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Procedimento foi feito através do programa Opera Paraíba, que tem cirurgias eletivas agendadas em todas as regiões do estado. Página 6

Governo da PB 
e Grupamento 
de Engenharia 
discutem parceria

Cresce em 11% 
atendimento 
a vítimas do 
trânsito

Tema foi tratado durante 
visita do general Guilherme 
Bernardes ao governador João 
Azevêdo, na Granja Santana. 
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Registro foi feito pelo 
Hospital de Trauma da ca-
pital, relativo ao primeiro 
quadrimestre de 2022. 
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Polícia investiga 
morte de juíza 
paraibana em 
Belém, no Pará

Covid-19 pode 
ter relação 
com hepatite 
misteriosa

Bustos de 
personalidades 
são furtados em 
cemitério de JP

Marido de Mônica An-
drade Figueiredo de Olivei-
ra afirma que ela se matou 
com a arma dele. 

Página 4

Paraíba ainda não pos-
sui nenhum caso relatado, 
mas no mundo já são 450 
em investigação. 
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Caso é antigo, mas lará-
pios continuam depredando 
jazigos do Boa Sentença em 
busca de objetos para vender. 
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Obras na Avenida 
Nova Liberdade e 

no viaduto que liga 
os municípios de 

João Pessoa e Bayeux 
entraram na fase 

de conclusão.
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Restauração de ponte sobre o Sanhauá 
deve ser finalizada em setembro

n “Sorrir fica mais difícil, mas o 
brasileiro é feito de sorriso. Ele 
quer voltar a sorrir. Samba durante 
os apertos, faz piadas diante das 
crises, festeja na hora mais dura”.

Clóvis Roberto
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Justiça Eleitoral terá rede com 
100 observadores estrangeiros

eleições 2022

Parceria do TSE com instituto internacional visa trazer ao país, sobretudo, autoridades europeias. Página 15

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

603.605

30.724.939

521.474.937

10.217

665.277

6.263.967
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CASOS vACINAS APLICADAS

8.762.812

432.980.931

11.731.800.700
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Retomada das festas vai impulsionar a cadeia produtiva 
do turismo em cidades-polo do Brejo, Cariri e Sertão.
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Campina já possui 85% de 
ocupação para o São João

n “Em mata-mata, você só tem 
uma chance de errar e essa, o 
Botafogo já teve. Um segundo erro, 
aí sim, é fatal. Todos nós estamos 
cansados de saber que, no futebol, 
cada jogo é uma história”.

Geraldo Varela
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Mês de Consciência no Trânsito

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

Historiografia religiosa 
é tema de antologia

‘Signo da Fé’, 
organizada pelo 
historiador Bruno 
Gaudêncio (foto), 
terá pré-lançamen-
to, hoje, em CG. 
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Ivulgação

Hospital de Clínicas realiza 1a cirurgia ortopédica



Tem razão, o governador João Azevêdo (PSB), de ficar muito satis-
feito com o resultado das primeiras audiências públicas presenciais do 
Orçamento Democrático Estadual 2022, realizadas, na semana passa-
da, nas cidades de Cajazeiras e Sousa, no Alto Sertão da Paraíba. Afi-
nal, os encontros reuniram quase 10 mil pessoas, que ali estiveram para 
apresentar propostas e saber dos feitos da gestão estadual relativos ao 
exercício anterior.

Participação popular tão significativa é uma prova inconteste de que 
as pessoas entenderam a importância política e administrativa do ODE, 
cuja estratégia, em resumo, visa assegurar o mapeamento e o atendi-
mento de reivindicações sociais, a partir da mobilização dos morado-
res de cada região do estado. “Foi uma festa da democracia participa-
tiva”, conforme avaliação feita pelo próprio governador, após as duas 
plenárias iniciais.

O ODE coloca um ponto final em certas políticas assistencialistas 
que dão plenos poderes aos agentes públicos, na definição das priori-
dades coletivas, mas esquecem o essencial de uma iniciativa democrá-
tica, que é incentivar e garantir o envolvimento dos cidadãos e cidadãs 
na caracterização de suas necessidades. O mais correto é o Poder Públi-
co e a sociedade civil organizada buscarem juntos a melhoria da qua-
lidade de vida.

A prestação de contas com a presença física do gestor também é da 
maior importância para a consolidação de um elo confiável de união 
entre governo e sociedade. A população é informada sem intermediá-
rios ou subterfúgios de que maneira os requerimentos feitos no ano an-
terior foram atendidos, o que funciona como outro forte encorajamento 
para que mais pessoas se disponham a participar das audiências pú-
blicas regionais do ODE.

Tomando-se por base as plenárias de Sousa e Cajazeiras, o conjun-
to de audiências do ODE, este ano, terá uma amplitude possivelmente 
inédita, do ponto de vista da participação popular, o que é salutar para 
a saúde democrática. A conexão direta do povo com seus representan-
tes políticos é fundamental, levando-se em conta a conjuntura nacional, 
onde um certo “faz-de-conta” dissemina-se pelas redes sociais.

Crônica

Elo essencial
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Do preço do voto
O orçamento desfalece, se esfarela. Pla-

quinhas com preços sobem que sobem 
como diria o Super-Homem: “Para o alto 
e avante!” No caso, para o desespero do 
cidadão de bem brasileiro que mal conse-
gue pôr na mesa o alimento do dia a dia, 
a gasolina no tanque do carro. O pagador 
de impostos que ainda precisa se preocu-
par, diante das ameaças diárias, se terá ga-
rantido o seu direito constitucional de vo-
tar, escolher, democraticamente, os seus 
representantes.

Escolhas. Agora, a escolha é pelo bási-
co: alimentação, condução, preocupação. 
Se já é difícil, no momento, garantir a dig-
nidade da nação diante de tanto retroces-
so, imaginemos que haverá um presente 
no futuro. Por enquanto, os avanços que 
vemos são os preços de tudo que é bási-
co ou prático. Tudo sobe com o fermento 
violento da inflação, a corroer o apertado 
salário, a deixar mês sobrando diante do 
salário finito. 

A escolha. Ali, adiante, uma nova pos-
sibilidade. Agora estarão em jogo mui-
to mais que ideologias, direcionamen-
tos políticos. O risco é maior, é o desabar 
de tudo, a volta à era escura, obscura, de 
muitas torturas. Mitos foram construídos 
com o enredo da mentira, riscos reais, ali-
cerçados em medos. E a militância insis-
te em ressuscitar a farsa, querer sustentar 
o poder. O cidadão fica mal ao encarar o 
vômito rotineiro do inquilino do Planal-
to Central.

E a escolha do momento é denunciar. 
Pelas lágrimas da floresta devastada, pe-
los indígenas desrespeitados, pela eco-
nomia em frangalhos, pelas vacinas re-
tardadas, pelas minorias atacadas, pelos 
direitos atropelados, pelos crimes sequen-
ciados. Triste ver a bandeira saqueada, o 
verde e o amarelo desbotados, o sangue 
inocente derramado e milhões de men-
tes enganadas. 

De volta às gôndolas inflacionadas a 
espremer os bolsos do trabalhador, a aper-

tar ainda mais o cinto das multidões de 
miseráveis. A bomba do posto de gasoli-
na é a arma que dispara gotas e se alimen-
ta de mais notas. Insaciável!

Sorrir fica mais difícil, mas o brasilei-
ro é feito de sorriso. Ele quer voltar a sor-
rir. Samba durante os apertos, faz piadas 
diante das crises, festeja na hora mais 
dura. Porém, também, sabe demonstrar 
disposição para a luta. Que sigamos o 
hino e demonstramos que “um filho teu 
não foge à luta”. É preciso garantir a vol-
ta do sorriso alimentado, com emprego 
seguro, o nome e a bandeira lá fora res-
peitados. 

Não é aceitável nos encolhermos, nos 
apequenarmos. É preciso. Ele deve já ir 
se acostumando. Se é possível ser hoje in-
quilino do poder, logo chegará o tempo 
de mudar de endereço. Isso ocorre com 
todos. 

O povo precisa ser alimentado. Feijão 
com arroz ou pratos exóticos, feito igua-
rias  do mar misturada com verdura, do 
simples ao refinado.  

Que armadas sejam as forças do povo 
com a confiança no voto. A história se re-
pete, por isso, é preciso respeitar a esco-
lha brasileira. 

O retrato, um instantâneo em preto e 
branco surrupiado de algum arquivo de 
jornal, cai da minha pasta de guardados.

O que pretende Zé Ramalho dizer-me? 
Está aqui do jeito que o conheci, su-

ponho que nos seus cinquenta anos. Ter-
no branco, gravata borboleta, valorizados 
pelo rosto duro, menos cheio e de linhas 
mais incisivas que o do filho Arael. Os 
óculos de lentes brancas acentuando ain-
da mais o ar de dureza. 

Mas, reparando bem, ensaia-se um 
riso, um ar de piada nos dois vincos dis-
cretíssimos que afluem da aba do na-
riz para a zona de humor do rosto, exa-
tamente onde o aro grosso dos óculos se 
apoia. O físico de absoluta seriedade cede 
um pouco por alguma coisa que pinte em 
seu espírito.

 Era um detector ultrassensível dos 
defeitos alheios. Numa roda, nas ruas, 
se à missa fosse, só era o que enxergava. 
A cara mais séria deste mundo, comple-
tamente estranha ao espírito zombetei-
ro que ele arrolhava lá dentro. Quando a 
gente ia com um reparo, a flagrada de al-
gum deslize, algum cacoete, ele já vinha 
com as castanhas. 

Tudo, porém, sem comprometer em 
nada a dura cara de seriedade.  

Foi assim que praticou, no seu tempo, 
o mais assíduo jornalismo de pequenas 
e grandes denúncias. Descobrindo antes 
dos americanos que o leitor comum pre-
fere a notícia curta, a bomba de quatro li-
nhas, montava diariamente a sua “Con-
versa de Fila”, em O Norte. Era a mais 
lida das colunas, indo do desvio de ver-
ba, da traição na urna, do bode morto na 
água de beber, do furto no peso, da sujei-
ra no mercado ao pacote malcheiroso jo-
gado pela vizinha no quintal da outra. E 
fazia, também, abalo em estruturas parti-
dárias com o anúncio renitente de defec-
ções e mais defecções. Uma vez, em pleno 
poder, o senador Rui telegrafou-lhe: “Sus-
penda debandada PSDpt Sua reivindica-
ção já foi despachada”. 

Contra a vontade da classe, que, nes-
se tempo, não queria nada, fundou e fez 
funcionar, a seu modo, o Sindicato dos 
Jornalistas. Saiu de redação em redação, 

de casa em casa, convencendo a militân-
cia alheia, dispersiva, a assinar os livros, 
a ir ao Ministério, a fazer o registro. Sin-
dicato era coisa de operário, do cal e ges-
so, da construção civil; os intelectuais e li-
teratos que compunham o jornalismo do 
tempo não se lixavam muito nisso. Rama-
lho levou à frente essa conquista, quase 
isolado. A sede do sindicato era ele, a pas-
ta debaixo do braço, às vezes a mim con-
fiada para algum dos seus mandados. “Vá 
ao Ministério”/ “Ainda faltam assinatu-
ras, me ajude”.

Alguma demão que eu possa ter dado 
nessa fase solitária de espírito associati-
vo, ele me compensou de modo a nunca 
o esquecer. Numa hora difícil, demitido 
do melhor emprego e sem poder me vi-
rar, interno num hospital em longo trata-
mento, ele usa o sindicato para me acudir 
com o auxílio-doença. O Sindicato ainda 
era uma ficção.   

  Outro dia li página quase inteira fa-
zendo justa homenagem ao nosso Sindi-
cato, o sindicato de Land Seixas, num de 
seus grandes dias, hoje com seu milhar ou 
bem mais que isso, sem que eu lesse uma 
referência, uma breve menção, uma linha, 
ao seu verdadeiro fundador.  

Agora, sem maiores explicações, alui 
da estante, como uma folha ao vento, este 
instantâneo do meu velho amigo. Seria 
uma advertência?

Como uma folha solta

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador

Crônica
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Equilíbrio ganhando a vida!

“Tudo, 
porém, sem 
comprometer 
em nada a 
dura cara de 
seriedade

Gonzaga Rodrigues

“Sorrir fica mais 
difícil, mas o 
brasileiro é 
feito de sorriso. 
Ele quer voltar 
a sorrir

Clóvis Roberto
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O governador João Aze-
vêdo recebeu ontem, na 
Granja Santana, em João 
Pessoa, a visita de cortesia 
do general de brigada Gui-
lherme Bernardes, novo co-
mandante do 1º Grupamen-
to de Engenharia (1º Gpt 
E), sediado na capital pa-
raibana. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual dese-
jou êxito ao novo coman-
dante e destacou a possi-
bilidade da realização de 
parcerias com a institui-
ção. “O Grupamento de En-
genharia tem uma história 
com a engenharia de estra-
das da Paraíba, bem como 

em ações de saúde e segu-
rança hídrica e parabeniza-
mos o general de brigada 
Guilherme Bernardes pelo 
seu retorno à Paraíba e te-
nho certeza de que realiza-
rá um importante trabalho 
no estado”, disse. 

Por sua vez, o coman-
dante do 1º Grupamento 
de Engenharia, general de 
brigada Guilherme Bernar-
des, que assumiu o cargo 
no dia 27 de abril, se colo-
cou à disposição do Estado 
e agradeceu ao governador 
pelas boas-vindas. “Esta-
mos abertos para ajudar o 
governo e sua equipe, com 
troca de ideias e operacio-

nalização de ações”, falou. 
O coronel Carlos Alber-

to e o capitão José Aldemar 
acompanharam a visita de 
cortesia.

O 1º Grupamento de En-
genharia é a organização 
militar responsável pelas 
obras militares, obras de 
cooperação e trata de ques-
tões que envolvem o meio 
ambiente e patrimônio na 
região Nordeste. A unida-
de foi criada em 1955, pelo 
decreto de número 37.221, 
de 27 de abril, e sua sede 
inicial foi instalada no mu-
nicípio de Campina Gran-
de, sendo transferida para 
João Pessoa em 1956.

João Azevêdo e o comandante Guilherme Bernardes se encontraram ontem 

Um exemplo  
a ser segUido   

QUer Cajazeiras 
em 3ª entrânCia 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

galdino projeta reeleição, mas não 
desCarta dispUtar vaga de senador  

É parte da velha gUarda 

“dessa semana não passa” 

nenhUma ação pró-dória 

Seria hilário se não fosse trágico. Em Sergipe, 
ao lado do ex-presidente Fernando Collor (PTB), 
cassado por corrupção em 1992, o presidente 
Bolsonaro disse que em sua gestão o país está 
“se libertando cada vez mais da velha política”. 
Infelizmente, isso não corresponde à verdade. O 
‘orçamento secreto’, que institucionalizou o cha-
mado ‘toma lá, dá cá’ – liberação de emendas por 
apoio no Congresso –, é parte da velha guarda.   

Presidente do PSD de João Pessoa e, portanto, 
aliada da senadora Daniela Ribeiro, Felipe 
Leitão crava esta semana como decisiva para a 
definição da pré-candidatura de Aguinaldo Ri-
beiro ao Senado. “A expectativa é que Aguinaldo 
Ribeiro seja ungido, digamos assim. Com o apoio 
da base do governador João Azevêdo, de forma 
coesa. Acho que até sexta-feira, dessa semana 
não passa, essa novela chegará a um final feliz”.    

Uma evidência de que a pré-candidatura de João 
Dória (PSDB) a presidente não consegue decolar 
se registra nos estados. Deputados do ninho tu-
cano até elogiam o processo de prévias na qual 
ele foi escolhido, mas não levantam uma palha 
em favor dele. Quer dois exemplos na Paraíba? 
Pedro Cunha Lima e Camila Toscano. Esta última 
disse não ter ainda decidido sobre em quem irá 
votar para presidente.  

Em nota enviada à colu-
na, Jeová Campos (PT) 
questiona o porquê de 
Cajazeiras não ter sido 
elevada à terceira en-
trância pelo Tribunal 
de Justiça da Paraíba 
(TJPB), assim como ocor-
reu com Patos, Gua-
rabira e Sousa. “É do 
mesmo porte de Sousa e 
não está tendo o mesmo 
tratamento”, disse. Pe-
diu que o presidente da 
ALPB, Adriano Galdino, 
marque audiência com 
o presidente do TJPB, 
desembargador Saulo 
Benevides, para tratar 
do assunto.    

Pré-candidato a depu-
tado federal, o médi-
co Geraldo Medeiros 
(PSB) postou foto em 
suas redes sociais em 
que aparece doando 
sangue ao Hemocen-
tro da Paraíba, em 
João Pessoa. “Hoje 
estive no @hemocen-
trojp para fazer minha 
última doação de san-
gue. É que para doar, 
é preciso ter entre 16 
e 69 anos, e estou 
chegando aos 70”, es-
creveu o ex-secretário 
de Saúde da Paraíba. 
Um exemplo a ser se-
guido.        

Adriano Galdino (Republicanos) afirma que a 
sua prioridade nas eleições desse ano é tentar 
a reeleição como deputado estadual. Porém, não 
descarta a hipótese de disputar outro cargo ele-
tivo – para o Senado, por exemplo – se lhe forem 
oferecidas as condições necessárias. Essa possi-
bilidade tem sido ventilada nas últimas semanas 
devido à indefinição sobre a pré-candidatura a 
senador de Aguinaldo Ribeiro (PP).

Convite feito: direção do pdt 
QUer entregar Comando da sigla 
ao prefeito CíCero lUCena  

Cícero Lucena (foto) fora 
do Progressistas? É o que al-
meja a direção provisória do 
PDT da Paraíba, que convi-
dou o prefeito de João Pessoa 

para assumir o comando 
partidário. Desde que a 
família Feliciano foi re-
tirada da direção da 
legenda no estado, es-

peculava-se a pos-
sibilidade de um 

político em exercí-
cio de mandato vir a 

dirigir o PDT. Cícero 
filiou-se ao Progressis-

tas em abril de 2020, vindo do PSDB. O presidente 
da comissão provisória do PDT na Paraíba, Mar-
cos Ribeiro, confirma que já houve uma primeira 
interlocução com Cícero Lucena – ele projeta visi-
tar o prefeito nos próximos dias para dar prosse-
guimento às conversas sobre uma possível filiação 
ao partido. O convite para que Cícero Lucena mi-
gre para o PDT tem a anuência do presidente na-
cional da legenda, Carlos Lupi. Caso se confirme 
a entrada do prefeito na seara pedetista, isso ser-
viria para pavimentar o retorno do partido à base 
do governador João Azevêdo (PSB). Até o fecha-
mento desta coluna, Cícero Lucena, que está em 
Brasília, não havia se pronunciado sobre o convi-
te que lhe foi feito. Mas é plausível a ideia de que 
ele tenha tratado desse assunto na capital federal, 
com a cúpula partidária.  

Estado discute parcerias 
com o 1o Grupamento

visita

Técnicos da Saúde Am-
biental da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) participam, 
desde ontem e até sexta-feira, 
de uma qualificação dentro 
do sistema de informações 
da esquistossomose. Os pro-
fissionais que serão capacita-
dos trabalham nas 1ª, 2ª, 3ª e 
11ª Gerências Regionais, onde 
ficam os municípios endêmi-
cos da doença, também co-
nhecida como barriga d’água. 

“O treinamento vai permi-
tir manter um banco de dados 
atualizado com todas as infor-
mações a respeito da doença. 
Com isso, facilita a tomada de 
decisão rumo à erradicação 
da esquistossomose”, expli-
cou o responsável pelo contro-

le da esquistossomose da SES, 
o médico sanitarista Antonio 
Bernardo Filho. 

A capacitação está sendo 
dada por técnicos do Ministé-
rio da Saúde. “Com o fortale-
cimento da capacidade técnica 
estadual, no monitoramento 
dos dados epidemiológicos 
da esquistossomose, será pos-
sível planejar melhor e imple-
mentar ações voltadas para o 
controle e eliminação da doen-
ça, enquanto problema de saú-
de pública”, reforçou a con-
sultora técnica do MS, Ana 
Cláudia Medeiros.

Na Paraíba
Dos 223 municípios pa-

raibanos, 71 são prioritários 

para a esquistossomose (31,8 
do total). Desses, 67 são en-
dêmicos. Estes municípios 
abrangem 1.932.646 habitan-
tes, do Litoral, Agreste e Bre-
jo, o que representa 51,3% do 
total da população paraibana. 
Os outros quatro municípios 
são do Cariri e Sertão, áreas 
focais da doença. 

Os municípios onde a 
doença é mais frequente são: 
Alhandra, Caaporã, Conde, 
Lucena, Pitimbu e Santa Rita. 

A esquistossomose 
Doença causada pela in-

fecção por vermes parasitas 
(caramujos), de água doce, de 
certos países tropicais e sub-
tropicais.

Parasita que pode ser en-
contrado em áreas como Áfri-
ca Subsaariana, Oriente Mé-
dio, Sudeste Asiático, Caribe e 
Brasil. A água doce é contami-
nada por animais infectados 
e fezes ou urina de humanos 
contaminados. O parasita pe-
netra na pele humana e atinge 
a corrente sanguínea, migran-
do para o fígado, intestino e 
outros órgãos.

Os sintomas incluem irri-
tação na pele, coceira, febre, 
calafrios, tosse, dores de ca-
beça, de barriga, nas articu-
lações e musculares.

A infecção pode ser cura-
da por meio de medicação 
administrada por um ou dois 
dias.

Saúde promove capacitação de técnicos
esquistossomose

João Azevêdo e o comandante Guilherme Bernardes conversaram, ontem, durante visita do general à Granja Santana

Foto: Francisco França/Secom-PB

A capacitação, que prossegue até sexta-feira, está sendo ministrada por técnicos do Ministério da Saúde

n 

O treinamento 
vai permitir 
manter 
um banco 
de dados 
atualizado 
com todas as 
informações 
a respeito da 
doença

Foto: Secom-PB

“Estamos 
abertos para 
ajudar o 
Governo e 
sua equipe 
com troca 
de ideias e 
com ações

Guilherme Bernardes
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Colegiado considerou quebra de decoro as falas do ex-deputado, que chamou mulheres ucranianas de “fáceis”

A Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp) 
aprovou ontem a cassação do 
mandato do ex-deputado es-
tadual Arthur do Val (União 
Brasil) por unanimidade dos 
73 parlamentares presentes 
da Casa. Embora tenha renun-
ciado ao cargo em abril, agora 
Mamãe Falei está inelegível 
por oito anos. A sessão durou 
mais de duas horas.

Em março deste ano, do 
Val teve áudios de teor ma-
chista - em que afirma que as 
mulheres ucranianas “são fá-
ceis porque são pobres” - di-
vulgados quando estava na 
Ucrânia representando o Mo-
vimento Brasil Livre (MBL).

Após a divulgação dos áu-
dios, ao menos 40 deputados 
entraram com 21 represen-
tações contra Arthur do Val. 
Elas pediam a punição do par-
lamentar. O parecer do rela-
tor do caso, Delegado Olim 
(Progressistas), foi aprovado 
pelo Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Casa no 
dia 12 de abril, por unanimi-
dade. O colegiado considerou 
que as mensagens divulgadas 
nos áudios configuram quebra 
de decoro parlamentar.

Há duas semanas, a Co-
missão de Constituição, Jus-
tiça e Redação (CCJ) da Alesp 
aprovou a pena de cassação 
do ex-deputado Arthur do Val 
(União Brasil) ontem, por que-
bra de decoro parlamentar até 
chegar o último passo do pro-

cesso na Casa, concluído on-
tem. Apesar de ter renuncia-
do no dia 20 de abril, pelas 
regras da Alesp, a renúncia 
não interrompe o processo de 
cassação. Pelo regimento, para 
evitar a punição, a renúncia 
deveria ter acontecido antes 
do recebimento das represen-
tações que pediam a abertura 
do processo. O ex-deputado 
não participou da sessão ex-
traordinária. Paulo Henrique 
Franco Bueno, que represen-
tou a defesa de Arthur do Val, 
disse que “por mais que abje-
tas” que tenham sido as falas, 
elas “não são suficientemente 
graves para cassação de man-
dato parlamentar”. Ele ainda 
afirma que “não foram garan-
tidos direitos constitucionais 
à defesa”.

Arthur do Val é cassado pela Alesp
inelegível por oito anos

O Brasil e o mundo vive-
ram imersos na pandemia 
da Covid-19 por mais de dois 
anos. Durante esse tempo, 
o sistema público de saúde 
foi a única alternativa para a 
maioria majoritária da popu-
lação em busca de tratamen-
to. Foi, também, através dele 
que o país vive um momen-
to de estabilidade e controle 
da doença, com a campanha 
de vacinação. Durante esse 
período, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) ganhou desta-
que e apoio da população 
que reconheceu a sua impor-
tância para a manutenção da 
vida dos brasileiros, mesmo 
com mais de 600 mil vítimas 
fatais da doença.

No Giro Nordeste de on-
tem, Lígia Bahia que é médi-
ca, professora e especialista 
em saúde pública, afirmou 
que a pandemia trouxe o 

SUS e sua importância de 
volta para o debate social.

“Tivemos a consciência 
de que não é possível ter tan-
to neoliberalismo. A gente 
precisa de políticas públi-
cas e direitos. Então penso 
que o SUS se colocou nes-
te lugar, ocupou este lugar. 
No Brasil [estava] cada um 
por si e o SUS entrou de uma 
forma muito interessante, a 
mídia comercial entrou, co-
meçou a falar muito bem. 
No plano simbólico isso re-
presenta uma mudança e 
não é uma mudança qual-
quer. É uma página virada. 
Hoje todo mundo fala bem 
do SUS”, declarou. 

A especialista, porém, de-
clara que a preocupação e 
vigilância com o SUS não 
deve ser específico do pe-
ríodo pandêmico e seguir 
como prioridade no cená-
rio eleitoral de 2022. O SUS 
é o responsável pelo atendi-
mento diverso da população 

em todo o território brasilei-
ro que, de forma gratuita, 
oferta desde o acompanha-
mento de rotina a cirurgias 
complexas. “O SUS não vai 
ser prioridade nas eleições, 
prioridade será, certamen-
te, a inflação que é uma pau-
ta econômica, que polariza. 
E é, de fato, uma prioridade, 
um país que voltou ao mapa 
da fome… Entretanto, o SUS 
não aparecer nas eleições é 
sempre muito grave porque 
se desaparece nas eleições, 
desaparece no governo. En-
tão precisamos fazer com 
que o SUS e a pandemia apa-
reçam nas eleições. Tivemos 
mais de 600 mil mortes. Se-
ria muito importante que os 
candidatos de oposição fa-
lassem sobre o SUS, se com-
prometessem com o SUS. É 
preciso de investimento, um 
programa de modernização, 
renovação, ampliação e va-
lorização”, finalizou Lígia 
Bahia.

A juíza paraibana Mô-
nica Maria Andrade Fi-
gueiredo de Oliveira foi 
encontrada morta, na noi-
te dessa segunda-feira, em 
um veículo localizado no 
estacionamento do prédio 
onde morava, em Belém, 
no Pará. A Polícia Civil 
do Estado, que investiga o 
caso, informou que a mor-
te foi ocasionada por feri-
mento causado por arma 
de fogo. Na manhã de on-
tem, o marido e também 
magistrado João Augusto 
Figueiredo de Oliveira Jú-
nior declarou ser o deten-
tor do armamento.

Em depoimento à Po-
lícia Civil do Pará, o ma-
gistrado afirmou que teve 
uma discussão com sua es-
posa antes de encontrar o 
corpo no estacionamento 
do prédio. Ao encontrar a 
esposa, já sem vida, na ma-
nhã após a discussão, João 
Augusto levou o veículo e 
o corpo para a delegacia.

O boletim de ocorrên-
cia, divulgado pela im-
prensa paraense, ressalta 
que o casal teve uma dis-
cussão sobre o relaciona-
mento, em depoimento 
prestado. 

O juiz informou à polí-
cia que, após a discussão, 

Mônica recolheu alguns 
objetos e desceu afirman-
do que iria viajar. Após um 
tempo, o homem foi ao es-
tacionamento e viu o carro 
parado com a porta aber-
ta. João Augusto fala ainda 
que não encontrou a chave 
do veículo e precisou da 
chave reserva para condu-
zi-lo à delegacia. 

Em depoimento no bo-
letim de ocorrência, o ma-
gistrado fala que “ao se 
aproximar do carro, per-
cebeu que sua esposa tinha 
cometido suicídio e, para 
isso, usou a arma de fogo” 
do próprio juiz, que “sem-
pre fica guardada dentro 
do carro”. 

O magistrado foi libera-
do após prestar depoimen-
to e a investigação do caso 
segue em sigilo. O crime é 
investigado pela Divisão 
de Homicídios da Polícia 
Civil do Pará. Em decor-
rência da investigação, o 
corpo ainda não foi libe-
rado para o sepultamento.

Mônica Andrade era na-
tural de Barra de Santana, 
região próxima a Campi-
na Grande, no Agreste pa-
raibano. A juíza atuava na 
cidade de Martins, no Rio 
Grande do Norte, mas ía 
com frequência para Be-
lém, por conta do relacio-
namento. Ela era prima 
da vereadora de Campi-
na Grande Ivonete Ludgé-
rio que, através das redes 
sociais, lamentou o faleci-
mento.

