIO COM AMPLITUDE MODULADA (FM) COM ABRAGÊNCIA NO 
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - PB PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA 
DE VEREADORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br.

Queimadas - PB, 13 de maio de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022 
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 

interessados que a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial Nº 00006/2022, que tem como 
objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra visando a pres-
tação de serviços continuados de limpeza urbana, conservação, manutenção e reparo em geral 
em prédios, vias e praças públicas do município de Santa Luzia/PB, apresentado pela empresa 
INOVA - CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 27.612.755/0001-01, foi 
INDEFERIDO, nos termos da fundamentada resposta a Impugnação do Edital juntada aos autos do 
processo licitatório, mantendo-se inalterado o Edital em comento. 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, 13 de maio de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 008/2022
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 Miri-
tânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 08 de Junho 2022, a Chamada Pública n° 008/2022, 
para: AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE IN NATURA, POR MEIO DA MODALIDADE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA 
INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, PB.. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-
1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.san tarita.pb.gov.br/categoria/e 
ditais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 13 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00012/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HELIOSMAN BIDO DA COSTA - R$ 166.464,00.

São João do Tigre - PB, 13 de Maio de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 
2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 303 2033 2023 – MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA – 10 302 2033 2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.32 00 
– MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 13/05/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04101/2022 - 
13.05.22 - HELIOSMAN BIDO DA COSTA - R$ 166.464,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00058/2022

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar atra-
vés do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de locação de estrutura, equipamentos (palco, som, gride, banheiros químicos, grade de 
contenção, camarim, gerador e painéis de LED) e montagem para a realização do São João 
Cultural 2022 promovido pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, às 09:00 
horas, dia 26 de maio de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de 
Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 às 13:00 horas, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojose-
depiranhas@gmail.com. Edital:  www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 13 de maio de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Gêneros Ali-

mentícios, para atender as necessidades das Secretarias Municipal e Prefeitura. FUND: Pregão 
Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO:   02050.12.361.1006.2071 –02030.04.122.1003.2005 
– 02050.12.361.2002.2016 – 02050.12.361.2003.2012 –02050.12.366.2005.2020 
– 02090.08.122.1009.2042 – 02120.08.244.2016.2045 –02090.08.122.1009.2042 
– 02110.10.301.2007.2024 – 02120.08.243.2017.2068 –02120.08.244.1009.2087 
– 02120.08.244.2016.2088 – 02050.12.361.2002.2057 –02070.15.122.1007.2034 – 
02110.10.302.2019.2066 – 02110.10.302.2019.2067 –02110.10.302.2019.2066 – 3390.30/3390.32. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00050/2022 - 13.05.22 - Michael Gomes 
Martins de Souza - R$ 336.865,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00005/2022

A Prefeitura Municipal, nos termos da Lei nº 10.520, nº 8.666, nº 123, Decreto Fed nº 10.024,; 
Decr. Mun. nº 00023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no PE nº 00005/2022 que 
objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada 
de Gêneros Alimentícios; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Validade 12 meses, 
considerados da data de publicação A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura 
Municipal firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços. A presente Ata, durante 
sua vigência poderá ser utilizada única e exclusivamente pelo órgão gerenciador. Vencedor: Michael 
Gomes Martins de Souza - 43.382.862/0001-39 Lote: 1. R$ 336.865,50

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de Maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico com WALLAS ARRAIS, que se 
apresentará no dia 12 de Junho de 2022, no evento “Festa de Santo Antonio”, nesta cidade de 
Solânea/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WA SHOWS 
E EVENTOS LTDA - R$ 60.000,00.

Solânea - PB, 10 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
Nº IN00005/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico com o cantor e compositor TONNY 
FARRA, que se apresentará no dia 11 de Junho de 2022, no evento “Festa de Santo Antonio”, nesta 
cidade de Solânea/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - R$ 25.000,00.

Solânea - PB, 11 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, para atender a 
população do Município de Solânea que necessita de reabilitação oral e que são atendidos nas 
Unidades Básicas de Saúde deste Município. 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. Telefone: 
(083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Solânea - PB, 12 de Maio de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00007/2022, para o dia 26 de Maio de 2022 às 13:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. Telefone: (083) 
3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Solânea - PB, 12 de maio de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO VISTA SERRANA
AVISO CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª.2022.103/2022

A Prefeitura Municipal do Vista Serrana, Estado das Paraíba, através de sua Comissão de 
Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o 
CANCELAMENTO, referente ao Edital de Pregão Presencial 015/2022, para Aquisição de forma 
de parcelada de material de limpeza, higiene e saneantes destinado as atividades das secretarias 
do município de Vista Serrana/PB, devido à alteração no conteúdo do Edital. Assim sendo, será 
publicado novo edital NA MESMA MODALIDADE oportunamente divulgado através do Diário Oficial 
do Município e Publicado Jornal Local. Ficaremos a disposição dos interessados na Prefeitura 
Municipal do Vista Serrana, Estado das Paraíba, Informações:  na Sala de reuniões da comissão 
permanente de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao 
Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da Paraíba. de 07hs:00min as 12hs:00min, 
E-mail vistaserranacpl@gmail.com.

Vista Serrana, PB, 12 de maio de 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER
PREGOEIRA OFICIAL/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.136.2022

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.009/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 13:00 do dia 13 de  
maio   de 2022 menor preço por item, para: Aquisição de 1 (um) veículo tipo ambulância (simples 
remoção) zero km para atender as necessidades do Fundo Municipal de Vista Serrana fundamento 
legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar 
nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA – PB 12 maio de 2022 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
PROCESSO Nº 19.000.036155.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
E HOSPITALAR (INSUMOS DIVERSOS) destinado aos DIVERSOS HOSPITAIS: HRWL, HMSC, 
HINL, HGT, HRQ, HEM, HRCR, HDFBC, HDDJGS, HRPSRC, HRETCG, CPJM, HRS, HRP, HMSF, 
HRG, CSCA, HRC, CHCF, CPAM e HPMGER, conforme edital e nexos.