“Ainda sem acreditar. 
Minha comadre, prima e 
grande amiga se foi. Não te 
esquecerei jamais”, escre-
veu a vereadora em uma 
rede social. O deputado 
Manoel Ludgério, casado 
com Ivonete, também la-
mentou o falecimento. Em 
nota, o parlamentar infor-
mou que recebeu a notí-
cia com tristeza e completa 
“prima de Ivonete, coma-
dre e amiga, ser humano 
inesquecível. Deus te aco-
lha e proteja seus filhos”, 
escreveu.

SUS deve estar nas pautas das 
eleições, declara Lígia Bahia

Polícia investiga morte de magistrada 
paraibana na cidade de Belém, no PA

giro nordestecaso mônica andrade

O Conselho de Ética da 
Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro rejeitou pedi-
do do vereador Gabriel 
Monteiro (PL), acusado de 
abusos sexuais, assédios e 
de quebra do decoro par-
lamentar, para anular o 
processo disciplinar con-
tra ele.

Ontem, o Conselho se 
reuniu para ouvir o pa-
recer da Procuradoria da 
Câmara sobre os supos-

tos vícios jurídicos no pro-
cesso, apontados por Mon-
teiro em sua defesa prévia. 
O argumento foi rechaça-
do pela Procuradoria. Por 
isso, o Conselho indeferiu 
o pedido de Monteiro e deu 
prosseguimento ao proces-
so, marcando os primeiros 
quatro depoimentos.

No dia 25, em sessão 
fechada a partir das 10h, 
serão ouvidos como teste-
munhas dois ex-assesso-
res do vereador, Vinícius 
Hayden Witeze e Heitor 
Monteiro de Nazaré Neto, 

autores de acusações con-
tra Monteiro. Outras duas 
testemunhas prestarão 
depoimento no dia 1 de 
junho, mas o nome des-
sas ainda não foi divulga-
do pelo Conselho.

A pedido do vereador, 
na terça-feira, 24, a partir 
das 14h30, os sete titula-
res do Conselho de Ética 
vão se reunir a portas fe-
chadas com os dois advo-
gados de Monteiro - isso 
não está previsto no regi-
mento, mas foi permitido 
pelos parlamentares.

Rejeitado pedido de Gabriel Monteiro 
tentativa de anular processo

Levy Teles 
Agência Estado

Mesmo tendo renunciado em abril, Arthur do Val teve o mandato cassado por unanimidade 

Foto: Alesp

Fábio Grellet 
Agência Estado

Em mais uma tentativa 
de atrasar o processo de pri-
vatização da Eletrobras, de-
putados do Partido dos Tra-
balhadores entraram com 
mandado de segurança no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) pedindo a suspensão 
do julgamento da segun-
da etapa da privatização da 
Eletrobras, no Tribunal de 
Contas da União (TCU), en-
quanto os questionamentos 
das primeira fase não forem 
respondidos.

Assinam o documento 
os deputados federais petis-

tas Erika Kokay (DF), Leo de 
Brito (AC), Leonardo Mon-
teiro (MG), Bohn Gass (RS) 
e Arlindo Chinaglia (SP).

O TCU iniciou a análise 
da primeira etapa da capita-
lização da Eletrobras em fe-
vereiro, e marcou a segunda 
etapa para abril. Na sessão 
de 20 de abril, no entanto, o 
ministro do TCU Vital do 
Rêgo pediu vistas da maté-
ria, que será retomada hoje.

Os deputados pedem 
que as diligências para a pri-
vatização da Eletrobras se-
jam inteiramente suspensas 
até que as determinações 
feitas pelo TCU na primei-
ra etapa sejam inteiramen-

te cumpridas, como efetiva 
conscientização da popula-
ção acerca dos impactos ta-
rifários decorrentes da pri-
vatização.

“Os parlamentares en-
tendem que a eventual con-
tinuidade do julgamento, 
diante das parcas informa-
ções, tem vínculo direto 
com a pressa da direção da 
Eletrobras em privatizar a 
companhia a qualquer custo 
inclusive em detrimento do 
dever de transparência que 
é obrigatório ao próprio Es-
tado”, informou a Advoca-
cia Garcez, que representa 
os deputados no mandado 
de segurança.

Petistas entram com pedido no STF 
para suspender julgamento do TCU 

sobre eletrobras

Denise Luna 
Agência Brasil

Especialista em saúde pública, Lígia Bahia diz que pandemia trouxe o SUS de volta ao debate social

Foto: Reprodução/Youtube

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcomAna Flávia Nóbrega 
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Mônica era 
natural de 
Barra de 
Santana, 
região 
próxima a 
Campina 
Grande, e 
atuava no RN



A restauração da pon-
te sobre o Rio Sanhauá, 
na Avenida Nova Liber-
dade, e do viaduto que 
liga a Rua Índio Piragi-
be (próxima ao Cemité-
rio Senhor da Boa Senten-
ça), à Avenida Liberdade, 
chegou à sua fase de con-
clusão. De acordo com o 
projeto do Departamen-
to de Estradas de Roda-
gem da Paraíba (DER-PB), 
a previsão é de que o ser-
viço seja finalizado em 
setembro deste ano. 

A ponte e o viaduto 
ligam as cidades de João 
Pessoa e Bayeux. Segun-
do o engenheiro do DER 
e gestor da obra, Francis-
co Lima, o projeto tem in-
vestimentos de R$ 2,74 
milhões, com recursos 
próprios do Governo do 
Estado, e foi iniciada em 
abril do ano passado.

 “A ponte está em fase 
de conclusão e a parte do 
viaduto foi iniciada esse 
mês. Estamos fazendo a 
restauração da faixa es-
querda do viaduto, e a 
parte direita vai ser feita 
após finalizarmos a pri-
meira etapa”, afirmou.

Para a execução, foi 
necessário interditar as 
faixas direita e esquer-
da, separadamente, para 
fazer a recuperação de 
várias partes danifica-
das. O engenheiro Fran-
cisco Lima lembra que 
esse trabalho precisou 
ser feito em duas etapas 
para que o tráfego não 
fosse totalmente inter-
rompido.

Com isso, o trânsito 
está fluindo em uma úni-
ca faixa e, para cada fase, 
é interditado o lado que 
está sendo reformado. 
“Agora, as duas faixas 
da direita do viaduto es-
tão sendo utilizadas para 
ida e volta, separadas por 
uma tela de proteção, 
além da sinalização ade-
quada”, acrescenta. 

A ponte sobre o Rio 
Sanhauá, com 160 me-
tros de extensão, e o via-
duto foram construídos 
há aproximadamente 40 
anos e compõem uma 
área conhecida dos no-
vos e antigos moradores. 
“Esse viaduto foi conclu-
ído em 1982 e ainda não 
havia sofrido pratica-
mente nenhuma inter-
venção nesses 40 anos”, 
explica Francisco Lima. 

Segundo o DER-PB, 
a obra envolve a restau-
ração de vários trechos 
desgastados, permitin-
do maior segurança aos 
motoristas, ciclistas e pe-
destres, além de melho-
rias no trânsito. Os tra-
balhos foram iniciados 
a partir das vigas trans-
versais da ponte.

Em seguida, foi reali-
zada a substituição dos 
guarda-corpos (varan-
das) e restauração das 
juntas de dilatação da 
laje. “A estrutura está 
sendo feita toda em con-
creto ao longo dos 160 
metros da ponte e dos 
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Estado investe R$ 2,74 milhões na restauração da ponte sobre o Rio Sanhauá e o viaduto, que ligam os dois municípios

Obras de revitalização avançam
ligação JP/Bayeux

n  
A ponte sobre 
o Rio Sanhauá 
tem 160 metros 
de extensão e 
o viaduto, 80 
metros; ambos 
foram construídos 
no início da 
década de 1980 

Benefício 
Obras trarão mais 

segurança aos 
motoristas que 

trafegam pela área 

280 metros do viaduto na 
Rua Índio Piragibe, sobre 
o acesso oeste”, comple-
tou Francisco Lima. 

Conforme o enge-
nheiro do órgão, a ponte 
e o viaduto tem bastan-
te relevância para o trá-
fego entre os municípios 
de João Pessoa, Bayeux 
e Santa Rita, além de ser 
importante caminho de 
ligação para o interior 
paraibano.

“Essa restauração 
completa é uma medi-
da de segurança, porque 
o viaduto já está muito 
comprometido e não po-
dia esperar até entrar em 
colapso. Por isso, foi ne-
cessário restaurá-lo de 
forma corretiva, mas 
também preventiva”, 
concluiu Francisco Lima. 

Segurança
Para motoristas que 

passam pelo local dia-
riamente, a obra irá tra-
zer maior segurança ao 
trânsito. Marcos Silva 
mora em Bayeux e tra-
balha como motorista de 
transporte alternativo. 
Todos os dias ele passa 
pela ponte. Ele acredi-
ta que a obra será uma 
mudança positiva, por-
que, além da segurança, 
poderá deixar o trânsito 
mais rápido. “Essa pon-
te é muito antiga e já es-
tava com trechos com-
prometidos. Com a obra, 
vai haver mais seguran-
ça”, elogiou.

Para o comerciante 
Vitor Barbosa, todas as 
melhorias pensadas na 
segurança da população 
são vantajosas, especial-
mente para aqueles que 
precisam atravessar a 
área para trabalhar, es-
tudar e outras ativida-
des. Ele mora na Ilha do 
Bispo e de segunda a sá-
bado vende salgados em 
Bayeux. 

Ele afirma que a obra 
era um pedido antigo 
dos moradores das duas 
cidades. “É uma melho-
ria para todo mundo, 
porque se não fizessem 
uma reforma, poderia 
acontecer até um desa-
bamento. Tudo um dia 
se desgasta e aqui é mui-
to antigo”, opinou.

O pedreiro Antônio 
Severino, por sua vez, 
mora no Distrito Mecâ-
nico e lembra que esse 
trabalho afeta não ape-
nas os moradores da Ilha 
do Bispo e da entrada de 
Bayeux, mas de outras 
áreas ao redor, incluin-
do os bairros no entor-
no do centro pessoen-
se. “Eles estão tirando os 
defeitos para que a pon-
te possa durar mais tem-
po”, aplaudiu.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Preservação de esPécies

Bica faz recenseamento dos animais
O Parque Zoobotânico 

Arruda Câmara (Bica), ad-
ministrado pela Secretaria 
de Meio Ambiente de João 
Pessoa (Semam), encerrou, 
nessa segunda-feira (16), o 
censo dos animais. O obje-
tivo do trabalho, realizado 
todos os anos, é catalogar a 
chegada e a saída de cada 
espécie, contribuindo para 
a sua preservação.

A triagem é realizada 
com pequenos e grandes 
mamíferos, répteis e aves 
acolhidos no parque – algu-
mas espécies são vítimas de 
tráfico e são trazidas pela 
Polícia Ambiental. Outras 
nasceram no próprio par-
que, como parte do progra-
ma de conservação de espé-
cies, como o macaco-galego, 
por exemplo, que está sob 
ameaça de extinção. Tem 
ainda aquelas que são tra-
zidas por meio de parce-
rias com outros zoológicos 
para emparelhar com ou-
tros animais, como no caso 
das onças pardas e irara.

 O diretor-geral da Bica, 
Rodrigo Fagundes, ressal-
ta que a contagem dos ani-
mais atesta o trabalho de 
conservação e preservação 
realizado no Parque Arru-
da Câmara. “Um dos pro-
pósitos do zoológico é este, 
conservar espécies que es-
tão ameaçadas de extinção. 
Então, esse censo visa exa-
tamente ver o número de 
animais que nasceram e 
que o trabalho está sendo 
realizado para a perpetua-
ção das espécies”, destacou.

 Thiago Nery, diretor do 
setor de zoológico, expli-
ca que em alguns ambien-
tes ocorrem a formação de 
casais e pode acontecer o 
nascimento de algum ani-
mal e passar despercebi-
do, como no caso do Recin-

to das Aves, por conta 
da grande quantidade 
de ‘moradores’. 

“Durante esse ma-
nejo, a gente captura e 
faz essa triagem, con-
seguindo identificar 
esses novos indivídu-
os, que são reportados 
ao sistema do Institu-

to Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos 
Renováveis (Ibama) e 
daí inseridos ao nos-
so plantel. É importan-
te frisar que todos os 
animais dentro de um 
zoológico têm algum 
tipo de marcação, seja 
anilha, microchip, na-

nochip, um brinco ou 
uma tatuagem”, infor-
mou.

Rodrigo Fagundes 
ressalta também que o 
registro de nascimen-
to de algumas espécies 
só acontece quando as 
condições de bem-es-
tar e de nutrição estão 

adequadas, sendo, por-
tanto, um dos indica-
dores de sanidade do 
plantel. “A gente já tem 
nascimento de alguns 
novos animais como o 
bugio, guaxinins, ma-
caco-galego e também 
postura de ovos de ja-
caré”, afirmou.

Censo objetiva catalogar a chegada e a saída de exemplares de cada espécie do Parque Arruda Câmara

Operários realizam trabalho de revitalização da estrutura do viaduto; obras devem ser concluídas em setembro

Foto: Evandro Pereira

Foto: Secom-JP Foto: Secom-JP
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O mês de maio é marcado 
mundialmente pela campa-
nha Maio Amarelo que ten-
ta sensibilizar a sociedade e 
diminuir os números de aci-
dentes de trânsitos. Por ser 
referência em traumatologia 
na Paraíba, o Hospital Esta-
dual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lu-
cena, em João Pessoa, recebe 
diariamente centenas dessas 
vítimas. Só nos quatro pri-
meiros meses deste ano, fo-
ram registrados 3.299 aten-
dimentos a acidentados, o 
que representa um aumen-
to de 11% se comparado ao 
mesmo período de 2021, com 
2.977 feridos.

O levantamento feito pelo 
setor de estatísticas do Hos-
pital de Trauma mostra que 
acidentes com motocicle-
ta lideram o ranking de ca-
sos que chegam até a emer-
gência, representando 76% 
dos atendimentos de trân-
sito. Em 2021, foram 7.388 
acidentes de motos, seguido 
por automóvel (766) e atro-
pelamento (740).  Além des-
sas ocorrências, a unidade 
de saúde também recebe fe-
ridos por acidente de bicicle-
ta, de caminhão ou ônibus, 
capotamento e queda de ve-
ículos, que, somados, repre-
sentam 8%.

O diretor-geral do Trau-
ma-JP, Laecio Bragante, lem-
bra da importância de campa-
nhas como o Maio Amarelo. 
“Sabemos que existem fata-
lidades, mas a maioria dos 
acidentes, principalmente de 
moto, que chegam ao com-
plexo hospitalar, poderia ser 
evitado com direção segura 
e o uso correto dos equipa-
mentos de proteção. Por isso, 
é fundamental alertar a po-
pulação sobre os atendimen-
tos às vítimas de acidente de 
trânsito no hospital e também 
a necessidade de prevenção”, 
observou.

O perfil dos pacientes 
que chegam na emergência 
em decorrência de aciden-

Foram 3.299 atendimentos a acidentados de janeiro a abril deste ano, 11% a mais em relação à mesma época de 2021

Alta no socorro às vítimas de trânsito
trauma de jp

tes de trânsito é prioritaria-
mente formado por jovens 
e adultos, entre 20 e 40 anos, 
do sexo masculino. Entre os 
diagnósticos mais comuns 
estão fraturas dos ossos das 
pernas e dos braços, além do 
traumatismo crânio-encefá-
lico (TCE).

No Hospital de Trau-
ma da capital, cerca de 30% 
dos feridos em acidentes de 
moto precisam ser interna-
dos e caso necessitem de cui-
dados, são acompanhados 
após a alta hospitalar. “No 
Ambulatório de Traumato-
logia da Paraíba (ATP), fa-
zemos o acompanhamento 
dos pacientes que recebem 
alta, mas ainda necessitam 
de cuidados. São 10 especia-
lidades médicas atendendo, 
de segunda a sexta, de for-
ma agendada”, destacou o di-
retor-geral.

Maio Amarelo 
O tema deste ano é “Jun-

tos salvamos vidas”. O Maio 
Amarelo é um movimento 
internacional, apartidário 
para redução de acidentes de 
trânsito. Tem como objetivo 
chamar a atenção da popula-
ção para o alto índice de mor-
tes e feridos no trânsito no 
Brasil, e em todo o mundo e, 
assim, colocar em evidência 
o tema da segurança no trân-
sito. Além de mobilizar toda 
a nossa sociedade para dis-
seminar conhecimento e tra-
zer ações que garantam essa 
segurança para o cotidiano.

opera paraíba

HC realiza primeira cirurgia ortopédica
O Hospital de Clínicas de 

Campina Grande registrou, 
no início da noite da segun-
da-feira (16), a primeira ci-
rurgia ortopédica da unida-
de. A paciente foi a dona de 
casa Arani Pereira de Sou-
za, de 64 anos, que há um 
ano enfrentava dores com o 
dedo em gatilho. O proble-
ma é uma inflamação do ten-
dão responsável por dobrar o 
dedo, que faz com que o dedo 
afetado fique sempre dobra-
do, mesmo quando se tenta 
abri-lo, causando dor inten-
sa na mão.

 A cirurgia durou cerca de 
30 minutos e foi conduzida 
pelos ortopedistas Francisco 

Borborema e Paula Cardoso. 
“Foi uma cirurgia de libera-
ção do dedo em gatilho, um 
procedimento bem tranquilo. 
Esse é só começo do que va-
mos fazer pelos pacientes que 
aguardam pela cirurgia para 
poder ter mais qualidade de 
vida”, enfatizou a médica.

Aliviada, a paciente con-
ta que fez o cadastro no pro-
grama na semana anterior 
e mal conseguia pentear os 
cabelos por conta do proble-
ma. “Quando eu fechava a 
mão, para abrir só conseguia 
puxando, e doía todo o bra-
ço. Até para pentear o cabelo 
eu não tinha condições, com 
o dedo dolorido. Quando eu 

Perfil
Maioria das vítimas 

de acidentes de 
trânsito são jovens, 
entre 20 e 40 anos, 
do sexo masculino

soube do programa vim logo 
e já estou aqui com a cirur-
gia feita. Esse programa é 
ótimo”, comemorou dona 
Arani.

Além de cirurgias de 
mão, o Hospital de Clíni-
cas também está com agen-
damento aberto para a rea-
lização de cirurgias do pé 
torto congênito. “Com o iní-
cio das cirurgias ortopédi-
cas, o Hospital de Clínicas 
também se torna referência 
na especialidade, e é certa-
mente um ganho extrema-
mente significativo para a 
saúde dos paraibanos”, des-
tacou a diretora-geral, Ví-
vian Rezende.

Ortopedia
HC está com 

agendamento 
para cirurgias de 
mão e do pé torto 

congênito

Cirurgia durou 30 minutos e foi realizada em uma paciente que sofria há um ano de dores intensas com o dedo em gatilho

Foto: Secom-PB

covid-19

88,20% da população está 
vacinada com duas doses

 

Novos 14 casos de con-
taminação pela Covid-19 
foram confirmados na Pa-
raíba nessa terça-feira. Os 
registros foram nos muni-
cípios de Campina Grande, 
João Pessoa, Bayeux, Curral 
de Cima, Nova Palmeira e 
Pedras de Fogo. Além disso, 
nenhum óbito por Covid-19 
foi confirmado ontem. 

Com a atualização, de 
acordo com dados dispo-
nibilizados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
a Paraíba chegou ao mon-
tante total de 603.605 ca-
sos confirmados, sendo 
446.767 pessoas recupera-
das e 10.217 óbitos em de-
corrência do agravamento 
da doença. 

Com o vacinômetro atua-
lizado, a Paraíba chegou a 
88,20% da população acima 
de cinco anos vacinada con-
tra a Covid-19, consideran-
do o encerramento do ciclo 
primário de vacinação, com 
3.308.480 pessoas vacinada, 
dos quais 198.176 precisam 

retornar às salas de vacina-
ção para encerrar o primei-
ro ciclo de vacinação. 

Entre as doses de reforço, 
1.860.227 da população apta 
foi vacinada com a primei-
ra dose de reforço, represen-
tando 49,59% da população 
estimada, e 38.484 já recebe-
ram a segunda dose de re-
forço, equivalente a 41,67%. 
Outras 48.958 doses adicio-
nais foram aplicadas na po-
pulação apta para receber 
doses aplicadas. Também 
são registrados, a aplica-
ção de 8.762.812 doses to-
tais de 9.792.045 imunizan-
tes recebidos pelo Governo 
do Estado.

A Paraíba segue em bus-
ca de uma maior imuniza-
ção entre a faixa etária de 
cinco a 11 anos. O público é 
estimado em 391.134 crian-
ças e adolescentes, dos quais 
231.990 receberam a primei-
ra dose do imunizante, equi-
valente a 59,31% do total, e 
119.206 encerraram o ciclo 
primário de vacinação, re-
sultando em apenas 30,48% 
da cobertura. Também fo-
ram aplicadas 451 primei-
ras doses de reforço.

rede cuidar

Ação itinerante começa na sexta-feira
O Opera Paraíba vai rea-

lizar desta sexta-feira, dia 20, 
até o domingo, dia 22, no Hos-
pital Regional de Patos, mais 
uma ação itinerante do pro-
grama, com a oferta de ci-
rurgias gerais, de catarata e 
uma caravana de exames de 
imagem para diagnóstico de 
câncer de mama, que será fei-
ta por meio da Rede Cuidar. 

“Nós já tiramos da fila de 
espera por uma cirurgia qua-
se 20 mil paraibanos, e nossas 
ações continuam sendo ex-
pandidas com a inclusão de 
mais hospitais da rede ao pro-
grama, aquisição de equipa-
mentos de ponta e ampliação 
das especialidades atendi-
das,” destacou o governador 
João Azevêdo.

O calendário do Opera Pa-
raíba também contempla o 
Hospital Regional de Itabaia-
na, de 23 a 25, com um muti-
rão de cirurgias de catarata. 
Já do dia 26 a 28, as cirurgias 
oftalmológicas acontecem no 
Hospital Regional de Belém, 
no Brejo paraibano.

Ainda na região do Brejo, o 
programa vai até a cidade de 
Guarabira, onde vai oferecer 
à população cirurgias gerais, 

de catarata, e também uma 
caravana de exames de ima-
gem para diagnóstico de cân-
cer de mama, assim como em 
Patos, através da Rede Cuidar. 
Os procedimentos vão aconte-
cer de 27 a 29 de maio.

 No mesmo período, tam-
bém estará presente na ci-
dade de Cajazeiras, no Alto 
Sertão. No Hospital Regio-
nal, o Opera Paraíba vai con-
templar os usuários com ci-
rurgias de hérnia e vesícula, 
oftalmológicas, e ainda a rea-
lização de exames de mamo-

grafia e ultrassom mamária.
A agricultora Marialba 

Mendes foi operada de cata-
rata no último fim de sema-
na, em Taperoá. Ela saiu do 
centro cirúrgico emocionada. 
“Eu estou chorando, mas é de 
alegria, porque era muito di-
fícil a gente conseguir uma 
cirurgia. Agora com o Opera 
Paraíba, a gente tem direito a 
ter saúde,” disse.

As cirurgias também ocor-
rem de forma permanente no 
Hospital de Clínicas, em Cam-
pina Grande, e nos finais de 

semana, no Hospital Edson 
Ramalho, em João Pessoa, no 
Hospital Geral de Queimadas, 
e no Hospital Geral de Ma-
manguape. 

Além das cirurgias gerais, 
o programa também conta 
com a realização de cirur-
gias ortopédicas, que aconte-
cem no Hospital de Trauma 
de João Pessoa e também no 
Hospital de Clínicas. Esse ano 
o programa já realizou mais 
de cinco mil procedimentos, 
sendo mais de duas mil cirur-
gias só de catarata.

Calendário começa com cirurgias gerais, de catarata e exames pelo Hospital Regional de Patos

Foto: Secom-PB

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com



Lotado no posto fiscal em Alhanda, servidor foi preso durante a Operação Desvantagem, deflagrada pelo Gaesf-PB

Auditor fiscal é preso por extorsão
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Paraíba

Um auditor fiscal de mercadoria 
em trânsito, que não teve o nome re-
velado, foi preso na manhã de on-
tem, suspeito da prática de extorsão 
durante a Operação Desvantagem, 
deflagrada pelo Grupo Operacional 
de Atuação Especial de Combate à 
Sonegação Fiscal. O servidor públi-
co exerce a função no posto fiscal 
em Alhandra, na Região Metropo-
litana de João Pessoa. Além da pri-
são do servidor, o Gaesf-PB também 
cumpriu três mandados de busca e 
apreensão. 

A ação teve por objetivo inter-
romper práticas de extorsão cometi-
das por agentes públicos contra em-
presários da Grande João Pessoa. 
As medidas judiciais foram expe-
didas pela Comarca do Conde por 
prática de crimes funcionais contra 
a Ordem Tributária.

A investigação para a operação 
teve início após recebimento de de-
núncia de que um servidor público 
estadual, no exercício de suas fun-
ções, exigia vantagem financeira 
em troca de não realizar as devi-
das autuações fiscais, prática que 
configura o crime descrito no arti-
go 3º, inciso II da Lei 8.137/90, com 
pena de reclusão de três a oito anos.

Em relação ao caso da denúncia 
de extorsão, o secretário da Fazen-
da, Marialvo Laureano, informou 
que a pasta vinha acompanhando a 
situação do servidor e, após o rece-
bimento de denúncia, foi solicitado 
apoio à Polícia Civil e ao Ministério 
Público para dar prosseguimento 
às investigações. O servidor vai res-
ponder a um processo administra-
tivo interno.

O Grupo Operacional de Atua-
ção Especial de Combate à Sone-
gação Fiscal (Gaesf) foi criado no 
Estado da Paraíba no âmbito do Co-
mitê Interinstitucional de Recupe-
ração de Ativos (Cira) e é compos-
to por integrantes do Secretaria da 
Fazenda, Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa Social e da 
Procuradoria Geral do Estado e tem 
atuação nos Crimes Contra a Or-
dem Tributária e conexos em todo 
o território paraibano.

Uma tentativa de homicídio dei-
xou quatro pessoas feridas a bala na 
cidade de Uiraúna, Sertão do esta-
do, entre elas, uma idosa, de idade 
não revelada. O ataque a bala acon-
teceu na noite de segunda-feira (16), 
no Bairro Frei Damião, e todos os fe-
ridos foram socorridos para a uni-
dade hospitalar da cidade.

Informações colhidas pela po-
lícia dão conta de que uma dupla 
utilizando uma motocicleta e por-
tando uma espingarda efetuou vá-
rios disparos contra um grupo de 
homens que estava na calçada de 
uma residência, na saída de Uiraú-
na para São João do Rio do Peixe, e 
depois fugiram. A idosa, identifica-
da apenas por Dona Chica, que es-
tava sentada, foi atingida com um 
tiro de raspão em um dos braços.

Os outros feridos foram Die-
go Oliveira e Ricélio Vieira (ambos 
gravemente feridos), além de Dedé 
Boião (atingido de raspão no om-
bro e costas).

O delegado Ilamilto Simplício, 
da região de Cajazeiras, disse que 
a tentativa de homicídio está ligada 
ao tráfico de drogas na região e la-
menta que pessoas inocentes sejam 
atingidas. Ilamilto informou que a 
tentativa de homicídio está sendo 
investigada para saber quem são 
os responsáveis.

Briga por tráfico 
de entorpecentes 
deixa quatro pessoas 
feridas a bala

Em uIrAÚNA

Grupo explodiu carro-forte na BR-230, foi perseguido pela polícia e, em Santa Cruz, houve troca de tiros; bandidos incendiaram carro para impedir captura

Equipes da Polícia Militar conti-
nuam realizando buscas na região 
do Sertão da Paraíba com o objetivo 
de localizar os membros do bando 
que explodiu e assaltou um carro-
forte no final da manhã da segun-
da-feira (16). Durante as buscas, 
uma guarnição da PM, comanda-
da pelo capitão Feitosa, trocou tiros 
com uma dupla, suspeita de envol-
vimento com o grupo; os dois as-
saltantes foram baleados e morre-
ram no Hospital Regional de Sousa.

Os dois suspeitos mortos foram 

identificados como Francisco Fer-
nandes Filho, o “Chico de Dodó”, 
de 37 anos, que morava no bairro 
São Francisco, e Francisco Manoel 
da Silva Filho (Bolinha), 37 anos, 
que residia no distrito de São Pedro, 
ambos na cidade de Santa Cruz, que 
faz divisa com a cidade de Parelhas, 
no Rio Grande do Norte. Durante 
a ação, uma espingarda calibre 12, 
um revólver calibre 38 e uma moto-
cicleta foram apreendidos.

A Polícia Militar informou que 
cerca de 10 homens participaram 

do ataque ao carro-forte na BR-230, 
na localidade Serrote do Tigre, entre 
os municípios de Pombal e Apareci-
da. O coronel Campos, comandan-
te do Policiamento Regional do Ser-
tão, disse que o grupo interceptou o 
veículo da empresa Preserve, man-
dou os quatro seguranças saírem do 
carro, ficando abrigados dentro do 
matagal. Em seguida, explodiram o 
carro-forte e se apoderaram de ma-
lotes. O total levado pelos bandidos 
não foi informado.

De acordo com relatos dos se-

guranças, os bandidos estavam em 
motos e carros, inclusive um de-
les, um Jeep Renegade, foi queima-
do no meio da pista para impedir 
a passagem de outros carros, como 
também jogaram grampos. Eles 
portavam armas de grosso calibre, 
artefatos explosivos e fugiram; en-
traram em Aparecida com destino 
ao Rio Grande do Norte, onde foi 
realizado o cerco pela PM da Pa-
raíba. Uma granada foi usada para 
explodir o veículo que transporta-
va o dinheiro.

Dupla é morta na troca de tiros com policiais
ExPloSão A CArro-fortE

Dois homens, com 22 e 28 anos, 
foram presos suspeitos de assaltar 
entregador de mercadorias compra-
das pela internet. A prisão aconte-
ceu no Bairro de Mangabeira, na ca-
pital, sendo realizada por agentes da 
Delegacia de Roubos e Furtos de Veí-
culos e Cargas e a Força Regional da 
Polícia Militar. 

“Na casa de um dos presos foi 
encontrada uma espécie de ‘bazuca’ 
movida a ar comprimido usada para 
arremessar drogas e celulares para 
interior dos presídios da capital”, res-
saltou o delegado Carlos Othon.

Segundo Othon, o entregador foi 
surpreendido por dois homens que 
chegaram em uma moto, tendo o ga-

rupa anunciado o assalto. Em segui-
da, fugiram com a vítima e as merca-
dorias que estavam no baú.

Othon disse ainda que minutos 
depois os investigadores foram ao 
bairro de Mangabeira e flagraram o 
exato momento em que os assaltan-
tes ocultavam os objetos roubados. 
Toda a mercadoria e a motocicleta 

da vítima foram recuperadas e res-
tituídas ao proprietário. “Importan-
te destacar foi a apreensão da bazu-
ca”, disse Othon.

A dupla já responde a diversos 
processos por crimes de roubo ma-
jorado pelo uso de arma de fogo. Um 
deles conta com seis registros, entre 
crimes e atos infracionais.  

“Bazuca” usada para arremessar droga em presídios
ENCoNtrADA Em mANgAbEIrA

Policiais da Delegacia de Re-
pressão ao Entorpecente da Capi-
tal realizaram mais uma grande 
apreensão de drogas em João Pes-
soa, sendo a segunda no espaço 
de uma semana. No final da ma-
nhã de ontem, no bairro dos Coli-
bris, foram apreendidos 25 quilos 
de maconha, além de porções de 
cocaína e haxixe. 

Segundo o delegado Bruno Vic-
tor, titular da Especializada, os en-
torpecentes estavam com um jo-
vem de 26 anos, de iniciais S.S.M. 
Além do flagrante das drogas, os 

policiais ainda cumpriram um 
mandado de prisão contra ele por 
roubo qualificado.

No último dia 6, na comu-
nidade Castelinho, no bairro 
do Bessa, área nobre da capi-
tal, os policiais da DRE prende-
ram B.D.C, com 24 anos, com vá-
rias porções de maconha prontas 
para o comércio.  O delegado 
Bruno Victor informou que está 
sendo importante a participação 
da população denunciando pon-
tos de drogas, como também en-
volvidos em tráficos.

Jovem é flagrado com maconha, cocaína e haxixe
Em joão PESSoA

Os entorpecentes foram apreendidos com um jovem de 26 anos, na capital

Foto: Ascom/PCPB

No bairro Planalto, na cidade 
de Mamanguape, a Polícia Mili-
tar fechou um ponto de venda de 
drogas, localizado próximo a um 
posto de combustíveis. Um jovem 
foi preso após perseguição por vá-
rias ruas do bairro. Ele não obede-
ceu a ordem de parada.

O bloqueio policial foi realiza-
do pela força tática da Companhia 
Independente de Mamanguape. 
Segundo as informações, os po-
liciais, durante ronda, visualiza-
ram uma motocicleta e resolveram 
abordar o condutor, que decidiu 
fugir, sendo iniciado um acompa-
nhamento tático, tendo o suspeito 
de 20 anos abandonado a moto e 
entrado em residência.

Dentro do imóvel, os policiais 
encontraram em cima de uma 
mesa uma quantidade de drogas 
e também dentro de uma mochi-
la, contabilizando 31 saquinhos 
médios de maconha, 17 papelotes 
haxixe, duas balanças de preci-
são, dois celulares, um notebook, 
uma maquineta de cartão de cré-
dito e uma motocicleta Honda CG 
150 de cor preta. Dois jovens fo-
ram presos. 

Em relação à motocicleta 
apreendida, a polícia está inves-
tigando a sua procedência, pois 
existen informações que o jovem 
preso já havia sido visto pratican-
do o tráfico de drogas naquele 
bairro de Mamanguape.

Mais drogas apreendidas em Mamanguape

Toda a droga foi apreendida após perseguição em ruas de Mamanguape

Foto: Ascom/PMPB

Fotos: Naldo Silva
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A hepatite, que vem sen-
do tratada como misteriosa, 
é uma inflamação no fígado 
que tem como sintomas diar-
reia, coloração amarela da pele 
e nos olhos, chamada de icte-
rícia, desconforto respiratório, 
febre, entre outros. As amos-
tras analisadas até o momen-
to não apresentaram nenhum 
dos vírus responsáveis pelas 
hepatites A, B, C, D ou E, por 
isso as investigações seguem.

Mesmo com os crescentes 
casos e o ainda desconheci-
mento, o infectologista Fer-
nando Chagas, médico e di-
retor do hospital Clementino 
Fraga, afirmou que os casos 
preocupam a classe médica 
e deve alertar aos pais e res-
ponsáveis por crianças, maio-
res acometidas até o momento, 
para qualquer sinal que apon-
te o adoecimento.

“Hepatites são inflamações 
no fígado, elas têm riscos de 
evoluir para formas graves, 
até mesmo casos de transplan-
te de fígado. Mas o problema 
é que nessa situação, em espe-
cial, a gente está observando 
um número assustador de até 
10% das crianças acometidas 
por essa hepatite, necessitan-
do desse transporte. Isso as-
susta, é claro, mas a gente tem 
que ter muita cautela. A gente 
não sabe a causa desses qua-
dros de hepatite, mas já se tem 
algumas linhas de investiga-
ção nos direcionando a algu-
mas etiologias, algumas cau-
sas”, declarou o médico.

Nesta segunda-feira, o Mi-
nistério da Saúde atualizou a 
situação sobre os casos sus-
peitos, informando mais dois 
casos suspeitos que estão, che-
gando ao total de 46 casos sob 
investigação. Foram recebi-
das 49 notificações, das quais 
três já foram descartadas. Até 
o momento, nenhum caso foi 
confirmado no país.

No nordeste, Pernambuco 

Os primeiros relatos surgiram em abril, no Reino Unido; hoje, há em torno de 450 casos suspeitos em todo o mundo

Doença pode estar relacionada à Covid
Hepatite misteriosa

e Maranhão possuem casos 
em investigação, com três e um 
casos, respectivamente. O esta-
do de São Paulo reúne o maior 
número de registros suspei-
tos, com 14 casos sob investi-
gação, seguido por Minas Ge-
rais (sete), Rio de Janeiro (seis), 
Mato Grosso do Sul e Santa 
Catarina (quatro), Rio Grande 
do Sul (três), Paraná (dois), Es-
pírito Santo (um) e Goiás (um). 
A Paraíba não possui nenhu-
ma notificação suspeita.

Desde a última sexta-feira, 
o Ministério da Saúde mon-
tou uma sala de situação para 
monitorar as suspeitas da do-
ença e fazer levantamento de 
evidências para identificar as 
possíveis causas. Para as secre-
tarias de saúde dos estados, a 
orientação está sendo realiza-
da por meio de notas de risco, 
indicando como proceder em 
casos suspeitos, A pasta ressal-
ta que todos os casos suspei-
tos devem ser notificados de 
forma imediata, assim como 
quaisquer alterações no cená-
rio epidemiológico de estados 
e municípios. 

Os primeiros relatos da he-
patite misteriosa surgiram em 
abril, no Reino Unido. Hoje, 
aproximadamente 450 casos 
suspeitos foram relatados em 
todo o mundo. Já em maio, a 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) realizou uma reu-
nião com representantes res-
ponsáveis pelo setor de saúde 
do Brasil, Reino Unido, Espa-
nha, EUA, Canadá, França, 
Portugal, Colômbia e Argen-
tina para discutir sobre o tema. 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

 Brasil
Das 49 notificações 
recebidas, nenhum 
caso foi confirmado.
A Paraíba não tem 

notificação

A preocupação com as 
crianças é maior por se trata-
rem do maior número de ca-
sos suspeitos e, algumas delas, 
terem evoluído para falência 
do fígado com necessidade, in-
clusive, de transplante.

“Esses tipos de hepatites 
que estão em investigação é 
o que a gente chama de he-
patite fulminante. Ele de fato 
tem uma evolução diferen-
te, é muito aguda. Não segue 
as linhas de evolução que a 
gente observa em alguns ti-
pos de hepatites virais. En-
tão, muitas vezes a gente com 
três, quatro semanas de evo-
lução que para uma situação 
de hepatite é um tempo curto, 
a criança já evolui para pra-
ticamente a falência do fíga-
do, que é um órgão extrema-

mente importante, um órgão 
que tem mais de mil funções 
no corpo”, alertou Fernando 
Chagas.

A hepatite é considerada 
misteriosa porque ainda não 
se tem comprovação a respei-
to de qual seria causador da 
doença. Até o momento,uma 
pesquisa realizada pelo Cen-
tro Europeu de Prevenção e 
Controle de Doenças mos-
trou que o adenovírus 41 foi 
identificado na maior parte 
das amostras de casos sus-
peitos na Europa e nos Esta-
dos Unidos. 

O adenovírus 41, no en-
tanto, não é conhecido por 
ser causador de hepatite em 
crianças saudáveis. No mun-
do existem mais de 50 tipos 
de adenovírus, que podem 

causar infecções diversas em 
humanos. O microorganismo 
do tipo 41 está, geralmente, 
associado com o aparecimen-
to de vômito, febre, diarreia e 
sintomas respiratórios.

A OMS afirmou que a in-
fecção pelo adenovírus tipo 41 
não foi previamente associa-
da à apresentação clínica des-
crita nos casos de hepatite in-
fantil. Isto porque, em geral, 
os adenovírus se espalham 
de pessoa para pessoa e cau-
sam infecções autolimitadas, 
como sintomas respiratórios. 
Dependendo do tipo, o vírus 
também pode causar outras 
doenças, como gastroenterite 
(inflamação do estômago ou 
intestinos), conjuntivite e in-
fecção da bexiga (cistite). 

As investigações seguem 

e, em um artigo publicado na 
revista “The Lancet”, podem 
também estar relacionados 
por uma infecção prévia por 
coronavírus. O estudo apon-
ta que pessoas contaminadas 
podem ficar mais suscetíveis 
ao aparecimento da doença. 
Isto porque o Sars-CoV-2, cau-
sador da Covid-19, cria um 
ambiente favorável a longo 
prazo para, quando infecta-
das pelo adenovírus, as crian-
ças tenham uma resposta in-
flamatória exacerbada. 

A linha de investigação 
que estuda a relação entre Co-
vid-19 e a hepatite misteriosa 
leva em consideração ainda, 
aqui no Brasil, a baixa adesão 
na vacinação de crianças de 5 
a 11 anos, deixando-as mais 
suscetíveis à infecção.

Número de casos em crianças preocupa

energias renováveis

UEPB analisa tendências 
e expansão no Nordeste

construindo cidadãos

Cendac oferece cursos para 50 alunos 

As aulas dos cursos pro-
fissionalizantes para cuida-
dor de idosos e atendente de 
farmácia do Centro de Apoio 
à Criança e ao Adolescente 
(Cendac) começaram ontem, 
das 13h30 às 16h30, na sua 
sede, em João Pessoa. Esses 
cursos integram o projeto Ci-
dadania em Construção e fa-
zem parte de uma parceria 
do Cendac com a prefeitura 
da cidade. No total, 50 alunos 
serão contemplados, sendo 
estes, principalmente, jovens 
e mulheres.

De acordo com a presi-
dente do Cendac, Valquíria 
Alencar, “o Centro é uma re-
ferência na capacitação de 
profissionais, então a nossa 
expectativa é lançar no mer-
cado de trabalho 50 profis-
sionais nessas áreas, que são 
carentes de profissionais e, 
com certeza, vamos contri-
buir para melhorar a renda 
das famílias, para inserir es-
ses jovens e essas mulheres 
no mercado de trabalho em 
João Pessoa”.

A solenidade de abertu-

ra aconteceu nessa segunda-
feira, no auditório do Cendac, 
onde foram anunciadas tam-
bém oficinas de bolsas e bone-
cas artesanais, confecção de 
produtos em E.V.A e pintura 
em tecido, que serão realiza-
das nos bairros do José Amé-
rico, Colinas do Sul e Cos-
ta e Silva. “Nós temos outras 
ações nos bairros que  ainda 
vamos dar encaminhamento. 
Já estamos em contato com as 
comunidades, e vamos fazer 
várias oficinas nesses locais. 
Essas outras oficinas, também 
profissionalizantes serão rea-
lizadas nas próprias comuni-
dades.”, explica Valquíria.

Rafael Arruda, de 25 anos, 
se inscreveu para o curso de 
atendente de farmácia. Em-
polgado com o início das au-
las, ele conta que “a minha ex-
pectativa é aprender bastante 
com os instrutores. Sempre 
quis aprender sobre compos-
tos e remédios. Quero con-
cluir o curso e pretendo con-
tinuar na área.” A mãe do 
Rafael, Vilma, foi quem bus-
cou o Cendac, e também se 
inscreveu para participar das 
aulas, no curso de cuidado-
ra de idosos. “Nós moramos 
aqui perto, e como o Cendac 

Nalim Tavares 
Especial para A União

Foto: Ortilo Antônio

Para Valquíria Alencar, o Cendac é uma referência na capacitação 

oferece vários cursos em vá-
rias áreas, todos muito bons, a 
gente sempre estava em bus-
ca. Esse ano, a gente já esta-
va com o nome aqui e o Cen-
dac ligou e a gente agarrou a 
oportunidade”, diz ela.

Vilma, que já trabalha na 
área cuidando de idosos, fa-
lou um pouco sobre o que 
a levou a buscar um curso 
profissionalizante: “Já estou 
na área, porém, no momen-
to, não estou trabalhando. 
E eu não tinha o curso, era 
mais por indicação. Só que 
é um trabalho muito delica-
do, você precisa fazer com 
carinho, você precisa ter o 
certificado. Então eu disse 
a mim mesma que chegou 
a minha vez. A fome com a 

vontade de comer. Agora es-
tou aqui, feliz da vida, satis-
feita.” Sobre as aulas, prestes 
a começar, Vilma comenta: 
“Eu vou dar o meu melhor. 
Vai ser de grande valia, esse 
curso. Me inscrevi e trouxe 
os meus dois filhos, e vamos 
todos juntos, um dando for-
ça para o outro.”

Segundo Valquíria Alen-
car, os níveis de evasão dos 
cursos do Cendac são extre-
mamente baixos, mas, caso 
aconteça, há uma lista de es-
pera para que o máximo de 
pessoas possam ser contem-
pladas. “As pessoas ficam até 
o fim. Muito raramente, se al-
guém arruma um emprego, 
por exemplo, acaba saindo do 
curso para assumir a função”. 

n 

A linha de 
investigação 
leva em 
consideração, 
aqui no 
Brasil, a baixa 
adesão na 
vacinação de 
crianças de 5 
a 11 anos

Foto: Ortilo Antônio

O infectologista Fernando Chagas disse que os casos preocupam a classe médica e os pais precisam ficar atentos

O curso de Direito do 
Centro de Humanidades 
(CH) da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) pro-
move, no dia 26 de maio, o 
Webinário “Energias reno-
váveis: desafios regulató-
rios”, a ser transmitido no 
canal da Rede UEPB no You-
Tube, das 8h às 12h. O pro-
pósito da discussão é anali-
sar as principais tendências 
do setor no Nordeste e as di-
ficuldades regulatórias para 
a expansão das energias re-
nováveis na região.

O Webinário é uma ação 
do curso de Direito em par-
ceria com o escritório de ad-
vocacia FCR Law, de São 
Paulo, e o ILM GROUP, 
grupo fundado para auxi-
liar empresas e empreen-
dedores estrangeiros a fa-
zer negócios no Brasil. Os 
palestrantes são: Agassiz 
Almeida Filho, advogado e 
professor de Direito Cons-
titucional do CH; Christian 
de Souza Barauskas Cecchi-
ni, engenheiro elétrico e es-
pecialista técnico regulató-
rio da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltai-
ca (ABSOLAR); Elbia Gan-

noum, economista e CEO 
da Associação Brasileira de 
Energia Eólica (ABEEóli-
ca); e Marcelo Coimbra, ad-
vogado, sócio do FCR Law 
e diretor da Câmara de Co-
mércio e Indústria Brasil
-Alemanha (AHK).

Novas tecnologias
A iniciativa tem coorde-

nação científica do profes-
sor Agassiz Almeida Filho e 
do advogado Marcelo Coim-
bra, e foi pensada no sentido 
de formar profissionais com-
prometidos com o desenvol-
vimento econômico e com as 
novas tecnologias de produ-
ção de energia renovável. 

O professor Agassiz re-
latou que esta discussão ga-
nha relevância pelos atuais 
investimentos da Paraíba na 
área de energias renováveis. 
“A engenharia neste campo 
já está muito bem resolvi-
da. As dificuldades no Bra-
sil acontecem na área jurí-
dica e não na parte técnica. 
E o nosso curso fazer parte 
desta discussão leva a UEPB 
a se juntar a um debate bas-
tante avançado”, pontuou 
Agassiz Almeida.
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religiosa
é tema de obra

Historiografia

O vice-presidente da 
Academia de Letras 
de Campina Grande 
(ALCG), o escritor, jor-

nalista e historiador Bruno Gau-
dêncio, realiza hoje o pré-lança-
mento do livro Sob o Signo da Fé: 
Memória, Poder e Protagonismo de 
Padres na Paraíba e em Pernambuco 
(Editora Telha, 300 páginas), que 
organizou com o também histo-
riador José Adilson Filho.

O evento acontece durante a 
‘Sessão da Saudade’ que a entida-
de promove a partir das 17h, no 
Auditório Francisco Alves, na sede 
da Federação das Indústrias do Es-
tado da Paraíba (Fiep), localizada 
no Centro da cidade, com o intui-
to de prestar homenagem póstuma 
a três integrantes da entidade que 
morreram recentemente: o jornalis-
ta e escritor Francisco Maria Filho 
(Chico Maria), o historiador Josué 
Sylvestre e o escritor e filósofo José 
Cláudio Baptista, que ocupavam as 
cadeiras de números 36, 31 e 15, res-
pectivamente. Na ocasião, o presi-
dente da instituição, Thélio Farias, 
vai lançar edital de inscrição - que 
ocorrerá de 6 a 30 de junho - para 
11 cadeiras vagas da ALCG.

“O livro tem 14 artigos sobre pa-
dres da Paraíba e de Pernambuco 
que atuaram em diferentes áreas, 
como a política, onde há uma parte 
dedicada à resistência contra a dita-
dura militar, a cultura e, principal-
mente, a social, que tem mais des-
taque porque muitos desses padres 
realizaram trabalhos filantrópicos 
e de evangelização. Cada artigo é 
sobre um padre diferente, escrito 
por autores diferentes. Destaco o 
padre Adauto de Miranda Henri-
ques, que foi o primeiro arcebispo 
da Paraíba, e Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, que foi bispo de Campi-
na Grande. O que se pretende, com 
essa obra, é dar uma contribuição 

à historiografia local, no que se re-
fere à religiosidade, abordando não 
personagens conhecidos da popu-
lação, como Dom Hélder Câmara, 
mas aqueles menos conhecidos, 
para dar visibilidade e estimular 
a pesquisa sobre eles”, disse Bru-
no Gaudêncio, acrescentando que 
a obra custará R$ 62 nas livrarias e 
na editora, mas o preço promocio-
nal no evento será de R$ 50. 

Bruno Gaudêncio foi convida-
do a participar da produção do li-
vro pelo idealizador do projeto, o 
professor pernambucano de His-
tória da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), José Adilson Filho. 
“Eu foquei sobre os padres na Pa-
raíba e ele, sobre os de Pernambu-
co”, explicou o autor paraibano, que 
lançará oficialmente a obra no dia 2 
de junho, a partir das 19h, no Mu-
seu dos Três Pandeiros, em Cam-
pina Grande. Haverá lançamentos 
também nas cidades de Caruaru 
(PE), onde mora Adilson, e em San-
ta Cruz do Capibaribe (PE).

Na próxima terça-feira (dia 24), 
Gaudêncio participará de evento 
coletivo da União Brasileira de Es-
critores – Paraíba, a se realizar na 
Fundação Casa de José Américo, 
em João Pessoa, para lançar O Ca-
derno Perdido de René Dhiollieir. “É 
uma espécie de novela, que conta 
a história de três personagens que 
se entrelaçam e tem, como pano de 
fundo, a Semana de Arte Moderna 
de São Paulo, cujo objetivo é mar-
car o centenário do evento”, resu-
miu ele. “O livro é uma mistura de 
ensaio com ficção, tem formato de 
diário e é ilustrado por minha espo-
sa, Thuca Kércia”, comentou.

Bruno Gaudêncio acrescentou 
que, no mês de setembro, também 
pretende lançar outra obra – proje-
to aprovado em edital de Incentivo 
à Produção Literária da Secretaria 
Especial de Cultura em 2018 – que 
vai mesclar ficção com realidade e 
objetiva celebrar o bicentenário da 
Proclamação da Independência do 

Brasil e, por isso, vai narrar histó-
ria ambientada em três tempos: 
1888, ano em que o paraibano Pe-
dro Américo pintou O Grito do Ipi-
ranga e encontra um amigo, que lhe 
proporciona viajar no tempo para 
1822, ano da Independência, e a 
2022, o ano do bicentenário.

Saudade
O presidente da ALCG, Thélio 

Farias, justificou a realização do 
evento. “Essa sessão é prevista nos 
estatutos da Academia e, quando 
algum acadêmico morre, antes da 
cadeira ser declarada vaga, é pres-
tada essa reverência. No total, são 
40 cadeiras. Tivemos esses três en-
cantamentos, pessoas que deram 
importante contribuição para a his-
tória de Campina Grande e da Pa-
raíba. Chico Maria faleceu em 13 de 
fevereiro passado, aos 92 anos de 
idade; Josué Sylvestre, em 22 de ju-
nho 2021, aos 84 anos, e José Cláu-
dio Baptista, no dia 29 de outubro 
do ano passado, aos 89 anos. Depois 

dessa homenagem, o edital para 
eleição de novos acadêmicos que 
será lançado vai incluir essas três 
cadeiras e mais oito, já declaradas 
vagas anteriormente“.

Na solenidade, Josemir Camilo 
falará sobre o filósofo José Cláudio 
Baptista, que foi professor de Di-
reito e procurador-geral da UEPB, 
durante o reitorado de Sebastião 
Vieira. José Mário da Silva home-
nageará Josué Sylvestre,  que foi um 
dos maiores historiadores da políti-
ca de Campina Grande e escreveu 
vários livros, a exemplo de Naciona-
lismo e Coronelismo; Da Revolução de 
1939 à Queda do Estado Novo e Fatos 
e personagens da história de Campina 
Grande e da Paraíba. Por fim, Ricardo 
Soares focará em Chico Maria, que 
foi advogado, autor de livros como 
a coletânea de crônicas Confiden-
cial, e, quando exercia a função de 
delegado, participou de casos his-
tóricos, como os assassinatos dos 
sindicalistas João Pedro Teixeira e 
Margarida Maria Alves.

Hoje, Academia 
de Letras de 
Campina Grande 
promove a ‘Sessão 
da Saudade’ 
e apresenta a 
antologia ‘Sob 
o Signo da Fé: 
Memória, Poder 
e Protagonismo 
de Padres na 
PB e em PE’ 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Coorganizado 
pelo historiador 

e vice-presidente 
da ALCG, Bruno 
Gaudêncio (foto 

maior), livro 
é um conjunto 

de artigos sobre 
personalidades 

religiosas pouco 
conhecidas, mas 
que atuaram em 

diversas áreas, 
como a política
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Sessão prestará uma 
reverência póstuma ao 
filósofo José Cláudio 
Baptista, ao jornalista e 
escritor Francisco Maria 
Filho e ao historiador 
Josué Sylvestre
(de cima para baixo)

Imagem: Telha/Divulgação
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Colunista colaboradora

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Votação
Na Paraíba, as 
eleições em si 

transcorreram de 
uma forma pacífica 

na época

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. 
(Simone de Beauvoir)

Inseparáveis é o título de um romance 
deixado inédito durante muitos anos por 
Simone de Beauvoir e só publicado em 2021. 
(Surpreendente, não é?) Um romance inédito da 
grande autora feminista francesa, precursora do 
feminismo, nascida em 1808 e falecida em 1986, 
aos 78 anos, vitimada por uma pneumonia. Nesse 
romance, Simone celebra uma grande amizade: 
Zaza é o nome dessa querida amiga. Logo na 
abertura, Simone insere um texto curto, à guisa 
de dedicatória, no qual celebra essa inesquecível 
amiga. Escreve ela: 

“PARA ZAZA”
“Se eu tenho lágrimas nos meus olhos, hoje 

à noite, é porque você morreu, ou é porque sou 
eu que ainda estou viva? Eu deveria dedicar 
esta história a você: mas eu sei que você 
não se encontra em nenhum lugar, agora e 
que eu estou aqui falando com você, através 
de um artifício literário. Além do mais, esta 
não é, verdadeiramente, a sua história, mas, 
simplesmente uma história inspirada por você. 
Nem você era Andrée, nem eu sou a Sylvie que 
fala em meu nome.” (Tradução minha, da edição 
em inglês de Sandra Smith.)

É assim que começa o romance Inseparáveis 
(Les Inséparables, no original francês), de 
Simone de Beauvoir, que ficou inédito até 2021, 35 
anos após a morte de sua autora. E logo abaixo 
do título da obra, lemos a nota: “Um romance 
nunca publicado antes”. A edição é da Harper 
Collins Publishers e a introdução é de autoria da 
escritora canadense Margaret Atwood.

Na introdução que escreveu para a obra, 
Atwood celebra o achado de ter em mãos a 
oportunidade de publicar, hoje, uma obra inédita 
de Beauvoir, que ela define como a avó da 
segunda onda do feminismo e mais ou menos 
justifica a demora na publicação do romance: 
escrito no apogeu do existencialismo, quando 
Simone participava da corte que girava em 
torno de Jean Paul Sartre, publicar um livro que 
celebra a amizade entre jovens adolescentes, 
soaria como uma heresia, Simone seria alvo de 
chacotas e críticas que o seu talento nascente 
não suportaria e teria sido, talvez, sufocado para 
sempre. 

Então, foi bom que o livro tenha sido 
engavetado e só tenha vindo à luz no século 
21: privilégio nosso. Inseparáveis foi escrito 
em 1954, cinco anos após a publicação de 
O Segundo Sexo e, de acordo com Atwood, 
Simone cometeu  o erro de mostrá-lo a Sartre, 
que deve tê-lo avaliado segundo os padrões 
políticos de um materialista Marxista e o livro 
não passou nesse teste, pois esse não era o seu 
objetivo, embora lance uma luz verdadeira sobre 
os jovens franceses do pós primeira grande 
guerra, principalmente sobre as jovens francesas 
vivenciando suas primeiras experiências 
amorosas e seus conflitos com os dogmas da 
igreja católica, do pós primeira guerra mundial. 

A obra de 156 páginas inclui uma troca de 
cartas entre Simone e a amiga Zaza, a última 
das quais, assinada por Zaza e datada de 13 de 
novembro de 1929, comunica um encontro que se 
dera entre ela e o filósofo Merleau-Ponty. Convém 
salientar que a amiga inseparável de Simone 
(segundo suas próprias palavras), morreria no 
dia 25 de novembro de 1919, poucos dias após 
o envio daquela carta. Zaza encerra sua última 
carta com a saudação “Penso sempre em ti e te 
amo com todo o meu coração.” (p. 154).

E aproveito o ensejo para agradecer de 
público à amiga Raghuram Sashikala, que trouxe 
esse livro de presente para mim dos EUA. Não 
sabia da sua existência e tive a grata surpresa de 
lê-lo no período pandêmico da Covid-19.

Vitória 
  Lima

‘Inseparáveis’

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Aliança de José Américo e Félix Araújo na 
campanha para governador da PB em 1950

Em 1950, dois candida-
tos disputaram as eleições 
para o Governo do Estado 
da Paraíba: José Américo de 
Almeida, vinculado a Coli-
gação Democrática Paraiba-
na (CDP) e Argemiro de Fi-
gueiredo, atrelado a Aliança 
Republicana (AR). Curiosa-
mente, durante essa acirrada 
campanha eleitoral, o nome 
de um líder estudantil da ci-
dade de Campina Grande 
acabou ganhando projeção 
estadual: Félix Araújo, ex-mi-
litante do Partido Comunis-
ta Brasileiro (PCB) na Paraí-
ba, já havia disputado duas 
eleições por essa agremiação 
política – em 1946 para depu-
tado federal e em 1947 para 
deputado estadual. 

Anos antes, em 1947, Félix 
Araújo – orador brilhante – 
encontrou espaço na chama-
da Coligação Democrática 
Campinense que postulou 
a candidatura do médico El-
pídio Josué de Almeida e do 
capitão do Exército, Antônio 
Rodembusch, prefeito e vice
-prefeito de Campina Gran-
de. Além de ajudar a escre-
ver diversos discursos, Félix 
Araújo foi responsável pela 
composição do hino que se 
tornou o maior estandarte 
da campanha vitoriosa, pois 
Elpídio de Almeida obteve 
8.142 votos contra 6.495 votos 
do candidato da UDN, o ma-
jor Veneziano Vital do Rêgo – 
cunhado de Argemiro de Fi-
gueiredo.