DATA E HORÁRIO: 27/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00842-7
João Pessoa, 13 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
PROCESSO Nº 19.000.015121.2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, PARA DESENVOLVIMENTO, 
MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA), DOCUMENTAÇÃO 
E TESTES DE SISTEMAS E DE APLICATIVOS WEB/MOBILE, destinado à Secretaria de Estado 
da Fazenda - SEFAZ, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO NO COMPRAS.GOV.BR: 900952022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00741-2                                                         
João Pessoa, 13 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SENAD - EDITAL Nº 01/2022-PB-FUNAD/SENAD/MJSP - EXTRAJUDICIAL
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EDITAL Nº 01/2022 - LEILÃO DE BENS MOVEIS
O Leiloeiro Oficial Miguel Alexandrino Monteiro Neto, JUCEP nº 012/2015, torna público o leilão 

da SENAD - SECRETÁRIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, para venda de bens 
móveis do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD

DATA: 31 de maio de 2022 - HORÁRIO: A PARTIR DAS 10hs:00min e com encerramento previsto 
para as 12hs:00min do mesmo dia.

LOCAL: EXCLUSIVAMENTE ONLINE, através do site: www.leiloesmonteiro.com.br
VISITAÇÃO: dias 27 e 30 de maio de 2022 em horário comercial
ENDEREÇO DE VISITAÇÃO:  Pátio da Superintendência Polícia federal na Paraíba - João 

Pessoa/PB (R. Aviador Mário Vieira de Melo, 1350 - João Agripino, João Pessoa - PB, 58034-045)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM HORÁRIO COMERCIAL: (83) 99685-6653 (WHATSAPP) ou 

E-mail: contato@leiloesmonteiro.com.br

SINDICATO DOS MOTORISTAS E AJUDANTES DE ENTREGAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
SINDMAE-PB

EDITAL DE GREVE NOTA AVISO A POPULAÇÃO
A Diretoria do sindicato convoca a Categoria: dos Motoristas Profissionais de transporte das 

empresas de limpeza urbana da paraíba. Entidade situada na Rua da Republica, nº 830, Centro, 
João Pessoa-PB, no uso de suas atribuições estatutárias legais com base na lei 7.783 de 29/06/1989 
comunica a população em geral que os Motoristas de coleta de resíduos sólidos urbano da Paraíba 
decidiu em assembleia geral extraordinária da categoria DECRETA GREVE no prazo de 72 horas 
a contar deste edital de greve por não haver acordo nas negociações da data base 2022-2023, 
referente ao reajuste salarial que não se tem reajuste desde do ano de 2019. SINDMAE-PB deter-
mina que garantirá uma frota de 30% para realização de serviços interno conforme a lei de greve 
e em respeito à sociedade e a Universidade que utilizamos serviços das empresas de coleta de 
resíduos urbano na paraíba 

João Pessoa-PB, 12de maio de 2022
MARCOS ANTONIO RODRIGUES VIEIRA

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 

08.451.523/0001-66, com sede na rua Empresário João Rodrigues Alves, 125, Torre A, Bancários, 
em João Pessoa, Paraíba, através de seu PRESIDENTE BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT 
GOMES E SILVA, matrícula 160.006-1, CONVOCA, por meio desse Edital, todos os associados  
com atraso na mensalidade, plano de saúde ou qualquer outra pendência existente para quitarem 
seus débitos junto à Associação no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão do quadro de associados 
e cancelamento do plano de saúde, nos termos do art. 7º, inc. I, IV e V do Estatuto da ASPOL-PB.

João Pessoa, 13 de maio de 2022.
                  BEETHOVEN  ROTTERDAM DAUDT GOMES E SILVA

Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba - ASPOLPB

VENHO INFORMAR O CACELAMENTO DA PROCURA-
ÇÃO PUBLICA, feita no Cartório Ângela  Caetano – 2 Oficio 
de Notas – Comarca de Bayeux-PB, tendo como OUTOR-
GANTE: Marcos da Silva Mendes e como Procurador: Fábio 
Roque da Silva Expedida no livro: 060, folha: 176, DATADA 
DE 09/04/2019. 

IONÁ FARIAS PINTO CPF:054.927.787-06torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE OPERAÇÃO para UMA 
RESIDENCIA UNIFAMILIAR Situado à RUA CARMELITA DE MORAES, S/N, Bairro: RECANTO 
DO POÇO – CABEDELO – PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 1063/2022 prazo 730 dias em João Pessoa, 
em 12 de maio de 2022. Para a atividade de: Centro de Convenções de Campina Grande (obras de 
edificação, drenagem, terraplanagem, pavimentação, paisagismo, entre outras); Sistema de Esgota-
mento Sanitário interligado a rede pública da Cagepa; Área Construída de 17.016,20m², localizado 
na Fazenda Cardoso, Parte 02, Campina Grande/PB. Processo nº 2022-000054/TEC/LI-8297.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 980/2022, prazo 730 dias em João 
Pessoa, em 06 de maio de 2022. Para a atividade de: Construção de Unidade de Atenção Especial 
em Saúde – Área de Construção Total 14.881,70m² - Sistema de Esgoto: Cagepa, localizado na Av. 
Cruz das Armas, n°1581, Cruz das Armas, João Pessoa/PB. Processo nº 2022-000835/TEC/LI-8353.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de maio de 2022 Publicidades
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