Na campanha de 1950, 
Félix Araújo manteve a mes-
ma melodia e partes da anti-
ga música da campanha de 
Elpídio. Entretanto, para a 
campanha da CDP, ele com-
põe uma “nova” letra, levan-
do em consideração a ampla 
atuação política do candida-
to que agora defendia: José 

Américo de Almeida, ex-mi-
nistro da Viação e Obras Pú-
blicas durante o Governo 
Provisório de Getúlio Var-
gas (1930-1934). Batizada por 
Félix Araújo de a ‘Marcha da 
Vitória’, a letra da canção tra-
zia uma crítica à política ar-
gemirista de arregimenta-
ção dos votos de grande parte 
da população campinense e 
dos municípios circunvizi-
nhos, através do uso da força 
e imposição da estrutura co-
ronelista ligada a União De-
mocrática Nacional naquela 
região: “O Doutor José Amé-
rico, o Doutor José Améri-
co vai vencer nas eleições. 
Pelo voto independente, pelo 
voto independente dos since-
ros corações. Acenemos nos-
sos lenços, acenemos nossos 
lenços com a chama do ideal. 
Brindemos em dessonatas, os 
claristas, passeatas, essa vol-
ta triunfal!”

O refrão é o trecho da mú-
sica onde Félix Araújo deixa 
transparecer claramente as 
influências do pensamento 
comunista sobre o seu discur-
so. Convocando a população 
pobre do estado a erguer-se 
diante do descaso e do aban-
dono a que foram suposta-
mente empurrados pela atu-
al gestão governamental do 
udenista Oswaldo Trigueiro. 
O hino invoca, ainda, mais 
dois nomes para a composi-
ção de uma espécie de tríade 
indestrutível: 1. O povo pobre 
que mais sofria com a situa-
ção de abandono naquele mo-
mento; 2. O poder incomen-
surável de um Deus (católico) 
que está ao lado dos oprimi-
dos; 3. O poder e influência 
dos homens na terra, exerci-
do aqui pelo grande político 
“Zé Américo”, o representan-
te maior da “pobreza e da re-
ligião” no estado paraibano: 
“De pé ó pobres, vítimas da 
sorte! Com Deus e o povo con-

tra opressão. Zé Américo é o 
candidato da pobreza e da re-
ligião. Pelo povo, contra fome, 
se levanta um grande nome”!

Embora fique nítida certa 
influência socialista em algu-
mas passagens desse refrão 
– “de pé ó pobres”, “o povo”, 
“contra a fome” e “contra 
opressão” – não podemos es-
quecer que Félix Araújo, nes-
se momento, não estava mais 
atrelado ao PCB de Campina 
Grande e que na CDP, con-
vergiam interesses diversos 
em sua composição partidá-
ria: empresários, militares e 
alguns setores da Igreja Ca-
tólica que exerciam forte in-
fluência através do Jornal A 
Imprensa. 

Diferentemente do hino 
elaborado para a campanha 
de José Américo, a canção da 
AR foi encomendada pelo en-
tão ministro José Pereira Lira 
– sobrinho do coronel Zé Pe-
reira e ministro do governo 
do presidente Eurico Gaspar 
Dutra – a dois músicos e com-
positores de projeção nacio-
nal: ‘Paraíba’, de Luiz Gon-
zaga e Humberto Teixeira. 
Ao analisarmos atentamen-
te a letra do hino aliancista, 
verificamos que o cerne da 
canção não está na figura da 
mulher paraibana, como al-
gumas abordagens históri-
cas e musicais enfatizaram, 
e sim, no contexto histórico e 
político da época, pois retrata 
a importância do “clã” dos Pe-
reira desde a “Revolução” de 
1930, até a retomada do pres-
tígio político dessa oligarquia 
através da figura do então mi-
nistro José Pereira Lira: “Eita 
pau Pereira, que em Princesa 
já roncou. Eita Paraíba, muié 
macho sim sinhô. Eita pau 
Pereira, meu bodoque não 
quebrou. Hoje eu mando um 
abraço pra ti pequenina”.

Embora o retrospecto da 
campanha eleitoral não tenha 

sido favorável a um ambiente 
de paz e tranquilidade, na Pa-
raíba as eleições propriamen-
te ditas transcorreram de for-
ma pacífica. Com o término 
das votações e apuradas todas 
as urnas estabelecidas nos di-
versos municípios do Estado, 
o povo elegeu, em 3 de outu-
bro de 1950, com 147.093 vo-
tos, José Américo como novo 
governador do Estado, tendo 
como vice-governador João 
Fernandes de Lima. A Alian-
ça Republicana, representada 
por Argemiro de Figueirêdo e 
Renato Ribeiro Coutinho, re-
ceberam 111.152 votos.

Em 1951, Félix Araújo ele-
geu-se vereador com o maior 
número de votos na Cida-
de de Campina Grande, pelo 
Partido Libertador (PL). No 
dia 27 de julho de 1953, Fé-
lix Araújo teve a sua carreira 
política interrompida quan-
do foi alvejado a tiros na Pra-
ça da Bandeira, em Campina 
Grande, o autor dos disparos 
foi o pernambucano João Ma-
deira que na época era segu-
rança de Plínio Lemos, elei-
to deputado federal em 1950 
pela CDP. 

O dia 22 de dezembro 
desse ano marca o centená-
rio de nascimento de Félix 
Araújo.

Jivago Correia Barbosa

Imagem: Record/Divulgação

No Brasil, o romance 
inédito de Simone de 
Beauvoir, originalmente 
escrito em 1954, foi 
lançado pela Editora 
Record, no ano passado

Juliette Freire lançou, nesta semana, o novo 
clipe da música ‘Cansar de Dançar’, com uma 
analogia sobre a história da ganhadora do Big 
Brother Brasil 21. Nas imagens, a cantora apare-
ce recriando looks que marcaram a trajetória de 
vida dela. O clipe foi divulgado no canal da pa-
raibana no YouTube

“Minha personagem usa, no início, as roupas 
que eu usava quando trabalhava em escritórios 
e os dois looks que uso depois são roupas impor-
tantes na minha trajetória, que representam mo-
mentos em que me reconectei comigo mesma e 
que mostram algumas das minhas diferentes fa-
ces”, explica Juliette. “O roteiro do clipe de ‘Can-
sar de Dançar’ foi nascendo na minha cabeça já 
durante a gravação da música. Fui fazendo a mú-
sica e pensando nele. O diretor acrescentou ideias 
e chegamos na ideia final”, diz.

Juliette ressalta ainda que a presença dos ami-
gos e amigas no clipe mostra que o objetivo dela é 
nunca se desconectar das origens: “O vídeo pas-
sa uma mensagem forte e que eu gosto muito: de 
que quero sempre estar conectada comigo mesma, 
independente do julgamento dos outros (que não 
veem tudo que está acontecendo comigo)”.

‘Cansar de Dançar’ foi produzida por Hit-
maker, uma dupla responsável por trabalhos 
de grandes nomes como Anitta, Luísa Sonza, 
Marina Sena e Jão – e por Juzé, que participou 
do EP Juliette.

Através do QR Code 
acima, acesse o 

clipe no YouTube

No vídeo, cantora aparece recriando visuais que marcaram a sua trajetória

Juliette lança videoclipe 
de ‘Cansar de Dançar’

Música

Agência Estado

Segundo a artista, produção passa 
mensagem de estar conectada com 
ela própria, independente dos outros

Foto: Igor Melo/Divulgação



Barbosa morreu. Isso mesmo, foi falar com 
Deus quando mal completara suas 40 
primaveras. Infarto fulminante. Caiu duro 

como uma pedra quando tomava sua cervejinha 
de fim de tarde no bar do Alcides. Deixou mulher, 
Dona Raquel; uma filha de 12, a Alicinha e um 
molecote de 14, o Barbosinha. Na verdade o 
menino era o José Carlos, tratado em casa por 
Neto e pelos demais pelo diminutivo que citamos 
logo acima.

Desse personagem defunto, ou defunto 
personagem, devemos destacar que antes do 
ocorrido, prestava assessoria jurídica a um 
vereador, sendo que este edil ocupava cadeira na 
Câmara Municipal de uma cidade que convém 
não citarmos aqui para evitarmos contratempos 
para este prestigioso rotativo e para o autor destas 
mal traçadas linhas. A Câmara em questão 
abrigava 27 vereadores, o que permite ao estimado 
leitor concluir, sem possibilidade de erro, que a 
população desse município estava perto de um 
milhão de almas. Pois era na citada casa de leis 
que Barbosa trabalhava todas as quintas-feiras. 
Isso mesmo, só uma vez por semana. Nessa 
assessoria parlamentar, havia a turma da segunda-
feira, o pessoal da terça, a moçada da quarta, a 
galera da quinta e a tropa da sexta. Era assim 
porque no gabinete desse legislador não caberiam 
todos seus colaboradores de uma vez só. 

Mas a bem da verdade, é bom que se diga, 
Barbosa nunca deixou que estar presente sempre 
que requisitado: a visita do vereador a um bairro, 
alguma audiência em que seus conhecimentos 
jurídicos fosse solicitados, ou em uma emergência 
qualquer, mesmo que a necessidade estivesse fora 
de sua escala de serviço. Barbosa estava ali para o 
que desse e viesse.

Pelo menos umas duas vezes no ano, nosso 
vereador juntava a assessoria toda para uma 
confraternização e nessas horas quem organizava 
tudo era o Barbosa. Desde o local ao cardápio 
era por conta dele. Além disso, nosso amigo era 
bom de voz e de violão e ficava por conta dele 
comandar a cantoria. 

Era também sujeito animado, gostava de um 
chiste e era bem humorado por natureza. Todo 
mundo ali na Câmara conhecia e gostava do 
Barbosa. Dava-se bem com os da situação, com 
os da oposição e também com os que gravitavam 
naquela região chamada de “em cima do muro”.

A morte de Barbosa pegou todo mundo de 
surpresa. Mas logo o Barbosa, comentavam. Sujeito 
sempre “de boa”, diziam outros. Alma da melhor 
qualidade, concordavam todos.

Nem preciso dizer que nas exéquias de 
Barbosa, estava assim de gente. A vizinhança 
toda, parente que não acabava mais, amigos. 
A turma das cervejas do fim de tarde estava 
lá. Quem conhecia Barbosa veio prestar 
solidariedade à Dona Raquel.

Três da tarde, a central de velórios estava 
apinhada de gente, todo mundo presente ali para 
se despedir do nosso amigo, já que não havia 
outro defunto por lá a ser velado. Hora triste, das 
últimas despedidas, as lágrimas, que haviam 
dado um tempinho, voltavam para umedecer a 
saudade dos mais chegados.

Padre Nicanor benzeu o corpo, rezou sua Ave 
Maria, seu Pai Nosso e mais algumas orações que 
improvisou. Disse coisas elogiosas de nosso Barbosa 
e exaltou a passagem daquela boa alma por esse 
mundo que acabara de deixar. Coisas bonitas de 
se dizer que confortaram Dona Raquel, Alicinha e 
Barbosinha. Em seguida perguntou se alguém tinha 
algo para dizer. Quem tomou a palavra foi um outro 
Barbosa, o pai do defunto. E começou.

– A vida é assim mesmo, todos nós vamos morrer 
um dia – como se alguém ali não soubesse disso e 
continuou – Hoje foi meu filho, Zé Carlos; amanhã 
será você Raquel, minha nora querida.

Continuou com sua lista.
– Vai chegar a hora do padre Nicanor. Sua vez 

também chega Alicinha, um dia Deus leva minha 
esposa.

Foi discorrendo acerca de nossa finitude. 
Citando um, outro, os amigos mais próximos do 
filho, o pessoal da Câmara. Olhava para alguém 
e já citava o nome do pobre e ia dizendo que 
a vez daquele infeliz ia chegar. Mas cá entre 
nós, sabemos que um dia será o da nossa hora, 
mas ficar lembrando... Até que se dirigiu ao 
Barbosinha.

– É assim mesmo, temos que levar isso em conta, 
um dia vai ser você Netinho, ninguém escapa – mas 
desta vez Barbosinha se irritou e reagiu:

– Vô?!
– O que é, meu neto? Diz.
– E o senhor? Não vai entrar nessa lista?

Crônica 
  Em destaque

O enterro do
assessor Barbosa

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) exibe hoje a trajetória do 
repentista paraibano Cícero Mariano 
em mais um programa da série ‘De Re-
pente na Rede’. Em seu formato em ví-
deo, a atração é exibida semanalmen-
te, sempre às 19h, pelo canal da Funesc 
no YouTube (www.youtube.com/TVfu-
nesc). A apresentação é de Iponax Vila 
Nova, criador do projeto.

Cícero Mariano nasceu em 27 de no-
vembro de 1963, no sítio Angical, loca-
lizado no munícipio de Cachoeira dos 
Índios (PB). Seu pai era o agricultor Seve-
rino Mariano Ferreira dos Santos e a mãe, 
a parteira Maria Imaculada dos Santos. 
Crescendo em uma numerosa família, 
sendo o mais novo de 10 irmãos, ele con-
ta que passaram por muitas dificuldades, 
mas que, na década de 1980, quando re-
solveu ingressar na cantoria, contou com 
muitos incentivos, especialmente do pri-
mo João Evaristo, que o auxiliou na jor-
nada como poeta e cantador.

Ainda jovem, mudou com sua famí-
lia para o município de Barro (CE), onde 
reside até hoje. Em 1986, começou a par-
ticipar de programas na rádio local, Boa 
Esperança. Também participou de cer-
ca de 150 festivais, sendo premiado em 
muitos deles. Conta, ainda, que sempre 
teve “apreço, carinho e respeito” por to-
dos os cantadores com quem fez parce-
ria ou com quem duelou.

Trajetória do paraibano de Cachoeira dos Índios é apresentada no programa

Edição desbrava a obra 
do poeta Cícero Mariano

‘De Repente na ReDe’

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

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Mariano começou nos anos 1980

Serviço
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EM cartaz
ESTREIA

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

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

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

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

CoNTINuAÇÃo

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

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

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

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

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

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

Foto: Divulgação

Benedict Cumberbatch encara diversas realidades em ‘Dr. Estranho no Multiverso da Loucura’
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Hoje, no município de Araçagi, haverá uma sessão de autógrafos tripla com autores locais da literatura de cordel

Livro infantil explora a arqueologia
Educativo

Acontece hoje, em Araçagi, mu-
nicípio a 83 quilômetros de distân-
cia da capital paraibana, um lança-
mento triplo de livros de escritores 
daquela região. Marcado para as 
19h, no Balneário Paraíso do Sol, o 
destaque é para a literatura de cor-
del e as obras A princesa encantada do 
reino de Araçagi e A história de Dona 
Vinte, da escritora integrante da 
Academia Guarabirense de Letras 
e Artes, Silvinha França. O evento 
vai contar também com os lança-
mentos do cordel A primeira vez do 
matuto em um motel, do poeta Thia-
go Souza, e o conto Aysú e Nausú (en-
tre amor e guerras nas margens do Rio 
Araçaí), de Álef Mendes.

A obra ilustrada A princesa en-
cantada do reino de Araçagi (Editora 
Delicatta, 40 páginas, R$ 30) é con-
siderada como uma leitura de pa-
radidático, indicada principalmen-
te para estudantes entre 7 e 15 anos 
de idade, e reúne lendas que giram 
em torno de um sítio arqueológico. 
Contado em 56 estrofes em septi-
lha, o cordel procura divulgar o pa-
trimônio situado na Lagoa do Caju. 
As lendas tratam de uma moça que 
sempre aparecia em um lajedo du-
rante o entardecer, mas quando os 
moradores tentavam acompanhá
-la, ela desaparecia misteriosamen-
te. Isso seguia acontecendo até que o 
senhor Pedro Cadete decidiu aden-
trar no matagal e descobrir uma sé-
rie de inscrições rupestres. É nes-
sa narrativa que Silvinha insere a 
figura de um arqueólogo, que vai 
desmistificar as crendices popula-
res e explicar como aquelas figu-
ras foram parar nas paredes de pe-
dra. O cientista, porém, vai tomar 
um susto quando ele mesmo se de-

para com a moça que assombrava a 
comunidade.

Sem os conhecimentos em ar-
queologia, a autora afirma não 
conseguiria criar a história que se 
inspira nos acontecimentos pré-his-
tóricos e também em teorias da ufo-
logia, que ela relaciona com o saber 
empírico que se repassa através da 
oralidade de geração em geração. 
“A população acredita na hipóte-
se que ali nada mais é que um rei-
no encantado, mas o conhecimento 
arqueológico vem reforçar a impor-
tância desse patrimônio e que o po-
voamento do homem em nosso ter-
ritório é muito mais antigo do que 
a gente imagina”, afirma a poetisa 
Silvinha França. Formada em Geo-
grafia, essa lenda já havia sido obje-
to de estudo da escritora, que desen-
volveu uma pesquisa que propunha 
uma forma de educação ambien-
tal para o sítio arqueológico. “Pos-
teriormente, eu fiz o meu primei-
ro cordel para que a comunidade 
local tomasse conhecimento desse 
patrimônio e passasse a valorizar 
esse sítio arqueológico, porque não 
se pode preservar aquilo que não 
se conhece”.

A literatura de cordel é uma ins-
piração para Silvinha, que aprendeu 
a ler através dos versos dos escrito-
res populares, a exemplo dos parai-
banos José Camelo de Melo Rezende 
e Leandro Gomes de Barros. Ape-
sar desse histórico de relação com o 
cordel, foi apenas depois de defen-
der sua monografia que a escritora 
foi desafiada pelo professor e funda-
dor da Sociedade Paraibana de Ar-
queologia, Vanderley de Brito, que 
ela passou a investir em sua veia li-
terária. “Como eu gosto de desafios, 
voltei a ter contato com o cordel. Foi 
por causa disso que me descobriram 
cordelista”, diz Silvinha, que come-

çou publicando A princesa encantada 
da Lagoa do Caju”, lembra ela. Em João 
Pessoa, a obra pode ser adquirida na 
Livraria do Luiz, ou através das re-
des sociais da escritora (@silvinha-
franca.franca).

Natural de Guarabira, Silvinha 
vai lançar ainda na noite de hoje A 
história da Dona Vinte. “É livro com 
base nessas histórias que nós es-
cutávamos de nossas avós e mães 
e eu as recriei em formato de cor-
del”, resume a autora. Ela é espe-
cialista em Ciências Ambientais e 
pesquisadora da pré-história na re-
gião do Agreste paraibano. Além 
disso, Silvinha também é ativista 
cultural e organizadora dos movi-
mentos ‘AraçaCultura’ e ‘Cordel das 
Rosas’. Ela já publicou obras indivi-
duais em cordel como Um autista em 
minha vida, Sivuca - O poeta dos sons, 
Celso Furtado - homenagem ao seu cen-
tenário, Um cordel para Clarice e São 
João do passado ao presente.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Contado em 56 estrofes em septilha, 
o cordel reúne lendas que giram em 

torno de um sítio arqueológico

Imagem: Divulgação

Silvinha França é da Academia Guarabirense de Letras e Artes
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Versão de bolso da coleção ‘Duna’ é lançada no Brasil
Ficção ciEntíFica

Vermes gigantes, planetas hos-
tis e distantes que produzem co-
biçadas especiarias alucinógenas. 
Como dar vida a esse cenário no 
cinema? As tentativas de Alejan-
dro Jodorowsky ficaram no papel. 
David Lynch levou para as telonas 
em 1984, recebeu duras críticas, in-
clusive do próprio diretor, que re-
nega seu “rebento”.

Rumores de uma nova tentati-
va para o épico Duna deixam os fãs 
de ficção científica em polvorosa. A 
obra máxima do norte-americano 
Frank Herbert (1920-1986) ganhou 
uma versão cinematográfica à altu-
ra de sua complexidade pelo realiza-
dor Denis Villeneuve (Blade Runner 
2049, A Chegada). Com um elenco de 
estrelas do calibre de Javier Bradem, 
Zendaya, Jason Momoa e Thimo-
thée Chalamet no papel principal, 
o filme homônimo venceu seis cate-

gorias no Oscar deste ano e, com o 
sucesso de crítica e público, a Edito-
ra Aleph lançou novas edições com 
um projeto gráfico bem cuidadoso. 
Agora, chega às livrarias do país a 
saga completa em versão de bolso e 
alojadas em um box.

A coleção Box Duna - A Saga 
Completa contém os seis livros, em 
um acabamento brochura acomo-
dados numa caixa, com um proje-
to gráfico moderno. Um presente 
da editora para os fãs, não apenas 
da ficção científica, mas pra quem 
gosta de grandes aventuras. O box 
inclui os romances: Duna, Messias 
de Duna, Filhos de Duna, Imperador 
Deus de Duna, Hereges de Duna e 
Herdeiras de Duna.

Com mais de 3.500 páginas, os 
livros têm tradução de Maria do 
Carmo Zanini, Maria Silvia Mou-

rão Netto, Christiane Almeida e 
Marcos Fernando de Barros Lima. 
O projeto ainda ganha um mini-
pôster exclusivo da ilustradora Ma-
ría Medem, que produziu a identi-
dade visual da edição limitada.

A obra se passa centenas de 
anos no futuro, em um planeta 
desértico, que tem início a épica 
jornada de Paul Atreides e seus 
descendentes em meio ao con-
fronto pelo recurso natural que 
mudará o destino da humani-
dade. “Não conheço nada que se 
compare a este livro, a não ser O 
Senhor dos Anéis”, chegou a decla-
rar outro ícone do gênero, Arthur 
C. Clarke (1917-2008).

Em tempo: no próximo ano 
virá a segunda parte da saga de 
Frank Herbert para o cinema, nas 
mãos de Villeneuve.

Eduardo Augusto 
Especial para A União
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Thimothée Chalamet é o protagonista na nova adaptação da obra para o cinema

Oscar
Neste ano, a nova versão 

de ‘Duna’ venceu seis 
categorias da premiação 

feita pela Academia 
de Artes e Ciências 

Cinematográficas de 
Hollywood

‘Box Duna - A 
Saga Completa’ 
contém os seis 
livros, em um 
acabamento 
brochura, 
além de um 
minipôster 
exclusivo da 
ilustradora 
María Medem

Foto: Divulgação
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Depois de ter lei sancio-
nada que proíbe o uso de 
canudos plásticos em todo 
o estado, na semana pas-
sada, pelo governador João 
Azevêdo (PSB), a Assem-
bleia Legislativa da Paraí-
ba deu mais uma demons-
tração que está preocupada 
com o meio ambiente, na 
sua preservação e sustenta-
ção. Ontem, a Casa Epitácio 
Pessoa aprovou projeto de 
lei que cria mais uma ação 
neste setor.  O PL é de au-
toria do presidente Adria-
no Galdino (Republicanos) 
e é denominado de Política 
Pública Paraíba Lixo Zero, 
Arquitetura Sustentável e 
Energia Renovável. 

“Ele busca fortalecer as 
medidas de proteção e pro-
moção do meio ambiente, 
através de mecanismos de 
marketing e de conscienti-
zação do cidadão para a se-
paração adequada de seus 
resíduos, de forma a per-
mitir a sua reutilização e 
reciclagem. Objetiva ainda 
buscar através de parcerias 
junto à iniciativa privada a 
aquisição e instalação dos 
pontos de coleta seletiva de 
lixo, os chamados Ecopon-
tos”, diz trecho do projeto 
de lei do deputado.

O presidente da Casa, 
Adriano Galdino, que além 
de ressaltar a importância 
do projeto, endossou que 
a Constituição Federal, em 
seu artigo 225, reconhece 

Visita
Frente Parlamentar 

em Defesa da 
Mobilidade Urbana 

visitou a Avenida 
Tancredo Neves

Iniciativa do presidente da Casa, Adriano Galdino, objetiva disciplinar coleta e separação de resíduos sólidos

ALPB amplia defesa do meio ambiente
lixo reciclável

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

O plenário da Casa de 
Epitácio Pessoa aprovou 
também na sessão de ontem 
o texto proposto pela depu-
tada Rafaela Camaraense 
(PSB) que instituindo o mês 
“Abril Laranja”, em alusão à 
prevenção da crueldade con-
tra os animais. 

O Estado, agora, em caso 
de sanção pelo governador, 
terá um mês específico para 
a realização de campanhas 
educativas e ações que con-
tribuam com a prevenção da 
crueldade contra os animais. 

“Certamente, a ação 
coordenada entre Poder Pú-
blico e a sociedade civil co-
locará em pauta campanhas 
de incentivo à prevenção da 
crueldade contra animais, 
chamando a atenção de to-
dos, ou seja, de órgãos do 
governo, empresas, entida-
des de classe, associações, 
sociedades civis organiza-
das e da população, que con-
juntamente e de uma forma 
eficaz, incentivarão e con-
cretizarão ações integradas 
de maneira positiva em de-

fesa dos animais”, destacou 
Rafaela. O projeto inclui a 
ação no Calendário Oficial 
de Datas e Eventos do Esta-
do da Paraíba para ser come-
morado anualmente no mês 
de abril de cada ano. Para se 
tornar lei, agora o projeto se-
gue para ser sancionado pelo 
governador João Azêvedo.

 Entre as ações previstas 
para acontecer no mês de 
abril, estão alertar e promo-
ver debates sobre o tema; es-
tabelecer diretrizes para o 
desenvolvimento de ações 

integradas, envolvendo a 
população, órgãos públicos, 
instituições públicas e priva-
das; além de estimular, sob o 
ponto de vista social e edu-
cacional, a concretização de 
ações, programas e projetos 
que atuem na defesa dos ani-
mais e na prevenção de vio-
lência.

A deputada  destacou que 
durante o “Abril Laranja” 
poderão ser desenvolvidas 
ações com o intuito de aler-
tar e promover debates sobre 
o tema. Poderá ainda estabe-

lecer regras para o desenvol-
vimento de ações integradas, 
envolvendo a população, ór-
gãos públicos. 

“A cor laranja foi escolhi-
da pela Sociedade Ameri-
cana para a Prevenção da 
Crueldade contra Animais. 
É um mês para as pessoas re-
fletirem sobre a situação de-
gradante em que muitos ani-
mais são submetidos, muitas 
vezes, por toda a vida, so-
frendo tortura, abuso e ex-
ploração”, justificou a parla-
mentar.

Casa também aprova projeto da causa animal

Foto: ALPB/Divulgação
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Lei busca 
fortalecer as 
medidas de 
proteção do 
meio ambiente, 
através de 
mecanismos de 
marketing e de 
conscientização 
do cidadão para 
a separação 
adequada dos 
resíduos

Projeto aprovado pelos 
deputados também 

busca parcerias junto 
à iniciativa privada 

para a aquisição 
e instalação dos 
pontos de coleta 
seletiva de lixo

Mobilidade urbana foi 
o tema que mais suscitou o 
debate, ontem, na Câmara 
Municipal de João Pessoa. 
De visitas a uma avenida na 
capital paraibana ao pedi-
do do retorno dos ônibus de 
forma integral foram ações 
desenvolvidas pelo parla-
mento municipal.

Numa das principais 
atividades, a Frente Parla-
mentar em Defesa da Mobi-
lidade Urbana visitou a Tan-
credo Neves, no Bairro dos 
Ipês, e constataram desvir-
tuamento de equipamentos 
na localidade.

 Já em plenário, o par-
lamento debateu o retorno 
integral na circulação dos 
transportes coletivos. Segun-
do indicaram os parlamenta-
res, a frota hoje circula com 
apenas 60% dos ônibus. “Se 
tudo voltou ao normal, se a 
cidade voltou ao normal, por 
que os ônibus continuam 
com uma frota reduzida a 
60%?”, questionou o verea-
dor Carlão (PL).

Na visita à Avenida Tan-
credo Neves, os vereadores, 
que estavam acompanha-
dos de técnicos e do supe-
rintendente da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, Ex-
pedito Leite Filho, pediram 
sugestões aos moradores da 

localidade como forma de 
buscarem melhorias para o 
trânsito na área. 

A ideia de visitar o local 
foi sugerida pelo vereador 
Emano Santos (PV). O par-
lamentar já tinha solicitado 
a Prefeitura a reativação da 
ciclovia da avenida, a mais 
antiga de João Pessoa, e que 
hoje serve de estacionamen-
to para veículos. 

“A ciclovia da Tancre-
do Neves, a mais antiga de 

João Pessoa, está desativa-
da porque serve de esta-
cionamento. Nós sugeri-
mos tirá-la do eixo lateral 
e colocá-la no eixo central, 
melhorando também o gi-
rador da entrada do Bair-
ro dos Ipês, ou seja, esse 
encontro que acontece do 
fluxo praia-centro, centro
-praia. A ideia é diminuir 
o canteiro central para co-
locar a ciclofaixa, e aumen-

tar as faixas de rolamento, 
melhorando o acesso dos 
veículos a essa localidade”, 
explicou Emano. 

Já o superintendente da 
Semob informou que exis-
te um estudo para requa-
lificação da avenida e dar 
mais mobilidade e aprovei-
tar os espaços e equipamen-
tos existentes na localidade. 
Bem como abrindo outros 
espaços. Ele adiantou ainda 
que no trecho mais estrei-
to da Tancredo, próximo ao 
viaduto, haverá uma ciclo-
faixa compartilhada entre 
automóveis e ciclistas.

“Nós já temos um con-
ceito pronto para essa área, 
que é a mudança da ciclofai-
xa para o canteiro central e 
a redução dele, que vai pos-
sibilitar a abertura de uma 
terceira faixa de rolamen-
to para dar maior fluidez 
ao trânsito. É nessa linha 
que vamos avançar nessa 
região”, explicou o superin-
tendente.

Além destas ações elen-
cadas pelo superintenden-
te da Semob, o vereador 
Damásio Franca (PP), que 
preside a Frente Parlamen-
tar de Mobilidade Urbana, 
disse que quer escutar a co-
munidade local e que pre-
tende continuar ouvindo 
os moradores para identifi-
car gargalos na mobilidade 
e propor soluções. 

O aplicativo e-Título, 
que permite a obtenção da 
via digital do título de elei-
tor, substituindo o docu-
mento em papel, ganhou 
uma nova versão do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE). Entre as mudanças 
está a redução do impac-
to nos serviços em perío-
dos de grande procura. O 
anúncio foi feito pela Justi-
ça Eleitoral na última sex-
ta-feira (13). 

Entre as inovações do 
aplicativo, estão a redu-
ção do impacto nos servi-
ços em períodos de gran-
de procura pelas eleitoras 
e eleitores e uma nova cen-
tral de notificações. A ver-
são contempla, ainda, me-
lhoramentos relacionados 
à acessibilidade, inclusive 
com alteração das cores do 
aplicativo, garantindo me-
lhor experiência para os 
usuários.

Uma das novidades im-
plantadas no e-Título é a 
opção “Cartório Lotado”, 
funcionalidade de contro-
le do fluxo de acesso aos 
principais serviços ao elei-
tor. Por meio da opção, em 
caso de um grande número 
de solicitações, a pessoa en-
trará numa espécie de fila 
de espera e, quando tentar 
novamente acessar o servi-
ço, terá preferência no aten-
dimento.

Outra inovação no apli-
cativo é a adaptação das te-
las e a mudança de cores 
para cumprir as melhores 
práticas de acessibilidade. 
Em especial, a mudança 
de cor da tela, que passou 
do verde para o azul para 
dar maior conforto às pes-
soas com algum tipo de 
deficiência visual, como o 
daltonismo. A versão apre-
senta, ainda, evolução na 
funcionalidade de notifi-
cações, que possibilita o 
registro histórico dos avi-
sos recebidos pelo usuário.

É possível ter acesso ao 
aplicativo de forma gratui-
ta, disponível para aces-
so em celulares ou tablets 
de qualquer plataforma 
(Android e iOS). Segundo 
o TSE, ele é um dos apps 
mais baixados do país, com 
mais de 25 milhões de do-
wnloads desde o lança-
mento, em 2018. 

Além da obtenção da 
via digital do título de 
eleitor, o e-Título permi-
te outras funções que fa-
zem com que o eleitor evi-
te a ida a um cartório. Entre 
elas, a justificativa eleito-
ral, emissão das certidões 
de quitação eleitoral e de 
crimes eleitorais; o acesso 
e a emissão de guia para 
o pagamento de multas; a 
consulta ao local de vota-
ção; e a inscrição como me-

sário voluntário, entre ou-
tros pontos. 

Vale ressaltar que não é 
preciso ter o título de elei-
tor em mãos para votar, 
caso a pessoa saiba a seção 
e o local em que vota. Bas-
ta levar no dia das eleições 
um documento oficial com 
foto. No entanto, o e-Títu-
lo é uma ferramenta que 
ajuda o eleitor a conhecer 
o local de votação, além de 
permitir o acesso a várias 
informações importantes.

É possível entrar no 
aplicativo com o número 
do CPF.

Foto
Caso o eleitor já tenha 

feito o recadastramento 
biométrico (com as impres-
sões digitais) junto à Justi-
ça Eleitoral, o perfil no e-
Título virá acompanhado 
de uma foto. Isso facilita a 
identificação no momen-
to do voto. Se a fotografia 
não aparecer, será neces-
sário levar um documen-
to oficial com foto na hora 
de votar.

Biometria
A liberação dessa versão 

será realizada ainda sem a 
conferência biométrica, que 
foi recentemente testada e 
deverá ser disponibilizada 
nas próximas versões, nos 
próximos meses.

Câmara pede que frota de ônibus 
volte a circular de forma integral

Documento digital ganha nova 
atualização pela Justiça Eleitoral

mobilidade urbana e-título

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibra-
do, que é considerado bem 
de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade 
de vida. 

“Este é um direito coleti-
vo e a sua preservação não 
é atribuição apenas do Es-
tado, mas também de toda 
a sociedade, daí a necessi-
dade e importância de es-
tarmos atentos a este setor 
que vem pedindo socorro e 
nós, enquanto autoridades, 
temos que ficar atentos”, ex-
plicou o parlamentar.
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O Ministério Público 
Eleitoral ajuizou uma Ação 
de Investigação Judicial Elei-
toral (Aije) contra o DEM de 
Campina Grande,  no pleito 
de 2020. No parecer, o pro-
motor Osvaldo Lopes pede 
a anulação dos votos dados 
ao partido e a cassação dos 
vereadores Waldemir San-
tana e Gledson Rodrigues, 
conhecido como Dinho Pa-
paleguas. 

A Aije apura a existên-
cia de candidaturas laranjas, 
em 2020, na disputa propor-
cional no município. Con-
forme o promotor relatou no 
documento, duas candida-
tas do DEM, Marta Ambró-
sio e Virgínia Soares teriam 
sido convidadas para dis-

putar o pleito apenas para 
cumprir a cota de gênero de 
30%, estabelecida pela legis-
lação eleitoral.  Elas não te-
riam feito nem mesmo cam-
panha. Por esse fato, o MPE 
solicita que as duas fiquem 
inelegíveis por um período 
de oito anos. “Determinan-
do a analução dos votos re-
cebidos por essa legenda no 
sistema proporcional das 
eleições municipais de 2020, 
como também, em ato refle-
xo, determinando a cassa-
ção dos diplomas de man-
datos eletivos dos eleitos e 
suplentes”, cita a Aije.

Procurado pela reporta-
gem, o vereador Dinho dis-
se que, no momento, prefe-
ria não se posicionar sobre 
o caso. “Por enquanto, não 
vou dar nenhuma declara-
ção sobre essa decisão do 

Promotor pede a anulação dos votos dados a Waldemir Santana e Gledson Rodrigues, o Dinho Papaleguas

MP pede cassação de dois vereadores
em campina grande

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Ministério Público Eleito-
ral. Meus advogados já es-
tão cientes da situação e vão 
procurar mostrar à Justiça 
que não fizemos nada ilegal 
na eleição”, frisou.

já Waldemir disse que 
está tranquilo em provar 
sua inocência. “Primeiro te-
mos que entender a denún-
cia. A denúncia não é so-
bre corrupção nem desvio 

do dinheiro público. Com-
preendemos e respeitamos 
o papel do MPE, divergi-
mos e vamos discordar den-
tro do processo apresentan-
do alegações como foi feita 

pela defesa do partido” des-
tacou.  Ele informou ainda 
que o cálculo para definir 
se o partido cumpriu os 30% 
destinado a mulheres ainda 
está sendo feito. “Tivemos 
um candidato que desistiu 
e outros dois que tiveram 
as candidaturas indeferi-
das. Então essa conta ainda 
está sob o olhar da Justiça”, 
explicou.

Motivo
Aije apura a existência 

de candidaturas 
laranjas, em 2020, na 
disputa proporcional

Waldemir Santana e Gledson Rodrigues, o Dinho Papaleguas, foram denunciados pelo MPPB

Fotos: Divulgação

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-PB) determi-
nou, por unanimidade, a 
cassação de todos os verea-
dores do Partido Movimen-
to Democrático Brasileiro 

(MDB), da Câmara Munici-
pal de Zabelê, na última se-
gunda-feira. Eles são acusa-
dos de prática de abuso de 
poder com fraude na cota 
de gênero. 

Os registros de todos 
os candidatos proporcio-
nais que disputaram o plei-

to 2020, pelo partido foram 
cassados pela Corte Eleito-
ral para que haja retotaliza-
ção dos quocientes eleitoral 
e partidário. 

Além disso, foi aplica-
da a pena de inelegibilida-
de por oito anos. Os verea-
dores acusados são Juciane 

Lopes Cabral, José Cabral 
Irmão e Maria Mônica Be-
zerra Batista.

A ação foi proposta pela 
direção do PCdoB no muni-
cípio e por José João de Lima 
Filho, candidato a vereador 
da cidade no pleito de 2020. 
O partido é acusado de for-

jar a candidatura de Juciane 
Lopes a candidata, nas últi-
mas eleições, apenas para 
cumprir a exigência legal da 
quota mínima de 30% (trin-
ta por cento) de cada gênero. 

Ainda segundo a acusa-
ção, Juciene obteve apenas 
um voto na eleição e não 

há registros de que ela teria 
realizado campanha elei-
toral para si mesma. Além 
disso, a candidata teria sido 
escrita na disputa eleitoral 
em momento posterior à 
data prevista, apenas para 
fins de completar a quota 
de gênero.

TRE cassa mandato dos parlamentares do MDB de Zabelê
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba cumpriu a maioria 
das Metas do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) re-
ferentes a maio deste ano, 
antes da data-limite para o 
cumprimento final, em de-
zembro deste ano. Segun-
do avaliação dos coordena-
dores da Comissão Gestora 
do TJPB, a maioria das ações 
foram executadas acima dos 
100% exigidos pelo CNJ. 

A desembargadora Ma-
ria das Graças Morais Gue-
des, vice-presidente do TJPB 
e coordenadora da comissão, 
avaliou como muito produ-
tivo e eficiente o desempe-
nho de todos os envolvidos 
no cumprimento das 12 Me-
tas. “Parabenizo e agradeço 
a todos e todas. Verifico que, 
pelas análises dos relatórios 
apresentados, estamos indo 
muito bem. Nos colocamos 
à disposição para ajudar”, 
ressaltou.

A Meta 1, que julga uma 
quantidade maior de proces-
sos de conhecimento do que 
os distribuídos no ano cor-
rente, excluídos os suspen-
sos e sobrestados neste ano, 
foi cumprida com percentual 
de 107,27%.

Além disso, a Meta 2, que 
é identificar e julgar pelo me-
nos no 1º grau, 80% dos pro-
cessos distribuídos até 31 
de dezembro de 2018; no 2º 
grau, 80% dos distribuídos 
até 31 de dezembro de 2019 
e; nos Juizados Especiais e 
nas Turmas Recursais, 90% 
dos processos distribuídos 
até 31 de dezembro de 2019, 
também já está cumprida em 
todas as instâncias, com per-
centuais que ultrapassam os 
100%.

Já a Meta 3 pretende au-
mentar o indicador do Índi-
ce de Conciliação do Justiça 
em Números em dois pon-
tos percentuais em relação a 

Tribunal de Justiça cumpre exigências antes do fim do prazo
metas do cnJ

A 2ª Câmara Delibera-
tiva do Tribunal de Contas 
do Estado julgou regula-
res sete processos de pres-
tação de contas de câma-
ras municipais, relativas 
ao exercício de 2021, em 
sessão ordinária híbrida, 
ontem. O colegiado tam-
bém começou a apreciar 
as contas do ano anterior. 

Foram aprovadas as 
contas de 2021 das mesas 
diretoras dos Legislativos 
de Mulungu; Logradouro; 
Sertãozinho; Araçagi; Pi-
lõezinhos; Lagoa de Den-
tro e Duas Estradas. Todos 
relatados pelo conselheiro 
substituto Oscar Mamede 

Santiago Melo. Além dis-
so, as contas das câmaras 
municipais de São Bento 
e de Bom Jesus, referen-
te a 2020, também foram 
aprovadas, sob a relatoria 
do conselheiro Arnóbio 
Alves Viana. A Câmara 
passou a julgar as contas 
anuais das Casas Legisla-
tivas municipais por força 
da Resolução TC 01/2019. 
Presidido pelo conselheiro 
André Carlo Torres Pon-
tes, o órgão fracionário do 
TCE apreciou uma pau-
ta com 82 processos, en-
tre prestações de contas, 
inspeções especiais, lici-
tações e contratos, denún-

cias, atos de pessoal, con-
cursos, cumprimento de 
decisão. 

A Segunda Câmara do 
Tribunal de Contas/PB 
realizou sua 3075ª sessão 
ordinária por teleconfe-
rência. Na composição do 
quorum estiveram presen-
tes os conselheiros André 
Carlo Torres Pontes (pre-
sidente), Arnóbio Alves 
Viana, Antônio Cláudio 
Silva Santos (substituto) e 
Oscar Mamede Santiago 
Melo (substituto). Pelo Mi-
nistério Público de Contas 
atuou a subprocuradora 
Elvira Samara Pereira de 
Oliveira.

TCE  julgou regulares sete processos de 
prestação de contas de câmaras municipais

exercício de 2001

A Diretoria do Fórum 
Cível da Comarca da Ca-
pital vai eliminar mais de 
sete mil processos físicos 
migrados para o Processo 
Judicial eletrônico (PJe),-
de acordo com o Edital nº 
02/2022, de Ciência e Eli-
minação de Processos Ju-
diciais, publicado na edi-
ção do Diário da Justiça 
eletrônico de ontem. Os 
feitos de execução fiscal 
serão descartados depois 
de transcorrido o prazo 
de 45 dias, caso não haja 
oposição. 

Segundo a publicação, 
os documentos têm data 
de baixa definitiva no ano 
de 1997. Os interessados 
poderão requerer, às suas 
expensas, o desentranha-
mento de documentos ou 

cópias de peças dos pro-
cessos, mediante petição, 
com a respectiva qualifi-
cação e demonstração de 
legitimidade do pedido, 
dirigida à Diretoria do Fó-
rum. 

Na última sexta-feira 
(13), a Diretoria do Fórum 
Cível já havia publicado 
no Diário da Justiça a lis-
tagem de outros 138 fei-
tos de Execução Fiscal de 
Varas da unidade para o 
processo de descarte. A 
medida ocorre conforme 
diretrizes estabelecidas 
pelo Comitê Permanen-
te de Preservação e Ges-
tão Documental do TJPB, 
Recomendação nº 37/2011 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e Resolução 
nº 18/2020 do TJPB.

TJPB elimina processos
migrados para o eletrônico

n 

 A Câmara 
passou a 
julgar as 
contas anuais 
das Casas 
Legislativas 
municipais 
por força da 
Resolução TC 
01/2019.

2021 (10,87%), atualmente a 
Meta está com o IC de 8,75%, 
e o cumprimento de 67,99%. 
A Meta 4 foi cumprida com o 
percentual geral de 122,53%, 
sendo o parâmetro mínimo 
exigido de 73,52%.

Quanto à Meta 5, que tem 

por finalidade reduzir em 
0,5 ponto percentual a taxa 
de congestionamento líqui-
da de processo de conheci-
mento, em relação a 2021, 
está cumprida com 58,40%. 

A Meta 8 tem por objeti-
vo identificar e julgar, até 31 

de dezembro deste ano, 50% 
dos casos de feminicídio dis-
tribuídos até 31 de dezembro 
de 2020 e 50% dos casos de 
violência doméstica e fami-
liar contra a mulher distri-
buídos até essa mesma data. 
Nas esferas do 1º, 2º Graus 

e TJPB a Meta foi cumpri-
da acima dos 100% do pa-
râmetro. 

Enquanto isso, a Meta 9 
pretende realizar ações que 
visem à difusão da cultura 
da inovação em suas diver-
sas dimensões e nas intera-
ções com os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 da ONU, no 
âmbito do Poder Judiciário. 

A Meta 10 foi cumprida 
com 101,8% e consiste em im-
plementar, durante o ano de 
2022, as ações do Programa 
Justiça 4.0 nas unidades ju-
risdicionais do Tribunal. A 
Meta 11, pretende identifi-
car e julgar, no 1º grau, 80, e 
no 2º grau, 95% dos proces-
sos em fase de conhecimen-
to, nas competências da In-
fância e Juventude cível e de 
apuração de ato infracional, 
distribuídos até 31 de dezem-
bro de 2020, nas respectivas 
instâncias.

A desembargadora Maria das Graças Morais Guedes elogiou desempenho da Comissão Gestora

Foto: TJPB
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O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Ed-
son Fachin, anunciou ontem 
que a Corte não desistiu de 
contar com representantes 
europeus na observação das 
eleições 2022, tendo a expec-
tativa de trazer ao país mais 
de 100 autoridades interna-
cionais para atuarem como 
observadores durante o pe-
ríodo de campanha em ou-
tubro deste ano. 

Para atingir sucesso na 
empreitada, o TSE firmou 
parceria com o Instituto In-
ternacional para Democracia 
e Assistência Eleitoral (Idea 
Internacional), que coorde-
na a criação de uma rede de 
observações, formada, espe-
cialmente, por representan-
tes europeus.

A estratégia de criar uma 
rede de observadores interna-
cionais surge após o recuo do 
TSE no convite às autoridades 
da União Europeia para atua-
rem em missão de observação 
antes, durante e depois das 
eleições. Como mostrou o Es-
tadão, fontes na diplomacia 
europeia disseram que o con-
vite para uma missão explora-
tória foi retirado por causa de 
“reservas expressas pelo go-
verno brasileiro”.

O Ministério das Relações 
Exteriores realizou contrao-
fensiva imediata à movimen-
tação do tribunal e disse que 
o eventual convite à comu-
nidade europeia destoa do 
modo de funcionamento con-
vencional das missões de ob-
servação. 

A pasta não recebeu com 
satisfação o movimento da 
Justiça Eleitoral de trazer 
observadores, segundo uma 
fonte do TSE. Em nota, o Ita-
maraty disse “não ser da tra-
dição do Brasil ser avaliado 
por organização internacio-

nal da qual não faz parte”.
Durante evento no TSE, 

ontem sobre democracia e 
eleições na América Latina, 
Fachin disse que, neste ano, 
“o Brasil olha para o mun-
do e o mundo democrático 
olha para o Brasil”. Segun-
do o ministro-presidente, os 
acontecimentos do país “in-
fluenciam o cenário global”, 
assim como os eventos inter-
nacionais impactam o Brasil. 

O magistrado citou a “esta-
pafúrdia invasão do Capitó-
lio (nos Estados Unidos, em 
janeiro de 2021), os ataques ao 
Instituto Eleitoral do México 
e as ameaças de morte sofri-
das por autoridades eleitorais 
do Peru, como exemplos de 
fatos que se refletem no país.

Como mostrou o Estadão, 
o TSE preparou uma ofensiva 
internacional para trazer de-
legações estrangeiras ao país 

em outubro, numa tentati-
va de chancelar os resultados 
das urnas eletrônicas. A Jus-
tiça Eleitoral pretende trazer 
ao território nacional obser-
vadores consolidados como 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e o Carter 
Center, organização fundada 
pelo ex-presidente dos Esta-
dos Unidos Jimmy Carter na 
área dos direitos humanos, 
dentre outros.

Corte não desistiu de contar com representantes europeus na observação do pleito, afirmou Edson Fachin

TSE terá mais de 100 observadores
eleições 2022

Weslley Galzo 
Agência Estado

Custo
O retorno do quinquênio 

(adicional de 5% do 
salário a cada cinco 

anos) para Judiciário e 
Ministério Público teria 
custo de R$ 7,5 bilhões 

por ano

n 

O TSE preparou 
ofensiva para 
trazer delegações 
estrangeiras 
ao país em 
outubro, visando 
chancelar os 
resultados das 
urnas eletrônicas

Fachin firmou acordo com o Idea Internacional, que coordena a criação de rede de observadores, formada por representantes europeus

Nos três últimos meses 
que antecederam o fechamen-
to do cadastro eleitoral para as 
Eleições Gerais de 2022, em 5 
de maio, a Ouvidoria do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
atendeu a 20.969 demandas 
de cidadãs e cidadãos. Foram 
4.966 em fevereiro, 6.030 em 
março e 9.973 em abril, o que 
revela um crescimento contí-
nuo de solicitações.

Em fevereiro, 59,24% dos 
atendimentos da Ouvidoria 
foram por telefone e 40,76% 
pela internet. O número repre-
senta um aumento de 80,33% 
no recebimento de deman-
das em comparação a igual 
mês do ano eleitoral de 2020, 
quando foram recebidas 2.782 

solicitações. Sobre os tipos de 
demandas, foram registra-
dos 2.716 pedidos de infor-
mação (54,14%), 1.346 infor-
mações sobre título de eleitor 
(26,83%) e 571 solicitações di-
versas (11,38%).

A maior parte das deman-
das enviadas à Ouvidoria em 
fevereiro, assim como ocor-
reu nos meses de março e 
abril, veio dos estados de São 
Paulo (24,66%), Rio de Janei-
ro (15,57%) e Distrito Federal 
(11,96%).

Em março, a Ouvidoria re-
cebeu 69,03% solicitações por 
telefone e 30,79% via internet.

O volume de pedidos cor-
responde a um crescimento 
de 218% nas demandas em 
relação ao mesmo mês do 
ano eleitoral de 2020, quan-

do foram enviados 2.762 pe-
didos. Das demandas recebi-
das, 3.234 foram pedidos de 
informação (53,13%), 1.897 in-
formações sobre título de elei-
tor (31,16%) e 419 solicitações 
variadas (6,88%). Os estados 
de origem da maioria das de-
mandas em março foram São 
Paulo (20,79%), Rio de Janei-
ro (16,36%) e Distrito Federal 
(16,03%).

No mês de abril, que an-
tecedeu o fechamento do ca-
dastro eleitoral de 2022, as 
demandas aumentaram ex-
pressivamente. A Ouvidoria 
atendeu 9.973 solicitações, o 
que representa um aumen-
to de 83% nas demandas em 
comparação com igual mês 
de 2020, quando foram regis-
trados 5.423 pedidos.

Ouvidoria: quase 21 mil demandas
Portal TSE

O ministro José Barroso 
Filho, do Superior Tribunal 
Militar (STM), disse que o Po-
der Judiciário não pode ser 
“envolvido” em “desavenças 
políticas” entre o Executivo e 
o Legislativo.

“Vão ao Judiciário ten-
tar impor uma pecha de res-
ponsabilidade”, afirmou em 
transmissão ao vivo nas re-
des sociais. A live debateu a 
aplicação do Direito na pan-
demia de Covid-19.

Na avaliação do ministro, 
o Judiciário não deve interfe-
rir em políticas públicas “ex-

cepcionais” para conter a cri-
se sanitária, exceto em casos 
de “grave violação” de direi-
tos fundamentais.

“Políticas públicas em es-
tado de excepcionalidade 
devem ser conduzidas pelo 
Executivo”, disse.

Barroso Filho afirmou 
que, quando o Brasil se viu 
diante da pandemia, havia 
uma “clara imaturidade po-
lítico-social”. Ele também cri-
ticou a “polarização entre im-
pactos na saúde e impactos 
na economia”. “Nós estamos 
muito mal no enfrentamen-
to”, criticou. “É claro que exis-
te uma primazia de saúde. 
Mas devemos buscar um con-
junto de medidas que causem 

o menor dano possível à saú-
de e o menor dano possível à 
economia”.

O ministro também criti-
cou as disputas travadas en-
tre o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e os governadores na defi-
nição das medidas de enfren-
tamento ao novo coronavírus.

“Estamos numa crise tão 
grande como essa e estamos 
oferecendo conflito federati-
vo”, disse. “Nesse caso especí-
fico, está clara a necessidade de 
atuação do Judiciário.”

Ele lembrou, por exemplo, 
que o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) precisou reafirmar a 
autonomia dos estados para 
determinar medidas de isola-
mento no auge da pandemia.

Ministro do STM critica Judiciário
desavenças políticas

Agência Estado

Rayssa Motta e
Fausto Macedo

Sob forte pressão em ano 
eleitoral, o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), sinalizou que vai co-
locar em breve em votação a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 63, que garante 
um benefício extra no contra-
cheque de juízes e procurado-
res. No Congresso Brasileiro 
de Magistrados, na quinta-
feira passada em Salvador 
(BA), Pacheco defendeu a vol-
ta do privilégio.

O retorno do quinquênio 
(adicional de 5% do salário a 
cada cinco anos) para Judiciá-

rio e Ministério Público teria 
custo de R$ 7,5 bilhões por 
ano, segundo cálculos obti-
dos pelo Estadão incluindo 
servidores ativos e aposenta-
dos e pensionistas.

O adicional se somaria a 
outros privilégios já existen-
tes, como férias de 60 dias, au-
xílio-moradia de R$ 4,3 mil a 
magistrados sem residência 
oficial nas comarcas e vale
-alimentação superior a R$ 1 
mil (em 24 estados), entre ou-
tros. O benefício, visto como 
regalia, foi extinto para juízes 
em 2005 - para os servidores 
do Executivo, já não existia 
desde 1999. Caso volte, juí-
zes e procuradores recebe-

rão o adicional acima do teto 
constitucional, de R$ 39,3 mil 
mensais.

Hoje, a despesa média 
mensal por juiz para os co-
fres públicos, incluindo salá-
rio, indenizações, encargos, 
Imposto de Renda e despesas 
como passagens aéreas e diá-
rias, é de R$ 48,2 mil, segun-
do dados do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ).

A movimentação aconte-
ce na semana em que o pre-
sidente Jair Bolsonaro tem de 
decidir sobre o reajuste de 5% 
para o funcionalismo. O mar-
telo chegou a ser batido pelo 
presidente, mas ele recuou 
e preferiu esperar. Em ofí-

cio à Casa Civil, o presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, ministro Luiz Fux, já deu 
aval ao governo para reajus-
tar, em 5%, os salários do Ju-
diciário, apesar de o valor es-
tar longe do que esperavam 
os servidores.

A expectativa é de que a 
PEC 63 seja discutida na pau-
ta desta semana do colégio 
de líderes do Senado. A pers-
pectiva de que a PEC vá a vo-
tação começou a circular na 
quinta-feira.

Assessores do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, 
dizem que não há data para 
a votação e que ele próprio 
vai primeiro discutir com 

os líderes. Em entrevista ao 
programa Roda Vida, da TV 
Cultura, nesta segunda-feira, 
Pacheco defendeu que a pro-
posta seja atrelada ao projeto 
que propõe o fim dos “super-
salários” do Judiciário. O tex-
to que limita os ganhos acima 
do teto para o serviço públi-
co, de R$ 39,3 mil, foi aprova-
do na Câmara há quase um 
ano e aguarda o aval dos se-
nadores.

Segundo Pacheco, o res-
gate do privilégio é impor-
tante para a “valorização” 
da carreira da magistratu-
ra e para compensar “priva-
ções”, como não poder ter ou-
tro emprego. 

Senado avança para aprovar privilégio para juiz e procurador
sob pressão

Adriana Fernandes 
 Agência Estado

Foto: Dida Sampaio/Agêncai Estado

“Neste ano, o 
Brasil olha 
para o mundo 
e o mundo 
democrático 
olha para o 
Brasil

Edson  Fachin
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De terça a sexta
A partir das 18h
na Tabajara AM 1.110

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

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:

Uma parceria da Empresa Paraibana
de Comunicação com a Secretaria de
Estado da Educação e da Ciência e
Tecnologia

Dos 200 parlamentares, 188 votaram a favor, em uma mudança política histórica provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia

Parlamento aprova adesão à Otan
na finlândia

O Parlamento da Finlân-
dia aprovou por maioria es-
magadora, ontem, uma pro-
posta para solicitar a adesão 
do país à aliança militar oci-
dental Organização do Trata-
do do Atlântico Norte (Otan) 
em uma mudança política his-
tórica provocada pela invasão 
da Ucrânia pela Rússia.

O presidente finlandês, 
Sauli Niinisto, e o governo de-
cidiram oficialmente no últi-
mo domingo que a Finlândia 
iria se candidatar à adesão, mas 
a decisão estava pendente da 
aprovação do Parlamento.

Dos 200 parlamentares, 188 
votaram a favor e oito contrá-
rios ao pedido, disse o presi-
dente do Parlamento, Matti 
Vanhanen.

O ministro das Relações 
Exteriores do país, Pekka Ha-
avisto, disse que a decisão não 
era motivo para comemorar 
porque “há guerra na Europa”.

“A adesão da Finlândia à 
Otan não mudará nosso pen-
samento básico de que sempre 
buscaremos soluções pacífi-
cas e somos uma nação aman-
te da paz que buscará, antes 
de tudo, soluções diplomáti-
cas para cada conflito”, disse 
ele durante o debate.

Os opositores ao pedido in-

cluíram alguns legisladores da 
Aliança de Esquerda, parte da 
coalizão de cinco partidos da 
Finlândia, entre eles Markus 
Mustajarvi, que contestou a de-
cisão com uma contraproposta 
que também foi à votação.

“Nossa fronteira se torna-
ria a fronteira entre a aliança 
militar e a Rússia. Novas ten-
sões não seriam um risco so-
mente durante o processo de 
candidatura, mas uma nova e 
permanente condição de nossa 
política externa e de seguran-
ça”, disse ele.

No início da última terça-
feira, o comitê de Relações Ex-
teriores do Parlamento decidiu 
juntar-se à liderança do Esta-
do para propor à Casa que o 
país nórdico se candidatasse 
à adesão.

Agência Brasil

A Coreia do Norte 
mobilizou seus milita-
res para distribuir me-
dicamentos contra a Co-
vid-19 e enviou mais de 
10 mil profissionais de 
saúde para ajudar a ras-
trear pacientes em poten-
cial enquanto luta contra 
uma onda de coronaví-
rus, disse a mídia estatal 
KCNA ontem.

O país isolado está en-
frentando seu primeiro 
surto reconhecido de Co-
vid-19, confirmado na se-
mana passada, alimen-
tando preocupações com 
uma grande crise devi-
do a falta de vacinas e in-
fraestrutura médica ade-
quada.

A sede de preven-
ção de epidemias regis-
trou mais 269.510 pesso-
as com febre, elevando 
o total para 1,48 milhão, 
enquanto o número de 
mortos aumentou de seis 

Coreia do Norte mobiliza o 
Exército para conter a Covid

pandemia comércio
Reino Unido 
sinaliza lei para 
mudar acordo 
do Brexit

O governo britânico in-
tensificou dramaticamente 
uma briga com a União Eu-
ropeia (UE) ontem ao sinali-
zar que aprovará uma lei para 
descartar partes do tratado 
comercial assinado pelos dois 
lados há menos de dois anos.

O Reino Unido diz que a 
decisão para mudar o tratado 
juridicamente vinculativo - 
uma aparente violação do di-
reito internacional - funciona 
como uma apólice de seguro 
caso não consiga chegar a um 
acordo com o bloco.

“Nossa preferência é che-
gar a um resultado negociado 
com a UE”, disse a secretária 
de Relações Exteriores britâ-
nica, Liz Truss.

O anúncio provocou uma 
forte resposta da UE, que há 
muito acusa o primeiro-mi-
nistro do país insular, Boris 
Johnson, de tentar escapar 
de um acordo que seu gover-
no negociou e assinou como 
parte da saída do Reino Uni-
do do bloco em 2020. 

Agencia Brasil para 56 na noite da últi-
ma segunda-feira, disse 
a KCNA, sem especificar 
quantas pessoas testaram 
positivo para a Covid-19.

O país não iniciou as 
vacinações em massa e 
tem capacidade de tes-
te limitada, levantando 
apreensão de que pode 
ser difícil avaliar o quan-
to a doença está se es-
palhando e verificar o 
número de casos confir-
mados e mortes.

“Os números não são 
confiáveis, mas o grande 
número de pessoas com 
febre é preocupante”, dis-
se Lee Jae-gap, professor 
de doenças infecciosas 
da Escola de Medicina da 
Universidade Hallym, da 
Coreia do Sul.

Segundo ele, a conta-
gem de mortes deve au-
mentar com o tempo, 
mas Pyongyang pode fi-
car tentada a manter bai-
xos os números que di-
vulga publicamente para 
evitar uma crise política.

Derrotas militares atrasam o 
avanço russo no leste da Ucrânia

guerra

O presidente da Ucrânia, 
Volodmir Zelensky, saudou 
na última segunda-feira um 
grupo de soldados ucrania-
nos que chegou à fronteira 
russa perto de Kharkiv, um 
momento carregado de sim-
bolismo que mostra a dificul-
dade enfrentada pela Rússia 
para sustentar suas posições.

No domingo, um gru-
po de soldados postou 
um vídeo diante do mar-
co da fronteira com a Rús-
sia. “Chegamos, presidente”, 
disse o comandante. No dia 
seguinte, Zelensky respon-
deu. “Rapazes do 227º Bata-
lhão, muito obrigado”, sau-
dou. “Desejo a todos saúde. 
Cuidem-se.”

O episódio mostra que, 
três meses após o lançamen-
to da invasão, a Rússia cada 

vez mais reduz seus objeti-
vos na guerra. Depois de não 
conseguir tomar Kiev e fra-
cassar na tentativa de der-
rubar o governo ucraniano, 
as forças russas se reagrupa-
ram, no mês passado, para 
uma nova fase da ofensiva 
no leste do país.

Até agora, porém, os rus-
sos não garantiram nenhu-
ma vitória estratégica signi-
ficativa. Pior, as derrotas se 
acumulam e a pressão au-
menta sobre Vladimir Pu-
tin. Na semana passada, a 
Rússia foi forçada a retirar 
suas forças dos subúrbios 
de Kharkiv, frustrando uma 
plataforma para avançar 
rumo ao sul e cercar as tro-
pas ucranianas em Donbas.

No último domingo, au-
toridades do Reino Unido re-
velaram que a Rússia parece 
ter perdido cerca de um terço 
das tropas que enviou para a 

Ucrânia. O esforço de guer-
ra russo em Donbas, segun-
do os britânicos, “perdeu im-
pulso e está atrasado”.

Um exemplo da campa-
nha desastrosa veio na sema-
na passada. O comando rus-
so enviou 550 soldados da 74.ª 
Brigada de Fuzileiros Moto-
rizados para cruzar o Rio Do-
nets, em Bilohorivka, perto 
de Luhansk. No mesmo dia, 
imagens de satélite mostra-
ram o estrago feito pela arti-
lharia ucraniana: pontes flu-
tuantes russas destruídas, 
tanques e equipamentos em 
pedaços às margens do rio

Nas últimas semanas, 
ambos os lados têm lutado 
vilarejo a vilarejo, mas sem 
supremacia de ninguém. 
“As chances de um rápido 
sucesso desapareceram”, 
afirmou Chris Tuck, espe-
cialista do King’s College, 
de Londres. 

Agência Estado

Apesar da sequência de 
derrotas russas, o coman-
do militar da Ucrânia decla-
rou na segunda-feira o “fim 
da missão de combate” no 
complexo siderúrgico Azovs-
tal, em Mariupol, o que agên-
cias internacionais aponta-
ram para o que pode ser uma 
conquista para o Exército da 
Rússia. Tropas escondidas 
no último reduto ucrania-
no no porto sitiado de Ma-
riupol começaram a deixar o 
local. Defensores ucranianos 
têm resistido por semanas no 

complexo siderúrgico sob in-
tenso ataque russo.

A vice-ministra da Defe-
sa da Ucrânia, Anna Malyar, 
disse que 53 soldados feridos 
da siderúrgica foram leva-
dos para um hospital na ci-
dade controlada pela Rússia 
de Novoazovsk, cerca de 32 
quilômetros a leste. Outras 
211 pessoas foram levadas 
para a cidade de Olenivka, 
em uma área controlada por 
separatistas apoiados pela 
Rússia, disse Malyar. Todos 
os retirados do local estarão 

sujeitos a uma possível troca 
de prisioneiros com a Rússia, 
acrescentou ela.

Tropas ucranianas dizem 
que resistiram em Azovstal 
por 82 dias, ganhando tem-
po para o restante da Ucrânia 
combater as forças russas e 
garantir as armas ocidentais 
necessárias para resistir ao 
ataque da Rússia. Mas a reti-
rada provavelmente marcou 
o fim da batalha mais longa e 
sangrenta da guerra da Ucrâ-
nia e uma derrota significati-
va para Kiev.

Fim do combate na usina siderúrgica

Doença
O país isolado 

está enfrentando 

seu primeiro 

surto 

reconhecido 

de Covid-19

“A adesão da 
Finlândia à Otan 
não mudará nosso 
pensamento 
básico de soluções 
pacíficas

Pekka Haavisto
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Os festejos de São João vão 
impulsionar a economia de di-
versos municípios por todo o 
estado. Campina Grande, que 
é o principal destino turístico 
do período, já tem uma ocupa-
ção hoteleira em torno de 85% 
para o próximo mês. A cadeia 
produtiva do turismo também 
vai beneficiar as cidades do en-
torno de polos do Brejo, Cariri 
e Sertão. Com a retomada das 
festas juninas, as agências de 
turismo e as de receptivo já es-
tão fechando negócios.

Conforme a presidente da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), Ruth Avelino, a 
promoção dos destinos turís-
ticos vem ocorrendo desde fe-
vereiro, com as operadoras de 
turismo e agências de viagens. 
“Nosso carro-chefe para o São 
João é Campina Grande, que 
está no calendário internacio-
nal da Embratur, mas estamos 
divulgando outros destinos, 
a exemplo de Bananeiras, Pa-
tos, Monteiro e Santa Luzia. 
Até mesmo João Pessoa se be-
neficia, já que muitos turistas 
se hospedam na Capital e fa-
zem os passeios para os desti-
nos juninos. A taxa de ocupa-
ção para junho já está em 60%, 
na Capital”.

Ruth conta que a ocupa-
ção média da rede hoteleira de 
Campina Grande está na fai-
xa dos 85%. Contudo, no final 
de semana de São João, não há 
mais vagas. “A festa promove 
a geração de emprego e renda 
para as cidades vizinhas tam-
bém, como Lagoa Seca e Quei-
madas. O mesmo ocorre no 
Brejo, com Bananeiras, Solâ-
nea e até mesmo Guarabira”. 
São beneficiados o comércio e 
o setor de alimentação.

Outro ponto que Ruth Ave-
lino destaca são as hospeda-

Índice é registrado em Campina Grande, principal destino turístico neste período

Rede hoteleira registra 85% 
de ocupação para São João

festas juninas
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A repercussão negativa pode causar inúmeros 
prejuízos, inclusive, a perda de clientes e, em 
alguns casos, até problemas com a justiça. 

Por isso, é importante fazer o planejamento de 
uma campanha de marketing e analisar todos os 
elementos envolvidos e quais os possíveis cenários. 
Além disso, ela deve estar alinhada aos objetivos da 
empresa e a como ela quer ser vista pelo mercado.

Muitas empresas já passaram pela amarga 
experiência de desenvolver campanhas de marketing 
que deram errado. É preciso cuidado e atenção em 
sua elaboração para evitar que aconteçam falhas e 
que elas sejam interpretadas de forma indesejada e 
prejudiquem a imagem da empresa.

Analisar campanhas de marketing que deram 
errado ajuda a entender o que não é aceito pelo 
público e a criar estratégias de sucesso para a 
divulgação ou promoção de produtos e serviços. 
Confira cinco campanhas que causaram problemas à 
empresa. 

Adidas e a polêmica dos seios nus
A Adidas foi proibida de veicular propagandas 

de seus sutiãs esportivos que apresentavam fotos de 
seios nus no Reino Unido. A agência que regula a 
publicidade disse que as imagens mostravam nudez 
explícita. Imagens dos seios de dezenas de mulheres 
de várias cores de pele, formas e tamanhos em 
formato de grade apareceram em um tuíte e em dois 
outdoors. A Advertising Standards Agency descobriu 
que todas essas versões podem causar ofensa 
ao público. A Adidas disse que as propagandas 
“mostram o quão diverso são os seios” e, portanto, 
quão importante é o sutiã esportivo correto. A agência 
reguladora disse que não considerou que as mulheres 
foram retratadas no tuíte de forma sexualmente 
explícita ou as tratando como objetos. Mas avaliou 
que o tuíte provavelmente seria encarado por usuários 
como nudez explícita e exigiu cuidados especiais na 
seleção do público que pode ver o tuíte.

Burger King renomeia ‘Whopper Costela’
O Burger King renomeou seu hambúrguer ‘Whopper 

Costela’ para ‘Whopper Paleta Suína’, depois que 
consumidores apontaram que a carne do sanduíche 
não levava costela na composição. O caso veio à 
tona depois do McPicanha sem carne de picanha, 
do concorrente McDonald’s. A empresa decidiu 
retirar do cardápio de todas as suas lojas no Brasil 
os dois sanduíches da nova linha. Nas redes sociais, 
consumidores chamam o Whopper Costela de mais 
um caso de propaganda enganosa e de falta de 
transparência. O Whopper Costela era vendido desde o 
final de 2021. No site do Burger King, a rede informava 
que o sanduíche é feito com “hambúrguer de carne de 
porco com aquele aroma inconfundível de costelinha”.

Bombril e o cabelo crespo 
De tempos em tempos, a Bombril sofre acusações 

de realizar campanhas de publicidade em tons 
racistas. Em 2012, por exemplo, ela lançou uma 
campanha no programa Raul Gil chamada “Mulheres 
que brilham”, na qual trazia no logotipo a imagem de 
uma mulher de cabelos crespos.

Isso causou uma forte reação entre as pessoas 
nas redes sociais, acusando a empresa de associar 
a palha de aço ao cabelo crespo. Para se retratar, 
a empresa publicou um pedido de desculpas e 
disse que não teve a intenção de ofender, além 
de comunicar a alteração da imagem utilizada 
na campanha. Já em junho de 2020, a empresa foi 
acusada novamente de racismo por ter entre os seus 
produtos uma palha de aço chamada Krespinha, 
que representa uma referência aos cabelos crespos.
Mais uma vez, a empresa foi alvo de reclamações 
nas redes sociais e se retratou dizendo que o produto 
existia há mais de 70 anos. Por causa da polêmica 
causada, a Bombril retirou o item de seu catálogo. 
Nem é preciso dizer o quão importante é que as 
empresas tenham cuidado e evitem atitudes racistas.

Antes de lançar uma campanha, diversos fatores 
devem ser bem avaliados e planejados, entre eles, 
qual é o objetivo e a quem ela é direcionada. Também 
é preciso ampliar a análise para identificar falhas 
ou problemas que possam surgir após a divulgação. 
O objetivo é evitar que eles se transformem em 
campanhas de marketing que deram errado como as 
que foram mostradas acima.

E quando o marketing 
deu errado? Veja três 
cases que fracassaram 
nas estratégias

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Economia de R$ 57 mil ao 
ano e 164,52 MWh em energia, 
suficiente para abastecer 69 re-
sidências com consumo men-
sal de 200 kWh. Essa é a previ-
são de redução de custos com 
energia elétrica da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
após a conclusão do projeto de 
Eficientização Energética reali-
zado pela Energisa. 

Com investimentos de mais 
de 263 mil, a concessionária 
prevê a substituição de 1.235 
lâmpadas tradicionais por ilu-
minação LED e implantação de 
sistema de geração fotovoltaica, 
com instalação de 66 painéis so-
lares. As obras serão iniciadas 
em junho e devem ser finaliza-
das até agosto deste ano. 

O convênio foi firmado na 
manhã de ontem durante reu-
nião na Sede da concessioná-
ria, que contou com as presen-

ças do reitor da UFPB, Valdiney 
Gouveia; do superintendente 
de Infraestrutura (Sinfra), Jairo 
Inocêncio; do diretor-presiden-
te da Energisa, Marcio Zidan; e 
do diretor-técnico da Energisa, 
Jairo Perez; além de represen-
tantes do Centro de Energias Al-
ternativas e Renováveis (CEAR), 
Agência UFPB de Inovação Tec-
nológica (Inova) e do Instituto 
UFPB de Desenvolvimento da 
Paraíba (IDEP/UFPB). 

Sustentabilidade
Para o diretor-presidente da 

Energisa, Marcio Zidan, a assi-
natura do projeto marca o iní-
cio da diversificação dos proje-
tos de eficiência energética da 
concessionária. “O movimen-
to de unir instituições e pensar 
em sustentabilidade é um ca-
minho sem volta, pois são ações 
que proporcionam retorno para 

as gerações futuras”, explicou 
Marcio Zidan. Ele ressaltou, 
ainda, que a Energisa tem total 
interesse em integrar diversos 
outros projetos de inovação na 
UFPB. “Todo investimento fei-
to em universidades reflete em 
desenvolvimento e melhorias 
para a comunidade de modo 
geral. Que seja o primeiro de 
muitos projetos junto à Ener-
gisa”, explicou Marcio Zidan.

Para o reitor Valdiney Gou-
veia, a assinatura do convê-
nio reforça a interação entre a 
Energisa e a Universidade Fe-
deral da Paraíba, em diversos 
campus, “e oferece a oportuni-
dade para que a UFPB possa 
empreender ao mesmo tempo 
em que economiza. Por ou-
tro lado, o valor economiza-
do pode ser investido em ou-
tras ações, sobretudo no campo 
energético, que venham forta-

lecer ainda mais a UFPB”, co-
memorou Valdiney Gouveia.

Realizada por meio do Pro-
grama de Eficiência Energéti-
ca (PEE) da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
a iniciativa tem o objetivo de 
promover o uso eficiente da 
energia elétrica por meio de 
projetos inovadores, como a 
substituição das luminárias 
convencionais por outras mais 
eficientes.

Investimentos
Este ano, a Energisa inves-

tirá mais de 6,8 milhões em 14 
projetos que geram economia 
de energia elétrica para diver-
sos setores da sociedade com 
a adoção de novas tecnologias, 
processos e usos. Entre as ações, 
destacam-se a modernização 
da iluminação pública de cinco 
municípios paraibanos.

UFPB terá economia de R$ 57 mil ao ano
eficiência energética

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

gens alternativas, por meio dos 
aplicativos, que também im-
pulsionam a economia das ci-
dades. “Para estes destinos, o 
período de São João é a alta es-
tação deles. Assim como é o 
verão para João Pessoa. Nes-
ta época, os preços estão um 
pouco majorados, sobretudo, 
neste contexto após fase crítica 
da pandemia da Covid-19, que 
prejudicou muito o setor turís-
tico”, complementa a gestora.

Pacotes em alta
A consultora de viagem, Joa-

ne Vargas, afirma que as vendas 
de pacotes de viagem estão bem 
melhores do que no mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Ela es-
tima um crescimento de 30%. 
“No ano passado, a maior par-
te dos contratos era com famí-
lias que fechavam pacotes para 
pousadas. Agora, temos outro 
perfil, as pessoas estão buscan-
do as festas, principalmente a 

de Campina Grande”.
O proprietário de uma em-

presa de receptivos de João 
Pessoa, Antônio Pedro, já está 
pronto para receber os visitan-
tes que chegarão de estados 
como São Paulo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, e do Distrito 
Federal. “Já estamos vendendo 
os pacotes de passeios para ou-
tras cidades do estado, princi-
palmente para Campina Gran-
de. Muita gente vai fazer o bate 
e volta, saindo daqui às 17h e 
voltando às 2h do dia seguinte”.

Antônio Pedro comenta 
que, enquanto os visitantes es-
tiverem na Capital, poderão fa-
zer os passeios de turismo de 
sol e mar. “Eles poderão ter a 
experiência de turismo em João 
Pessoa, com sua arte e gastro-
nomia, bem como das outras 
cidades da Paraíba, provan-
do das comidas típicas tradi-
cionais de São João. Há opções 
para todos os gostos”.

“Visitantes poderão 
ter a experiência 
de turismo em João 
Pessoa, com sua 
arte e gastronomia, 
bem como das 
outras cidades da 
Paraíba, provando 
das comidas 
típicas tradicionais 
de São João. 
Há opções para 
todos os gostos

Antônio Pedro

Cidades como Bananeiras estão sendo divulgadas desde fevereiro pelas operadoras de turismo

Foto: Divulgação/Destino Paraíba



Com os preços congela-
dos pela Petrobras há mais de 
dois meses (o último reajuste 
foi em 11 de março), a gasoli-
na se tornou o novo ponto de 
tensão entre a diretoria da es-
tatal e o governo. De um lado, 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, tem recorrido 
a demissões para marcar seu 
descontentamento com o pre-
ço dos combustíveis. De ou-
tro, acionistas se sentem lesa-

dos pela demora dos reajustes 
pela empresa, o que tem im-
pacto nos resultados.

Segundo cálculos da As-
sociação Brasileira dos Im-
portadores de Combustíveis 
(Abicom), entidade que reúne 
pequenos e médios importa-
dores de combustíveis, a defa-
sagem entre os preços da ga-
solina no mercado interno em 
relação ao mercado interna-
cional chega a 20%.

“De fato, voltamos a ver 
defasagem no preço da gaso-
lina depois que o reajuste de 

março deixou os preços equa-
lizados. Em abril houve até 
um potencial para redução de 
preço da ordem de 6%, com a 
valorização do real. Mas ago-
ra o dólar voltou a subir e a 
defasagem voltou”, explica o 
analista da Ativa Investimen-
tos Ilan Arbetman.

No caso do diesel, o au-
mento de 8,9% no dia 9 de 
maio passado atenuou a de-
fasagem em relação aos pre-
ços internacionais e reduziu 
o risco de desabastecimento 
do produto no mercado bra-

sileiro, que depende de cerca 
de 25% das importações. Se os 
preços internos não acompa-
nharem o mercado interna-
cional, os importadores não 
trazem o combustível, e pode 
faltar diesel no país.

Já na gasolina, há menos 
dependência das importações, 
já que as refinarias nacionais 
abastecem 97% do mercado. 
Mas se a Petrobras decidisse 
repassar toda a defasagem em 
relação ao mercado externo, o 
aumento seria da ordem de R$ 
1 por litro, segundo a Abicom.

“A pressão está muito 
grande por parte do gover-
no e acho difícil fazer reajus-
te nos próximos dias, mas de-
veria”, avalia o presidente da 
Abicom, Sergio Araújo.

Segundo ele, em alguns 
portos brasileiros, essa defa-
sagem chega a 22%. O último 
aumento, em março, foi de 
18,7%. Pouco tempo depois, o 
segundo presidente da Petro-
bras do governo de Jair Bolso-
naro, o general Joaquim Sil-
va e Luna, foi demitido pelo 
presidente.
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Importadores falam em defasagem de 20% no valor cobrado pela gasolina e ampliam a tensão com o governo

Setor pressiona para reajustar preços
mercado de combustíveis

Denise Luna 
Agência Estado

Gasolina
Abicom sustenta que se 

a Petrobras decidisse 
repassar a defasagem 

em relação ao mercado 
externo, alta seria da 

ordem de R$ 1 por litro

A modificação do gatilho 
para reajuste do piso mínimo 
do frete rodoviário a partir da 
alteração do preço do óleo die-
sel de 10% para 5%, publicada 
ontem, pelo Governo Federal 
por meio da Medida Provisó-
ria 1.117/2022, não deve resultar 
em reajuste imediato da tabe-
la do frete. A Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT), responsável pelas re-
visões no piso mínimo, infor-
mou à reportagem que a tabela 
do frete “permanece sem alte-
ração”, já que o gatilho de 5% 
entre a média do preço do óleo 
diesel verificada no último le-
vantamento da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) e o va-
lor usado como referência na 
última tabela, de 19 de março, 
ainda não foi atingido.

“Até o momento a pesqui-
sa da ANP aponta que a varia-
ção acumulada é de 3,26%, ou 
seja, inferior aos 5% estabele-
cidos pela Medida Provisória, 
portanto a tabela do frete per-
manece sem alteração, até que 
nova pesquisa da ANP revele 
que o gatilho atingiu o porcen-
tual superior a 5%, estabeleci-
do na Medida Provisória 1 117”, 
disse a agência em nota envia-
da ao Broadcast Agro, sistema 
de notícias do Grupo Estado.

O valor do óleo diesel S10 
adotado como referência pela 
ANTT na tabela do frete é a 
média dos preços nas bombas 
dos postos de combustíveis, au-
ferido em levantamento sema-
nal feito pela ANP. A atualiza-

Tabela do frete segue sem 
alteração, mesmo com MP

transporte rodoviário

Isadora Duarte 
Agência Estado

ção mais recente da tabela foi 
feita em 19 de março, com va-
lor de referência do óleo diesel 
S10, de R$ 6,751 por litro. Des-
de lá, houve avanço de 3,26% 
no preço médio do combustível 
nas bombas, conforme o levan-
tamento mais recente da ANP, 
de 13 de maio, medido em R$ 
6,971 por litro.

Pela nova legislação, a 
ANTT deve reajustar a tabe-
la do frete a cada seis meses 
ou quando a variação do pre-
ço do diesel for igual ou su-
perior a 5% - quando é aciona-
do o mecanismo de gatilho. “A 
agência vai apurar o resultado 
da pesquisa da ANP desta se-
mana (16/05 a 22/05) para ve-
rificar se o gatilho será atingi-
do”, afirmou a ANTT na nota.

A modificação do gatilho 
foi mais uma ação do governo 
Bolsonaro para aliviar a pres-
são dos caminhoneiros diante 
da escalada do preço dos com-
bustíveis e dos aumentos con-
secutivos do óleo diesel repas-
sados pela Petrobras.
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Cidade sediou 
a 8a edição 
da Techstars 
Startup 
Weekend, um 
dos maiores 
eventos de 
negócios, 
que reuniu 
mais de 60 
participantes 

No último fim de semana, 
o Sebrae Paraíba, em Campi-
na Grande, sediou o Techs-
tars Startup Weekend (TSW). 
Essa foi a 8a edição de um dos 
maiores eventos de inovação e 
empreendedorismo do mun-
do, que reuniu mais de 60 par-
ticipantes na cidade. 

No final da imersão, os ju-
rados deram os prêmios para 
os melhores modelos de ne-
gócios, destacando a primei-
ra colocada, Doei, um modelo 
de negócios de impacto social 
que facilita a doação de in-
sumos e materiais a pessoas 
carentes. No segundo lugar 
ficou a IPet, e na terceira colo-
cação, a startup Virtular.

A 8a edição, que teve como 
uma das juradas a analista 

técnica do Sebrae Ivana Lu-
cena, funcionou com temática 
aberta a ideias de segmentos 
variados e visões diferencia-
das para a resolução de pro-
blemas. Durante a imersão, os 
participantes tiveram a opor-
tunidade de formar oito times 
diferentes com a proposta de 
pensar, trabalhar e construir 
startups em 54 horas, tempo de 
duração da experiência. 

Todos os inscritos foram 
acompanhados por mento-
res, experts nas áreas de atua-
ção, com vasta experiência 
em negócios. As demais star-
tups formadas que participa-
ram até o final da experiência 
foram: Sua Imobiliária, Fast 
Help, Easy Feee, Gestor Gás e 
Nanny 4 You.

Marialice Freitas, inte-
grante da equipe que conse-
guiu o primeiro lugar na com-
petição, a Doei, falou sobre 
sua experiência. “Viver um 
Startup Weekend foi uma das 
melhores experiências que já 
tive. É incrível quanta coisa 
pode acontecer em apenas um 
final de semana. As conexões 
que foram feitas nesses três 
dias serão para vida toda. Os 
mentores são excelentes e fo-
ram muito solícitos”, declarou 
a empreendedora de 23 anos.

Responsável pela organi-
zação desta edição, em parce-
ria com instituições, empresas 
e empreendedores, Maxuel 
Barbosa fez um balanço posi-
tivo do TSW Campina Grande 
que, de acordo com ele, supe-

rou as expectativas de todos os 
envolvidos. “Nosso balanço é 
extremamente positivo. Tive-
mos a intenção de realizar o 
evento para 50 pessoas e fina-
lizamos o evento com mais de 
60 participantes  e nove equi-
pes formadas de diversos mu-
nicípios da região, com um ex-
celente engajamento por parte 
de todos”, comemorou.

Premiação
Os participantes vence-

dores da competição final re-
ceberam certificados de par-
ticipação e, dos mentores, 
prêmios como uso de espa-
ço em coworking, mentorias 
continuadas para as startups 
desenvolvidas no evento, ofi-
cinas, workshops, consulto-

rias gratuitas, além de entra-
das gratuitas e/ou desconto 
para o Mangue.bit, evento que 
acontecerá em em Recife (PE), 
ainda em 2022.

Entusiastas da área, os ju-
rados que participaram da 
banca de avaliação represen-
taram instituições apoiado-
ras e segmentos do empresa-
riado local, tais como: Laryssa 
Almeida, secretária munici-
pal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação; Josemir Moura, 
coordenador de empreende-
dorismo no Inovatec/UEPB;  
Gustavo Farias, fundador da 
startup Proje4Me, e ainda, Iva-
na Lucena, analista técnica do 
Sebrae e gestora do projeto 
Ecossistema de Inovação em 
Campina Grande.

Evento premia melhores modelos de negócio em Campina
inovação e empreendedorismo

Regras
Pela nova legislação, a 
ANTT deve reajustar a 

tabela a cada seis meses 
ou quando a variação do 
preço do diesel for igual 

ou superior a 5%

Os preços da batata, da 
cebola e do tomate subiram 
em abril nos mercados ata-
cadistas representados pelas 
principais Centrais de Abas-
tecimento (Ceasas) do país. 
O alívio veio com a cenou-
ra que, depois de uma esca-
lada dos preços em todos os 
meses deste ano, apontou re-
versão no mês passado, expli-
cada pela menor demanda 
da raiz, mostra o 5o Boletim 
do Programa Brasileiro de 
Modernização do Merca-
do Hortigranjeiro (Prohort), 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), di-
vulgado ontem.

As maiores quedas nos 
preços da cenoura foram em 
Vitória (Espírito Santo), onde 
a variação negativa foi de 
30,16%. No entanto, “mesmo 
com a queda, o Boletim reve-
la que os níveis das cotações 
continuam elevados em com-
paração com outros anos”.

O Prohort informa ou-
tros produtos importantes 
na composição do quadro ali-
mentar do consumidor, que 
apresentaram queda nas co-
tações em abril.

As alternativas aponta-
das, na comparação com o 
mês anterior, dentre as horta-
liças comercializadas na Cea-
gesp/SP, que tiveram queda 
de preço, são: abóbora mo-

ranga (-20%), beterraba (-16%), 
batata-doce (-15%), inhame 
(-12%) e abobrinha (-11%). 

Mercado de frutas
Em relação às frutas co-

mercializadas, comparan-
do-se abril com março, des-
tacaram-se na redução das 
cotações: caqui (-47%), pês-
sego (-29%), melão (-21%), ca-
rambola (-17%), limão (-15%) 
e a uva (-12%).

Segundo comunicado 
da Conab, a redução de pre-
ços do mamão e da melan-
cia também oferecem boas 
perspectivas para o consu-
mo de frutas. A baixa procu-
ra pela melancia tem manti-
do as cotações estáveis ou até 

mais baixas em alguns mer-
cados, especialmente na Cea-
gesp/SP (-40,48%), com pre-
ço médio de R$ 1,50/kg, e na 
Ceasa de Goiânia (-36,56%), 
onde a fruta chegou a um 
preço médio de R$ 2,03/kg.

Já o mamão, vinha com 
preços elevados no início do 
ano, apresentou uma queda 
em abril, “embora possa vol-
tar ao viés de alta ainda nes-
te mês”, pondera a Conab. 
Outras frutas, como bana-
na, laranja e maçã, tiveram 
oscilações entre os merca-
dos estudados, com desta-
que para a redução do preço 
médio da laranja na Ceasa 
de Rio Branco (-26,84%) e da 
maçã em Vitória (-18,46%).

Preço da cenoura cai no atacado com queda 
na demanda; batata e tomate registram alta

em abril

Agência Estado

Após uma escalada dos preços em todos os meses deste ano, a cenoura mostrou uma redução no valor por conta da menor procura

Foto: Freepik



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de maio de 2022    19

A realização de webinário e 
lives marcou, ontem, o Dia In-
ternacional Contra a Homofo-
bia. Os eventos tiveram o objeti-
vo de conscientizar a população 
LGBTQIAP+ para o enfrenta-
mento à LGBTfobia. Para ho-
menagear a data, a Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana do Estado realizou, 
no canal do YouTube, uma live, 
quando discutiu com dois pro-
fissionais da psicologia, um ho-
mem trans, Ricardo Alexander, 
e uma mulher trans, Laura Bra-
sil, os impactos da LGBTfobia na 
saúde mental das pessoas des-
se grupo. Homofobia é crime 
inafiançável e o agressor pode 
pegar até cinco anos de prisão.

Segundo o gerente executi-
vo LGBT da Secretaria de Esta-
do da Mulher, Fernando Luiz, 
na Paraíba dois equipamentos 
implantados pelo Governo do 
Estado funcionam em defesa 
da população. São eles o Cen-
tro de Referência Pedro Alves 
de Souza, em João Pessoa, e o Es-
paço LGBT Luciano Bezerra, em 
Campina Grande. Esses equipa-
mentos oferecem equipes mul-
tiprofissionais com psicólogos, 
assistentes sociais e advogados 
que atendem a população quan-
do ocorre algum caso de pre-
conceito explícito.

“Quando uma pessoa so-
fre algum tipo de LGBTFobia, a 
gente encaminha a pessoa que 
sofreu a violação para a Dele-
gacia Especializada em Crimes 

Homofóbicos, onde ela recebe 
todo o apoio necessário para re-
solver as questões de direitos. O 
Estado também conta com dois 
equipamentos na área da saú-
de em João Pessoa e Campina 
Grande, que são os ambulató-
rios ‘TTs’, destinados a travestis 
e transexuais. Nesses espaços, 
elas têm acesso a todo o proces-
so de transexualização”, infor-
mou Fernando Luiz.

Já a Coordenadoria de Pro-
moção à Cidadania LGBT e 
Igualdade Racial de João Pes-
soa realizou, ontem, um webi-
nário sobre o tema “Violência 
LGBT+: quem nos protege?”. O 
evento foi realizado às 14h, com 
transmissão pelo YouTube da 
Prefeitura da Capital.

Doença
O Dia Internacional contra 

a Homofobia celebra a data em 
que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) retirou a homosse-
xualidade da classificação esta-
tística internacional de doenças 
e problemas relacionados à saú-
de, em 1990. Nessa data são rea-
lizados eventos para aumentar a 
conscientização sobre as viola-
ções dos direitos LGBT e a esti-
mulação do interesse pelo traba-
lho em prol dos direitos LGBT 
em todo o mundo.

Segundo o assessor jurídico 
da Coordenadoria de Promoção 
à Cidadania LGBT e Igualda-
de Racial de João Pessoa, Fábio 
José, a homofobia não é só pra-
ticada nas ruas, por desconhe-
cidos, mas muitas vezes começa 
dentro de casa, pelos parentes. 

“No mês de abril foram realiza-
dos 46 atendimentos, com as-
sistência jurídica. Desse total, 
25 foram agressões verbais, 19 
violências psicológicas e três fí-
sicas”, revelou.

E orientou: “Quem for ví-
tima de homofobia pode pro-
curar a Coordenadoria de Pro-
moção à Cidadania LGBT e 
Igualdade Racial de João Pes-
soa, onde receberá toda assis-
tência jurídica necessária, além 
de atendimento psicológico”.

O webinário “Violência 
LGBT+: quem nos protege?” 
teve como palestrantes o pro-
curador do Trabalho Eduardo 
Varandas, o delegado de Po-
lícia Civil do Estado Marcelo 
Falcone; a promotora de Justi-
ça e coordenadora do Núcleo 
de Gênero, Diversidade e Igual-
dade Racial do Ministério Pú-
blico Estadual, Liana Espíno-
la, e o advogado e presidente 
da Comissão da Diversidade 
Sexual e Gênero da OAB/PB, 
Ginaldo Figueiredo. O coor-
denador-geral de Promoção 
da Cidadania LGBT e Igualda-
de Racial da Prefeitura de João 
Pessoa, Geraldo Filho, foi o me-
diador do debate.

A Coordenadoria de Promo-
ção à Cidadania LGBT e Igual-
dade Racial de João Pessoa fica 
localizada no Parque Solon de 
Lucena, n° 216, Centro. O con-
tato para mais informações é o 
fone 3222-8853.

Campina Grande
Em Campina Grande, o 

Centro Estadual De Referência 
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Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana do Estado realizou, ontem, ‘webinário’ e ‘live’ para discutir o assunto

Paraíba discute combate à homofobia
informação e conscientização

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Fernando Luiz, gerente executivo LGBT da Secretaria da Mulher

dos Direitos de LGBT e Comba-
te à LGBTfobia da Paraíba tam-
bém homenageou a data com a 
realização de uma mesa de con-
versa sobre o tema. Na opor-
tunidade, foram discutidos os 
avanços e desafios na constru-
ção de um movimento que ga-
ranta os direitos desse público. 
A mesa aconteceu no auditó-
rio do CCJ.

Além da mesa de conver-

sa presencial, às 19h aconteceu 
uma live, com transmissão ao 
vivo no instagram da Secreta-
ria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana (@sem-
dhgovpb), sobre os impactos da 
LGBTfobia na saúde mental da 
população LGBTQIAP+. O Go-
verno da Paraíba também dis-
ponibiliza um formulário onde 
a população pode discutir o Pri-
meiro Plano Estadual de Direi-

tos da População LGBTQIAP+, 
no Instagram da SEMDH. Ou-
tras informações sobre o aten-
dimento no centro em Campi-
na Grande, para moradores da 
cidade e de regiões como o Ser-
tão, podem ser adquiridas pelo 
WhatsApp 99163-3465, ou ain-
da via formulário eletrônico. Em 
João Pessoa, o atendimento tam-
bém acontece presencialmente e 
via formulário eletrônico.

“No mês de abril, 
foram realizados 
46 atendimentos, 
com assistência 
jurídica. Desse 
total, 25 foram 
agressões 
verbais, 19 
violências 
psicológicas e 
três físicas

Fábio José

Foto: Arquivo pessoal

O Dia Internacional de 
Conscientização das Mucopo-
lissacaridoses, comemorado 
no último dia 15, vai se esten-
der durante toda esta semana, 
a partir da promoção da MPS 
Week, pela Casa Hunter, or-
ganização não governamen-
tal (ONG) que apoia pacientes 
que possuem doenças raras e 
seus familiares. Com o lança-
mento do Guia do Manejo - 
MPS Tipo II, a ONG pretende 
disseminar conhecimento e es-
clarecer dúvidas de pacientes, 
familiares e cuidadores ao lon-
go de toda a jornada. O docu-
mento traz informações sobre 
causas, diagnósticos, sintomas, 
tratamentos, além de aspectos 
como educação e socialização.

A estimativa é que, no Bra-
sil, 13 milhões de pessoas te-
nham alguma doença rara. 
Entre elas, estão as mucopo-

lissacaridoses (MPSs), doen-
ças genéticas progressivas, de-
generativas, multissistêmicas, 
que fazem parte dos erros ina-
tos do metabolismo. Segundo 
informou  ontem  a médica ge-
neticista Ana Maria Martins, 
professora do Centro de Refe-
rência em Erros Inatos do Me-
tabolismo, da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), o 
guia vai ajudar a ampliar o co-
nhecimento sobre essa doença.

Ana Maria Martins expli-
cou que “as mucopolissacari-
doses são doenças genéticas 
que ocorrem pela deficiência de 
enzimas que trabalham dentro 
dos lisossomos”. As enzimas 
são proteínas fundamentais 
para diversos processos quí-
micos no organismo, cuja fal-
ta pode provocar vários trans-
tornos. Já os lisossomos são 
pequenas estruturas que estão 
dentro das células e têm como 
função a reciclagem de subs-
tâncias e digestão de grandes 

moléculas, para que possam 
ser utilizadas ou reutilizadas.

A especialista informou 
que, hoje, o tratamento reco-
mendado no mundo para as 
MPSs está no Sistema Único de 
Saúde (SUS). “Logo que se faz 
o diagnóstico, o paciente pode 
receber seu tratamento gratuito 
na Secretaria de Saúde do seu 
estado e são melhores os resul-
tados quanto mais cedo come-
çar a tratar”.

Alerta na infância
A médica salientou que, 

quando pequena, a criança tem 
otites muito frequentes, pelo 
menos uma vez por mês. “O 
otorrino vai fazendo em monte 
de tratamentos e ela não conse-
gue melhorar essa infecção fre-
quente. O médico tem que estar 
alerta para apalpar a barrigui-
nha dela e ver se tem aumento 
de fígado ou baço. Aí, tem que 
pesquisar as mucopolissaca-
ridoses (MPSs)”, recomendou.

Guia leva conhecimento à população 
sobre tratamento de doenças raras

saúde

Alana Gandra 
Agência Brasil

Crianças que apresentam sintomas de doenças com muita frequência precisam ser melhor examinadas

Foto: Unicef-ONU

O número de acidentes e 
de mortes em rodovias fede-
rais cresceu em 2021, na com-
paração com 2020, interrom-
pendo uma série de quedas 
consecutivas observadas des-
de 2011. Os dados constam do 
Anuário 2021, divulgado on-
tem pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF).

O número de acidentes su-
biu de 63.548, em 2020, para 
64.441, neste ano. Em 2011, 
quando teve início a sequên-
cia consecutiva de quedas, o 
total de registros de aciden-
tes ficou em 192.322.

Os acidentes registrados 
em 2021 resultaram em 5.381 
mortes, ante as 5.291 registra-
das no ano anterior. Houve 
aumento no número de feri-
dos, que passou de 71.480 para 
71.690; e de feridos graves, que 
passou de 17.104 para 17.601, 
no ano passado.

A base de dados apresen-
tada no anuário tem início 

em 2007, ano em que foram 
registrados 127.671 aciden-
tes que resultaram em 6.742 
mortes e um 81.307 feridos. 
O ano com maior número 
de mortos em rodovias fede-
rais foi 2011 (com 8.675 óbi-
tos contabilizados). Naque-
le ano, o total de acidentes e 
de feridos ficou em 192.322 e 
106.827, respectivamente.

De acordo com o Anuário 
2021, Minas Gerais foi o estado 
com maior número de aciden-
tes (8.308) e de feridos (9.962) e 
mortos (692). Santa Catarina e 
Paraná vêm em seguida, com 
um total de 7.882 e 7.330 aciden-
tes, respectivamente.

O levantamento apresen-
ta também um ranking das 
rodovias com maior frequên-
cia de acidentes, de feridos e 
de mortes. O trecho da BR-101 
em Santa Catarina é o que li-
dera o ranking de acidentes 
(4.094) e de feridos (4.310), se-
guido da BR-116 em São Pau-
lo, que registrou 3.099 aciden-
tes e 3.151 feridos.

Já a rodovia que teve maior 

número de registros de mortos 
foi a BR-116 (SP), com 173 casos. 
Em segundo lugar ficou o tre-
cho da BR-381 em Minas Ge-
rais, com 162 óbitos; e da BR-
101 na Bahia, com 153 mortes.

Os trechos com pista sim-
ples são os que mais regis-
tram acidentes e mortes. Em 
2021 foram 31.747 acidentes 
nesse tipo de pista, que re-
sultaram em 3.652 mortes – 
número bastante acima das 
1.494 mortes registradas nos 
27.198 acidentes em pistas du-
plas. As rodovias com pistas 
do tipo múltipla, com várias 
faixas, registraram 235 mor-
tes, em 5.496 acidentes.

Dos 64 mil acidentes re-
gistrados em 2021, 38.930 
ocorreram em dia de céu 
claro; 10.950 em dias de céu 
nublado; e 6.699 em situa-
ções de chuva. Julho e de-
zembro são os meses com 
maior número de registros 
de acidentes (5.808 e 5.802, 
respectivamente) e de mor-
tes (520 e 539, respectiva-
mente).

Cinco mil pessoas morreram em 
64 mil acidentes de carro no país 

em 2021

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Ao todo, 5,24 milhões de infrações foram aplicadas em 2021, em todas as estradas federais

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Programação especial atrai visitantes para conhecer ricos acervos culturais em instituições espalhadas pelo estado

Semana dos Museus é aberta na PB
preservação da história

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

O Dia Internacional dos 
Museus é celebrado hoje sob a 
coordenação do Conselho In-
ternacional de Museus. Anual-
mente, o evento de celebração 
da data busca dar destaque a 
um tema que reflita algo rele-
vante relacionado ao contexto 
dos museus em todo o mundo. 

No Brasil, as comemora-
ções se estendem ao longo da 
chamada “Semana Nacional 
de Museus”, organizada pelo 
Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), que esse ano chega a 
sua 20ª edição sob o tema: O 
Poder dos Museus.

Ao todo, a Paraíba possui 
cerca de 58 museus registra-
dos junto ao Ibram, distribuí-
dos em 22 cidades, de acordo 
com informações da Secretaria 
de Estado da Cultura da Paraí-
ba. Dentre esses, estão museus 
de grandes e de pequenas co-
leções, mas sempre com temá-
ticas relacionadas à cultura do 
estado e da região nordestina 
de maneira geral. 

Alguns dos principais mu-
seus em João Pessoa são: Mu-
seu Casa de José Américo, lo-
calizado na Fundação Casa de 
José Américo (FCJA); Museu 
José Lins do Rego, no Espaço 
Cultural; e o Museu da Cida-
de, na Praça da Independên-
cia. Além destes, outro museu 
está em processo de instalação, 
o Museu da História da Paraí-
ba, que funcionará no Palácio 
da Redenção.

A programação da 20ª Se-
mana Nacional de Museus se 
divide, em João Pessoa, entre 
alguns dos principais museus 
da capital. Na Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc), 
o Memorial Abelardo da Hora 
está com programação que en-
volve visita guiada, inclusive 
com o curador e neto do artis-
ta, Daniel da Hora. 

Para ele, “a obra de Abelar-
do [da Hora] dialoga com essa 
necessidade das pessoas ve-
rem e terem acesso à cultura. 
A mensagem que o memorial 
deixa é muito potente de que 
a cultura e a arte são transfor-
madoras da sociedade e que a 
gente precisa cada vez mais ce-
lebrar”, enfatizou Daniel.

No Museu Casa de José 
Américo, a programação acon-
tece amanhã, com o encontro 
que apresentará todas as ações 

História
A Paraíba possui 

cerca de 58 museus 
registrados junto ao 

Ibram, distribuídos em 
22 cidades, de acordo 
com informações da 

Secretaria de Estado da 
Cultura da Paraíba

Memorial Abelardo da Hora tem programação com visita guiada pelo neto do artista, Daniel da Hora

Foto: Ortilo AntônioFoto: Arquivo Pessoal

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

Programação da 20ª Semana Nacional de Museus
n Hoje – Memorial Abelardo da Hora
10h às 11h e 15h às 16h - Visita guiada

n Amanhã 
Memorial Abelardo da Hora
10h às 11h - Visita guiada pelo curador Daniel da Hora
15h às 16h - Visita guiada

n Museu José Lins do Rego
09h – Palestra ‘O Poder dos Museus’, com Luciana Costa 
(REDMus)
14h30 – Palestra ‘O Poder dos Museus’, com Eva Caroline 
de Sena Castro (REDMus)

n Museu Casa de José Américo
A partir das 9h – Apresentação das iniciativas do museu
n Sexta-feira (20/05)

Memorial Abelardo da Hora
10h às 11h - Visita guiada
16h – Mesa de debate “O poder dos museus: tecendo re-
des e diálogos para a construção de um devir museal na 
Paraíba”, com Marisa Rodrigues (REUMUS), Luciana Cos-
ta (REDMus) e Sandra Valéria Félix de Santana (REM/PB) 
no Auditório 1.

n Sábado e domingo (21 e 22/05) – Memorial Abelardo 
da Hora
10h às 11h e 15h às 16h – Visita guiada

n Sábado (21/05) – Museu Casa de José Américo
9h – Teatro de Fantoches para crianças

Hoje, Dia Internacional dos Mu-
seus, não se pode deixar de falar sobre 
os museus instalados no município de 
Areia, região do Brejo paraibano, que 
é berço do pintor Pedro Américo e tem 
seu Centro Histórico tombado pelo 
Iphan (Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional) desde 2006. 
Areia é muito conhecida por suas ri-
quezas culturais, particularmente o 
Museu Casa de Pedro Américo, Museu 
da Rapadura e o Museu Regional de 
Areia (Mura), todos muito bem conser-
vados e abertos diariamente à visitação.

O Museu da Rapadura, com cheiro 
e sabor de mel, fica localizado no Cam-
pus da UFPB, e o turista faz uma via-
gem ao tempo podendo observar as vá-
rias etapas da fabricação dessa iguaria 
e dos outros derivados da cana-de-açú-
car, a exemplo da cachaça. Lá estão ex-
postas as mais variadas marcas do pro-
duto em um mostruário bem instalado 
nas dependências do museu. 

Mas, é no Museu Casa de Pedro 
Américo que os turistas se deliciam 
com toda uma história de volta ao 
tempo na casa onde nasceu o pintor 

areiense Pedro Américo de Figueire-
do e Melo. A recepcionista Edilene de 
Sousa Silva explica como é o funciona-
mento do Museu Casa de Pedro Amé-
rico: “O museu consta de duas salas, na 
primeira das quais foi instalado o mu-
seu com mais de 20 reproduções de te-
las famosas do artista, alguns esboços 
autênticos e o original “Cristo Morto”, 
de inestimável valor, um dos seus últi-
mos trabalhos, pintado em 1901”. 

No espaço, o turista também vai en-
contrar um retrato de Pedro Américo, 
pintado por seu irmão Aurélio de Fi-
gueiredo. E, em uma vitrine, estão ex-
postos objetos de uso pessoal do pin-
tor, a exemplo de alguns pincéis, um 
velho esquadro, uma palmatória que 
pertenceu à sua mãe, álbum de carica-
turas, fotos da família e os livros escri-
tos por ele na Europa – “Holocausto”, 
em 1882, “O foragido”, em 1899, “Na 
Cidade Eterna”, em 1901; além de um 
crucifixo e um vidro contendo uma pá-
gina de jornal, retirados de seu caixão 
mortuário.

Encerrando o passeio cultural e 
histórico pelo município, o visitante 
pode seguir para o Museu Regional de 
Areia, cuja missão institucional é res-
gatar, preservar e difundir a memória 

da região da cidade de Areia, promo-
vendo atividades científicas e cultu-
rais com vistas ao desenvolvimento 
social. Conforme a condutora Gabriela 
de Oliveira Amorim, o museu foi cria-
do no dia 18 de maio de 1972 pelo cô-
nego Ruy Barreira Vieira, juntamente 
com alguns representantes da socie-
dade areiense, preocupados em regis-
trar a história da cidade e dos seus an-
cestrais. 

O acervo é composto por peças de 
diversas categorias, como arte sacra, 
artes decorativas, artes visuais, etnolo-
gia, documentos textuais e iconográfi-
cos, além de uma pequena coleção de 
mineralogia, zoologia e paleontologia.

O Museu Regional de Areia é admi-
nistrado pela Associação dos Morado-
res da Areia (Amar) e está dividido nas 
temáticas “Areia e a história” - registro 
da evolução da cidade, da rota de tro-
peiros, dos movimentos políticos, dos 
cuidados com a educação, os ciclos eco-
nômicos até o tombamento pelo Iphan 
como patrimônio nacional; “Areia e a 
Arte”, que faz um registro das mani-
festações culturais com destaque para 
a vida e obra dos pintores Pedro Amé-
rico e Aurélio de Figueiredo e do escri-
tor José Américo, dentre outros.

Casa de Pedro Américo é destaque em Areia 

Mais um caso de varian-
te recombinante do vírus 
SARS-Cov-2, que causa a co-
vid-19, foi identificada em 
São Paulo pelo Instituto Bu-
tantan. Dessa vez, a variante 
XG foi encontrada em amos-
tras coletadas de uma mu-
lher de 59 anos, moradora 
do bairro da Penha, na capi-
tal paulista. Não há informa-
ções sobre os sintomas, nem 
se a paciente estava vacina-
da ou se ela tem histórico de 
viagem.

A XG é uma variante re-
combinante das linhagens 
BA.1 e BA.2 da cepa Ômi-
cron. Ela tem a mesma com-
binação da variante XE, mas 
as mutações são diferentes. A 
maior parte dos casos de in-

fecção pela XG foi registra-
da na Dinamarca e, por en-
quanto, não há motivos de 
preocupação sobre a sua dis-
seminação.

Este foi o terceiro caso de 
uma variante recombinante 
identificada em São Paulo. 
O primeiro caso foi identifi-
cado em março, em um ho-
mem de 39 anos, também de 
São Paulo e que estava com 
o esquema vacinal completo 
contra a Covid-19. As amos-
tras identificaram que ele ti-
nha a variante XE. Como ele 
não tinha histórico de via-
gem ao exterior e nem con-
tato com pessoas que estive-
ram em outros países, isso 
indicou que a variante já cir-
cula de forma comunitária 
na cidade de São Paulo. Ele 
apresentou sintomas leves 
da doença.

Pepita Ortega   
 Agência Estado

terra indígena no pará

Procuradoria aciona MPF 
após denúncias de invasão

exercidas pelo museu que en-
volvem escolas, empresas e a 
sociedade civil, e no sábado 
com um teatro de fantoches 
que tem o propósito de apre-
sentar a história de José Amé-
rico para crianças de forma lú-
dica. 

Segundo Janete Lins Rodri-
guez, gerente do MCJA, a ini-
ciativa serve para ressaltar a 
importância do museu, que é 
um ícone da cultura paraiba-
na, pois reflete bem quem foi 
José Américo.

“Através daquela casa, você 
nem precisa ler para saber so-
bre José Américo. A própria 
casa testemunha o que ele foi. 
Um homem de saber extraordi-
nário, um homem simples, que 
valorizava o intelecto e a lite-
ratura, de poucas vaidades. (...) 
Ele adorava receber os amigos, 
as pessoas, para discutir sobre 
ideias e pensamento. A rique-
za dele era a riqueza do intelec-
to, das ideias. O testemunho de 
vida dele era um testemunho 
de vida sem ostentação”, fina-
lizou a professora. 

Janete Lins Rodriguez: iniciativa ressalta importância do MCJA

Museu Casa de José Américo fica na residência onde o pintor nasceu e reúne a reprodução de algumas de suas obras

Foto: Roberto Guedes
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Envolvido nas finais do Cam-
peonato Paraibano, o Botafogo 
acabou não jogando  pelo Cam-
peonato Brasileiro da Série C, no 
último fim de semana. O alvine-
gro da estrela vermelha cumpre, 
hoje, a partir das 20h30, no Está-
dio Barradão, em Salvador-BA, 
contra o Vitória-BA, a sua partida 
pelo complemento da 6a rodada da 
competição.

O Botafogo reencontra um ad-
versário que trás boas lembranças 
recentes, pois no último encontro 
entre as duas equipes, o Belo con-
seguiu, nos pênaltis, uma classi-
ficação heroica, após buscar um 
empate no tempo normal, quan-
do perdia por 2 a 0, também em 
Salvador-BA, em partida que va-
leu uma vaga para a fase de gru-
pos da Copa do Nordeste, nesta 
temporada.

Na história do Campeonato 
Brasileiro, os clubes se enfrenta-
ram apenas em uma oportunida-
de, e já faz um tempinho, foi em 
1976, há exatos 46 anos. Melhor 
para o Botafogo, vitória por 1 a 0, 
no Estádio Ameidão, em João Pes-
soa, pela “Copa Brasil”, o Brasilei-
rão da época. Querendo manter o 
retrospecto contra os baianos, o 
clube da Maravilha do Contorno 
busca um bom resultado para re-
tornar ao G8, mas pode escalar um 
time misto, já pensando na partida 
de volta, pela final do Paraibano.

“Estamos vivendo uma sema-
na decisiva com jogos nas finais 
do Campeonato Paraibano e tam-
bém pelo Campeonato Brasileiro. 
Elaboramos uma logística no sen-
tido de evitar o desgaste físico de 
alguns atletas para essa partida 
contra o Vitória-BA, e estão à dis-
posição do técnico Gerson Gus-
mão os mais bem avaliados nos 
aspectos físicos, técnicos e psico-
lógicos", pontuou Francisco Sales, 
diretor executivo de futebol.

Na atual classificação do Brasi-
leirão da Série C, o Botafogo ocupa 
a 9a colocação, mas basta um pon-
to na partida de hoje para o clube 
retornar ao G8, o grupo dos oito 
clubes que avançam à fase seguin-
te da competição. O adversário do 
Belo busca uma vitória para sair 
da incômoda posição da zona de 
rebaixamento. Com apenas qua-
tro pontos, o rubro-negro baiano 
ocupa a 17a colocação.

Botafogo enfrenta o Vitória-BA, no Barradão, em jogo atrasado da 6a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C

Belo joga hoje para retornar ao G8
em salvador

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

CLUBES  PG J V E D GP GC SG

1º  Mirassol-SP  13 6 4 1 1 8 5 3

2º  Manaus-AM  11 6 3 2 1 4 2 2

3º  Volta Redonda-RJ 10 6 3 1 2 12 7 5

4º  Remo-PA  10 6 3 1 2 9 7 2

5º  Botafogo-SP  10 6 3 1 2 9 8 1

6º  ABC-RN  10 6 3 1 2 7 6 1

7º  Floresta-CE  10 6 3 1 2 3 3 0

8º  Ferroviário-CE  9 5 3 0 2 6 5 1

9º  Botafogo-PB  9 5 3 0 2 6 5 1

10º  Paysandu-PA  9 6 2 3 1 12 6 6

11º  Figueirense-SC  9 6 2 3 1 8 6 2

12º  São José-RS  8 6 2 2 2 9 8 1

13º  Ypiranga-RS  8 5 2 2 1 5 4 1

14º   Campinense-PB 7 5 2 1 2 4 3 1

15º  Brasil-RS  6 6 1 3 2 5 8 -3

16º  Aparecidense-GO 5 6 1 2 3 4 5 -1

17º  Vitória-BA  4 5 1 1 3 3 5 -2

18º  Atlético Cearense-CE 4 6 1 1 4 2 12 -10

19º  Altos-PI  3 6 1 0 5 6 14 -8

20º  Confiança-SE  2 5 0 2 3 1 4 -3

Classificação

1976
foi o ano em que 

o Belo enfrentou o 
Vitória pela última 
vez, valendo pelo 

Campeonato 
Brasileiro

“Estamos vivendo 
uma semana decisiva 
com jogos nas finais 
do Campeonato 
Paraibano e também 
pelo Campeonato 
Brasileiro. 
Elaboramos uma 
logística no sentido 
de evitar o desgaste 
físico de alguns 
atletas, para essa 
partida contra o 
Vitória-BA

Francisco Sales

Campinense busca a reabilitação 
na Série C diante do Ypiranga-RS

no amigão

Depois de abrir vantagem 
no primeiro jogo da final do 
Campeonato Paraibano, na vi-
tória por 2 a 1, sobre o Botafo-
go, no último fim de semana, 
em João Pessoa, o Campinen-
se volta as suas atenções para 
a disputa do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. A Raposa 
entra em campo pelo comple-
mento da 6a rodada e recebe 
o Ypiranga-RS, hoje, a partir 
das 18h, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande.

A partida contra o Ypiran-
ga-RS, vai marcar o primeiro 
confronto oficial entre as duas 
equipes. O rubro-negro ten-
ta a reabilitação, após derrota 
para o Mirassol-SP, na última 
rodada, e os gaúchos tentam 
emplacar a segunda vitória 
seguida. Caso consiga um re-
sultado positivo, em Campi-
na Grande, e o Botafogo perca 

para o Vitória-BA, em Salva-
dor-BA, a Raposa termina a 
rodada dentro do G8.

“Precisamos voltar a pon-
tuar se quisermos retornar 
para o G8, que é o lugar onde 
queremos chegar até o fim 
da primeira fase da compe-
tição, e na sequência lutar 
para conseguirmos o acesso. 
Vamos entrar focados para 
buscar a vitória”, comentou 
o meia, Dione. 

Embora a partida seja vá-
lida pelo Brasileirão da Série 
C é inevitável, para o Cam-
pinense, não pensar no jogo 
decisivo pela final do Cam-
peonato Paraibano, no pró-
ximo fim de semana, algo 
que vem incomodando o 
treinador Ranielle Ribeiro. 
Para o comandante rubro-
negro é preciso ter uma de-
finição de prioridade, numa 
semana onde o clube passa 
por uma maratona de jogos 
importantes.

“Eu procuro pensar jogo 
a jogo, temos que buscar a vi-
tória contra o Ypiranga para 
voltarmos à briga pelo G8. 
Mas diretoria, jogadores e co-
missão técnica têm de estar 
cientes do que nós queremos. 
Qual o principal objetivo nes-
ta semana? Sermos campeões? 
Eu assumo qualquer respon-
sabilidade. Mas é preciso pon-
tuarmos a questão fisiológica 
e física. Falar com a diretoria. 
Chamar eles e dividir essa 
responsabilidade”, pontuou 
Ranielle Ribeiro. 

Quem vai comandar a 
arbitragem na partida de 
hoje, válida pelo comple-
mento da 6a rodada, será o 
alagoano Rafael Carlos Sal-
gueiro Lima. Ele será auxi-
liado por Esdras Mariano 
de Lima Albuquerque-AL e 
Brígida Cirilo Ferreira-AL. 
Quem fica como árbitro re-
serva é o paraibano Afro 
Rocha de Carvalho Filho.

Depois de 
vibrarem muito 
com a vitória 
no Paraibano, 
jogadores da 
Raposa “trocam 
o chip” em jogo 
pelo Brasileiro 
da Série C contra 
o Ypiranga, pela 
6a rodada

Envolvido em duas competições, os jogadores do Botafogo 
têm mais um desafio, hoje, contra o Vitória, em Salvador, 

pela Série C do Campeonato Brasileiro
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JudÔ em salvador

Paraibano ganha medalhas de bronze

Jonas Pereira, de 22 anos, disse que o apoio do público, na Praia de Intermares, foi decisivo para a sua vitória

Marretinha segue brilhando no surf
etapa do paraibano

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Qual é o melhor time do futebol 
paraibano na atualidade: Botafogo 
ou Campinense? Essa resposta, a 

torcida paraibana está buscando nas finais do 
Estadual com 90 minutos já jogados e vantagem 
para a equipe de Campina Grande, por ter 
ganho o primeiro jogo no Almeidão por 2 a 1. 
Faltam mais 90 minutos e tudo pode acontecer. 
Embora os números no campeonato sejam 
amplamente favoráveis à Raposa - são nove 
vitórias e dois empates contra seis vitórias, dois 
empates e três derrotas -, a disputa segue muito 
aberta. Engano alguns pensarem que o Belo foi 
nocauteado por conta da exibição de sábado 
passado. Tá vivo e muito vivo na disputa. O 
torcedor não pode baixar a cabeça, achando 
ser bastante difícil reverter a situação. Em mata-
mata, você só tem uma chance de errar e essa, 
o Botafogo já teve. Um segundo erro, aí sim, é 
fatal. Todos nós estamos cansados de saber 
que, no futebol, cada jogo é uma história e será 
assim no próximo final de semana.

Quem vai escrever essa nova história são 
os jogadores de Botafogo e Campinense, no 
Amigão. Obviamente que as energias mais 
positivas estão do lado rubro-negro pelo grande 
resultado conquistado em João Pessoa e agora 
com todo o estádio a seu favor, porém com uma 
responsabilidade bem maior, afinal uma mão na 
taça já colocou. A comissão técnica e o elenco 
rubro-negro sabem que não podem decepcionar. 
No entanto, todo e qualquer jogo é sempre 
decidido nos detalhes e foi assim na capital, 
onde o Campinense soube aproveitar os erros do 
adversário para estabelecer a vantagem, e será 
novamente no sábado, não se sabe para que 
lado. Fazer comparações de elencos não conta 
quando a bola rolar. Vai valer a determinação, a 
aplicação tática e sobretudo a competência para 
estabelecer um campeão.

Série C
Enquanto não chega o dia decisivo do Esta-

dual, as duas equipes entram em campo, hoje, pelo 
Campeonato Brasileiro da Série C e certamente 
desfiguradas, afinal a cabeça de todos está volta-
da para sábado. Os técnicos Gerson Gusmão, do 
Botafogo; e Ranielle Ribeiro, do Campinense, vão 
escalar times alternativos contra Vitória-BA e Ypi-
ranga-RS. O Belo terá um problema a mais devido 
a viagem até Salvador, enquanto a Raposa fica em 
casa para receber o time gaúcho. Que os dois con-
sigam vencer e melhorar suas posições na tabela.

Eleições na FPF
A presidente Michele Ramalho conquistou pra-

ticamente o apoio de todos os clubes do futebol 
paraibano para mais um mandato na Federação 
Paraibana de Futebol, que vai de 2022 a 2026. Isto 
mostra a sua força e prova que os destinos do nos-
so futebol, conferido pelos clubes, está no cami-
nho certo. Como a oposição não conseguiu ne-
nhum apoio para pleitear um registro de chapa, 
a eleição no dia 6 de junho será por aclamação. 
O interessante é que, dos 57 filiados aptos a vo-
tar, 55 assinaram o apoio à chapa Avante Paraí-
ba, registrada por Michele Ramalho. Os clubes e 
ligas dão um recado claro: em time que está ga-
nhando, não se mexe.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Cada jogo 
é uma história

Foto: Wellington Faustino/FPF

Michele Ramalho com dirigentes do Força e do Spartax

Cerca de 140 surfistas da 
Paraíba e de estados vizinhos 
lotaram a praia de Interma-
res, em Cabedelo, no último 
final de semana, em mais 
uma etapa do Campeonato 
Paraibano de Surf 2022. Ao 
todo 18 categorias, do sub-10 
à categoria acima dos 55 anos, 
foram disputadas por atletas 
também dos vizinhos estados 
de Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Ceará e Alagoas. 
Foram os surfistas paraiba-
nos que mais se destacaram 

na segunda etapa do campeo-
nato, que terá quatro ao todo.

 O campeão da categoria 
profissional, considerada a 
principal do evento, foi Jonas 
Pereira, o Marretinha. Aos 22 
anos, o paraibano de Cabe-
delo que conquistou o lugar 
mais alto do pódio falou so-
bre a vitória. “Tinha muitos 
bons atletas e apesar das on-
das não estarem muito boas, 
como eu sou local,  consegui 
me achar e pegar as melho-
res ondas. Graças a Deus deu 
tudo certo”. 

Surfista há 16 anos, com 
dois títulos nacionais e inú-

meros títulos regionais e es-
taduais, Marretinha atribuiu 
a vitória a uma rotina de de-
dicação e mais, o entrevista-
do destacou a importância 
da participação do público no 
evento. “Eu consegui ser cam-
peão porque venho treinando 
todos os dias pra ter um bom 
resultado nas competições. E 
teve minha torcida no cam-
peonato, foi muito top eles 
lá na beira da praia me dan-
do aquela energia e vibrando 
a cada onda que eu pegava”. 

O presidente da Federação 
Paraibana de Surf, Carlos Gil-
berto, avaliou a segunda eta-

pa do Campeonato Paraiba-
no como sendo um grande 
sucesso e destacou o desem-
penho dos atletas paraiba-
nos, que fizeram bonito nas 
águas de Intermares. “Os atle-
tas paraibanos mostraram 
que estão em alto nível, pre-
parados para disputas com 
grandes nomes do esporte”. 
Carlos lembrou ainda que a 
próxima etapa do campeona-
to acontece no mês de julho, 
em águas potiguares. “Na 
praia de Baía Formosa será 
realizada em conjunto com a 
Federação Potiguar de Surf”, 
finalizou. 

A Seleção Paraibana de 
Judô participou, dos dias 11 
a 15 de maio, de três torneios 
internacionais. O Campeo-
nato Pan-Americano de 
Veteranos e Kata, o Cam-
peonato Sul-Americano de 
Veteranos e o Pan-Ameri-

cano Open foram realizados 
em um shopping de Salva-
dor, capital baiana. Mais de 
300 atletas de 10 países par-
ticiparam das disputas. O 
Brasil garantiu o maior nú-
mero de medalhas, conquis-
tando 191 pódios até o quar-
to dia de evento. A Paraíba 
ficou com duas medalhas 
de bronze. 

O atleta Romeu Xavier  
foi o responsável pelos pó-
dios paraibanos no Sul-a-
mericano e no Open na ca-
tegoria médio, que reúne 
atletas com menos de 90 
quilos. “No Pan-Ameri-
cano perdemos a disputa 
do bronze, conquistando o 
quinto lugar. Depois de tan-
to tempo parado ele volta 
em busca do número um do 
ranking, já que  foi número 
um quando estava no meio-
médio com menos de 81 qui-
los”, lembra João Neto, técni-
co e coordenador da Seleção 
Paraibana de Judô, que afir-
mou ainda serem as meda-
lhas de Romeu as responsá-
veis por abrirem as portas 
para o sucesso internacio-
nal do judô paraibano.

A equipe se prepara 
agora para mais um desa-
fio, dessa vez com os atle-
tas André Miguel e Maria 
Eduarda Moisés indo dis-
putar o Campeonato Sub-
23 no próximo final  de se-
mana em Aracaju, Sergipe. 
O evento garante vaga para 

o Sul-Americano da cate-
goria.  Os judocas, bronze 
na seletiva do Mundial es-
colar, tem chances reais de 
medalha. “Eu vejo muito 
o esporte com uma engre-
nagem,  onde cada um faz 
parte e quando um atleta 
se sobressai ele acaba moti-
vando os demais e isso vai 
trazendo de forma nítida os 
resultados”. 

Participaram do Cam-
peonato Pan-Americano de 
Veteranos e Kata, do Sul-A-
mericano de Veteranos e do 
Pan-Americano Open atle-
tas da Argentina, Chile, Mé-
xico, Canadá, Uruguai, Esta-
dos Unidos e Equador, Peru, 
Jamaica e Brasil, que reu-
niu o maior número de pó-
dios. As competições foram 
promovidas pela Federa-
ção Baiana de Judô (Feba-
ju), Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ), Confedera-
ção Pan-Americana de Judô 
(CPJ), Confederação Sul-A-
mericana de Judô (CSJ) e 
Federação Internacional de 
Judô (FIJ).

O paraibano Romeu Xavier, terceiro colocado na competição

Foto: Arquivo Pessoal
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Marretinha, de chapéu preto, é ovacionado pelos amantes do surf após vitória na praia de Intermares, em Cabedelo
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Príncipe William manifesta
apoio ao jogador inglês gay

O príncipe William manifestou apoio ao atacan-
te Jake Daniels, do Blackpool, que decidiu assumir 
a sua homossexualidade na última segunda-fei-
ra. O membro da Família Real britânica diz espe-
rar que a atitude do jogador de 17 anos sirva de ins-
piração para outros jovens atletas na luta contra o 
preconceito.

“O que Jake fez exige coragem e esperamos aju-
dar a quebrar barreiras que não têm lugar em nossa 
sociedade”, escreveu William em seu perfil no Twitter, 
nesta terça. “Espero que sua decisão de falar aberta-
mente dê aos outros a confiança para fazer o mesmo. 
O futebol deve ser um jogo para todos”, concluiu. Da-
niels é o primeiro jogador profissional de futebol mas-
culino em atividade na Europa a falar abertamente 
sobre a sua homossexualidade desde Justin Fashanu, 
em 1990. O jogador afirma que gostaria de se tornar 
um modelo para outros jovens que, assim como ele, 
não se sentem confortáveis em comentar o assunto 
por temerem ser vítimas de homofobia.

Curtas
Vidal dá novos sinais de
querer jogar no Flamengo

Sevilha teme violência nas
ruas por conta de decisão

Governo britânico pode
barrar venda do Chelsea

O volante Arturo Vidal ainda não sabe por qual time 
irá jogar na próxima temporada, mas se depender so-
mente dele a escolha seria o Flamengo. O jogador chi-
leno voltou a “cavar” uma vaga na equipe carioca na 
última segunda-feira, quando compartilhou um vídeo 
tomando sol ao lado da esposa, que usava uma cami-
sa do time rubro-negro com o nome do marido no ver-
so. Esta não é a primeira vez que Vidal, um dos princi-
pais jogadores da seleção chilena bicampeã da Copa 
América, demonstra publicamente o interesse de atuar 
no Flamengo. Anteriormente, ele já foi flagrado posan-
do com o uniforme do rival - o que lhe rendeu uma mul-
ta na Inter de Milão, seu atual clube. O jogador teria in-
clusive começado a procurar casas no Rio de Janeiro e 
autorizado um intermediário a entrar em contato com a 
diretoria rubro-negra para avaliar a possibilidade de 
negócio.  Vidal ganha em torno de R$ 1,5 milhão por mês.

A final da Liga Europa tem sido motivo de preocupa-
ção para as autoridades de Sevilha, cidade escolhida 
como palco da decisão marcada para hoje às 16h. Ein-
tracht Frankfurt e Rangers vão disputar o título em jogo 
único no Ramón Sánchez Pizjuan, que suporta 43 mil 
pessoas em suas arquibancadas, mas a cidade deve 
receber uma quantidade de pessoas além da capaci-
dade do estádio, pois muitos torcedores estão viajan-
do sem entradas. A preparação para lidar com o gran-
de fluxo já começou. Mais de 5 mil policiais e outros 
profissionais de segurança foram colocados em aler-
ta pela prefeitura local. Além disso, ruas foram fecha-
das, barreiras foram erguidas ao redor de monumen-
tos e a segurança foi reforçada nas estações de metrô 
e nas principais partes da cidade. A expectativa é que 
as ruas sejam tomadas por torcedores bastante eufóri-
cos, até porque o Frankfurt não vence um troféu euro-
peu há 40 anos, jejum um pouco menor do que o vivido 
pelos Rangers, sem conquistas continentais há 50 anos. 

A concretização da venda do Chelsea ao con-
sórcio liderado por Todd Boehly, por 4,25 bilhões 
de libras (cerca de R$ 26,5 bilhões), pode ser barra-
da pelo governo britânico. De acordo com o jornal 
The Guardian, Roman Abramovich, dono do clube 
londrino e atualmente afastado, estaria se negan-
do a aceitar uma nova estrutura de venda propos-
ta pelos ministros do Reino Unido, situação que te-
ria gerado desconfiança. O consenso no governo é 
que Abramovich, alvo de sanções em razão de sua 
proximidade com o presidente russo Vladimir Pu-
tin, não receba nenhuma parte das receitas da ven-
da do Chelsea. Um dos receios é a respeito do em-
préstimo de 1,6 bilhão de libras (R$ 10,11 bilhões) 
feito ao time por uma empresa ligada ao oligarca, 
pois, ainda que Abramovich tenha se manifestado 
publicamente para negar que faria a cobrança, as 
negociações sobre o assunto estão estagnadas. 
Há uma tensão envolvendo o destino do dinheiro 
da venda a Boehly.

Uma quarta-feira de fogo 
para os clubes brasileiros na 
Copa Libertadores e Copa Sul
-Americana. Seis equipes es-
tarão em campo com desta-
que para o líder Palmeiras com 
100% de aproveitamento e um 
ataque fulminante com 20 gols 
em quatro jogos, uma média de 
cinco a cada partida. Já classi-
ficado para a segunda fase por 
antecipação, o time comanda-
do por Abel Ferreira vai rece-
ber o Emelec, do Equador, às 
19h, no Allianz Parque, um 
confronto bem mais interes-
sante  para o adversário que 
busca a classificação e tem cin-
co pontos em quatro jogos. 

O dia no Palmeiras até não 
começou legal, ontem, já que o  
lateral-esquerdo Jorge sofreu 
ameaças verbais e teve seu car-
ro danificado na manhã desta 
terça-feira nas proximidades 
da Academia de Futebol, o CT 
do Palmeiras. A direção do clu-
be paulista chamou o episódio 
de violência de “inaceitável”.

“A Sociedade Esportiva 
Palmeiras repudia veemente-
mente este ataque covarde con-
tra o nosso atleta e tomará to-
das as providências jurídicas e 
criminais para que os infrato-
res sejam identificados e puni-
dos com o rigor da lei”, disse a 
presidente do clube, Leila Pe-
reira, em comunicado.

O Palmeiras vem de vitó-
rias nas três competições que 
disputa: o Brasileirão, a Copa 
do Brasil e a Copa Libertado-
res. Na competição interna-
cional, da qual é o atual bi-
campeão, o time paulista vem 
brilhando em campo, inclusive 
com goleadas. É dono da me-
lhor campanha da fase de gru-
pos até agora e já está classifi-
cado para as oitavas de final.

No Brasileirão, no entan-
to, a situação é diferente. Com 
duas vitórias em seis jogos, o 
time alviverde ocupa o nono 
lugar da tabela, longe de brigar 
pela liderança da tabela.

A rodada da Libertado-
res ainda prevê mais um 

Já classificado por antecipação para as oitavas de final, o alviverde joga em casa contra a equipe equatoriana

Palmeiras é favorito contra o Emelec
copa libertadores

jogo em território brasileiro 
quando o Athletico-PR rece-
be o Libertad, do Paraguai, 
às 19h, na Arena da Baixada. 
O Furacão se encontra na úl-
tima posição de seu grupo e 
necessita como nunca de vi-
tória para continuar brigan-
do pela classificação. Os ou-
tros brasileiros em ação nesta 

quarta-feira vão jogar fora 
do país.  O América minei-
ro enfrenta o Tolima, às 21h, 
no Estádio Manuel Murillo 
Toro, na Colômbia, e com 
apenas um ponto em quatro 
jogos vive situação desespe-
radora. Já o Fortaleza vai até 
o Peru, onde medirá forças 
contra o Alianza de Lima, 

às 23h. O time cearense está 
em terceiro no grupo e ainda 
com chances, desde que al-
cance uma vitória. 

Pela Copa Sul-Americana, 
mais dois jogos: River Plate, 
do Uruguai contra o Cuiabá, 
às 19h15, no Estádio Centená-
rio e Santos x Unión La Calera, 
às 21h30, na Vila Belmiro.

Treino no CT do Palmeiras para mais um jogo na Copa Libertadores, onde segue líder absoluto

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro Léo Ortiz, do 
Red Bull Bragantino, foi con-
vocado ontem para integrar o 
elenco da Seleção Brasileira nos 
amistosos marcados para ju-
nho, contra Coreia do Sul e Ja-
pão. De acordo com a CBF, o 
jogador foi chamado porque 
existe uma preocupação com a 
condição física dos defensores 
presentes na lista original, di-
vulgada na última quarta-feira.

"A Data FIFA de junho é 
sempre muito crítica por coin-
cidir com o final de temporada 
na Europa. Não é uma exclu-
sividade da Seleção Brasileira, 
mas de diversas seleções que 
sofrem com essa incerteza na 
performance física do atleta as-
sociada ao desgaste natural pro-
vocado pelo acúmulo de jogos", 
explicou o fisiologista da sele-
ção, Guilherme Passos.

Até então, a seleção teria 
quatro zagueiros à disposição 
para as duas partidas: Mar-
quinhos (PSG), Thiago Silva 
(Chelsea), Éder Militão (Real 
Madrid) e Gabriel Magalhães 
(Arsenal). Nova opção para os 

amistosos em território asiáti-
co, Léo Ortiz celebra a tercei-
ra convocação da carreira e ali-
menta a esperança de estar na 
Copa do Mundo do Catar.

"É um orgulho imenso po-
der representar, mais uma vez, 
o meu país Preciso enaltecer 
o trabalho de todos aqui do 
Red Bull Bragantino, o clube 
que me dá toda a estrutura 
e o suporte necessário para 
continuar evoluindo. Sem eles, 
não estaria no nível que estou 
hoje. Sou muito grato também 
a Deus, a minha família e a to-
dos os outros que me apoiaram 
em algum momento e seguem 
me apoiando para realizar esse 
sonho de vestir a amarelinha", 
disse o defensor.

A seleção começa a prepa-
ração para os amistosos no dia 
27 de maio em Seul, onde será 
realizado o duelo com a Co-
reia do Sul, no dia 2 de junho. 
Na sequência, vai para Tóquio, 
local da partida contra o Ja-
pão, no dia 6. Depois das duas 
partidas na Ásia, restará ape-
nas uma Data Fifa, em setem-
bro, antes da convocação para 
a Copa do Mundo.

Zagueiro do Bragantino é convocado por
Tite para amistosos contra Japão e Coreia

léo ortiz

Condição física de outros defensores justificou convocação de Léo
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O Cemitério Senhor da Boa 
Sentença, localizado no bair-
ro do Varadouro, em João Pes-
soa, há muito tempo é alvo de 
vândalos que invadem o local, 
depredam e furtam peças de 
bronze. O problema é antigo 
e chegou a ser denunciado no 
Jornal A União, na edição de 4 
de março de 2017, na matéria 
‘Cemitério Senhor da Boa Sen-
tença, em JP, é alvo de depre-
dação e furtos constantes’. “In-
felizmente, o peso do bronze, 
que acaba em sucatas e empre-
sas de reciclagem de metal, está 
valendo mais do que o repouso 
eterno dos nossos entes queri-
dos, mais que a nossa história”, 
lamenta Wellington Corlet, co-
ronel da reserva do Exército.

Muitos dos que transitam 
pelas alamedas, segundo ele, 
não vão visitar ou rezar junto ao 
túmulo de um parente ou de al-
guma personalidade, mas para 
identificar caminhos e túmulos 
com monumentos, bustos, pla-
cas, letras e obras artísticas em 
bronze. A intenção dos vânda-
los, conforme ele denuncia, é re-
tirar os objetos e vendê-los sem 
respeitar o significado emocio-
nal, espiritual, religioso, insti-
tucional, artístico ou histórico.

Num olhar mais atento, é 
possível perceber que, nos tú-
mulos, há marcas deixadas por 
bustos, placas e letras que fo-
ram furtados, além de sinais 
deixados pelas ferramentas uti-
lizadas que, geralmente, que-
bram parte das lápides. Zela-
dores que atuam no cemitério 
afirmam que a maior parte dos 
furtos sempre acontece à noite.

Cícera de Freitas limpa e cui-
da de túmulos há mais de duas 
décadas e conta que flagrou 
vândalos, inclusive, durante o 
dia. “A gente vê e não pode fa-
zer nada. Mas agora o problema 
praticamente acabou, porque já 
levaram quase tudo que tinha 
de bronze, argolas, placas, le-
tras”, constata. Do túmulo do ex-
governador Antônio Mariz, foi 
levado um banco de ferro. A pla-
ca sobre o túmulo foi forçada e 
está inclinada. Do jazigo do mé-
dico Napoleão Laureano foram 
retiradas várias peças em bron-
ze, mas os furtos ocorreram em 
diversos outros túmulos.

A família da secretária exe-
cutiva Jussara Braga possui um 
jazigo no cemitério. Recente-
mente, ela esteve no local e re-
clamou da situação, não só pelo 
furto de acessórios de bronze, 
mas a falta de manutenção nas 
alamedas e nas árvores, cujas 
raízes danificam o piso. “Es-
tou pensando em adquirir um 
túmulo em cemitério privado”, 
diz. A aposentada Sebastiana 
Barros afirma que sua família 
possui um túmulo no Boa Sen-
tença desde 1974 e reclama da 
falta de vigilância. “É por isso 
que hoje as pessoas investem 

Em outubro de 2021, foram levadas as esculturas do interventor Rui Carneiro e do General Edson Ramalho

Bustos de personalidades furtados
NO SENHOR DA BOA SENTENÇA

(Valéria de Almeida)

Aforismo
“O temor da 

morte é a 
sentinela da vida.”

Marquês de Maricá
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Obituário
José Júnior do Nascimento
(Júnior Bacal)
15/5/2022 –Aos 45 anos, em Jericó 
(PB), vítima de homicídio. Ele foi 
morto com cerca de 20 tiros quando 
estava em um bar no Centro 
da cidade. Os dois autores dos 
disparos chegaram ao local em uma motocicleta.

Foto: Patosonline

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Jazigos do Cemitério Senhor da Boa Sentença têm sido alvos de vândalos que furtam objetos com a intenção de vendê-los

Fotos: Roberto Guedes

Mônica Maria Andrade
Figueiredo de Oliveira
17/5/2022 – Em Belém, no Pará. Juíza 
foi encontrada morta dentro do 
seu veículo, no estacionamento do 
prédio onde morava. Ela era prima 
da vereadora Ivonete Ludgério (PL), 
de Campina Grande.

Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa So-
cial informa que, no Cemi-
tério Senhor da Boa Senten-
ça, especificamente, há um 
policiamento feito com ron-
das na parte externa, duran-
te 24 horas. Na madrugada, 
no viaduto ao lado do cemi-
tério, a Polícia Militar reforça 
o policiamento na localidade. 
As viaturas fazem um pon-
to base, já que o trecho pas-
sa por reformas e isso pode-
ria contribuir para se tornar 
um ponto de ação criminosa.

Em nota, a Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP), escla-
rece que, desde o ano passa-
do, tem tido um olhar sensí-
vel para a administração e 
manutenção nos cemitérios 

públicos da capital, “que fo-
ram encontrados pela atual 
gestão em estado de comple-
to abandono”. Desde então, 
lida com problemas relacio-
nados à segurança pública e 
infraestrutura.

A Sedurb elaborou um 
plano estratégico no pico da 
pandemia para evitar um co-
lapso na rede funerária da ci-
dade, garantindo às famílias 
o direito de enterrar seus en-
tes queridos no período. No 
intuito de sanar essas ques-
tões e garantir a zeladoria 
desses espaços públicos de 
extrema relevância para a ci-
dade, foi elaborado um es-
tudo técnico para concessão 
dos cemitérios públicos, “tra-
balho nunca antes realizado, 
que fez um verdadeiro raio-x 
desses locais”.

O documento foi encami-
nhado para a Secretaria da 
Administração (Sead), onde 
se encontra atualmente na 
Central de Custos, para que 
sejam iniciados os processos 
licitatórios. Alguns já se en-
contram em execução, como 
os reparos no muro do Cemi-
tério Senhor da Boa Senten-
ça, que começou a ceder em 
2018 e até então não havia re-
cebido nenhum serviço efeti-
vo de infraestrutura.

No que diz respeito à se-
gurança pública, a Sedurb 
garante que tem dialogado 
com a Secretaria da Segu-
rança, por meio de ofícios, 
para intensificar as rondas 
no local. A Guarda Civil 
Municipal (GCM) também 
tem atuado, já tendo inclusi-
ve surpreendido criminosos 

que tentavam furtar peças 
de bronze no Cemitério São 
José, no Bairro de Cruz das 
Armas. Também foi solicita-
do à Sead o processo de lici-
tação para aquisição de guar-
da 24h nesses locais.

Todas as vezes que os ce-
mitérios públicos foram al-
vos de ações de vândalos e 
criminosos, “equipes do ga-
binete da pasta realizaram 
vistorias e acionaram as auto-
ridades competentes”. A Se-
durb reforça que está traba-
lhando para dar celeridade 
às ações de melhoria nesses 
locais, mas para isso precisa 
aguardar os trâmites licitató-
rios. Além disso, por ser tom-
bado pelo Iphaep, o Senhor 
da Boa Sentença só pode so-
frer intervenção após autori-
zação prévia do órgão.

Reforço com rondas e futura guarda 24h

A Coordenadoria do Pa-
trimônio Histórico de João 
Pessoa (Copac) não tem atua-
ção no Cemitério Senhor da 
Boa Sentença e, de acordo 
com a coordenadora Daniel-
la Bandeira, mesmo sendo 
tombado, o cuidado com o 
cemitério não é responsabi-
lidade do órgão que tombou.

“Nesse caso, o Iphaep 
não toma conta do imóvel e 
nem fica obrigado a isso. O 
responsável continua sendo 
o dono do imóvel, no caso 
a Prefeitura de João Pes-
soa, através da secretaria 
responsável pelos cemité-
rios, que é a Sedurb”, expli-
ca. Segundo ela, existem no 
Centro de João Pessoa vá-
rias casas privadas que são 
tombadas, mas isso não tira 
do dono da casa a responsa-

bilidade pela manutenção.
A diretora executiva do 

Iphaep, Tânia Nóbrega, es-
clarece que o Senhor da Boa 
Sentença não é tombado in-
dividualmente pelo Institu-
to. Ele se encontra na área de 
proteção do Centro Históri-
co e a Prefeitura de João Pes-
soa é responsável pelo espa-
ço. Já os túmulos e imagens 
colocados pelos particula-
res para seus familiares que 
partiram são de responsabi-
lidade de seus donos.

“Cada proprietário de 
mausoléu é responsável por 
seu túmulo, limpeza, pre-
servação. Tanto que antes do 
Dia de Finados, geralmen-
te, os familiares contratam 
pessoas para fazer esse tra-
balho”, diz. O Senhor da Boa 
Sentença foi tombado pelo 

Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado 
da Paraíba por meio do De-
creto Estadual 7.819/1978.

Reinaugurado em 1855, 
o Cemitério do Varadouro, 
mais conhecido como Cemi-
tério Senhor da Boa Senten-
ça, foi construído em terras 
que já vinham sendo utili-
zadas desde 1746 com a fi-
nalidade de proporcionar o 
“repouso eterno” aos habi-
tantes da então Cidade da 
Parahyba do Norte, na pro-
víncia homônima.

Com a decretação da 
Constituição de 1891, os ce-
mitérios passaram a ter ca-
ráter secular, devendo ser 
administrados pela autori-
dade municipal, ficando li-
vre a prática de todos os cul-
tos religiosos. Atualmente, o 

Senhor da Boa Sentença ocu-
pa uma área de quatro hec-
tares, conforme a adminis-
tração do local, guardando 
cerca de dez mil túmulos. Ao 
todo, são três mil ossuários, 
além de 300 covas rotativas.

Para Wellington Corlet, 
o cemitério é um verdadei-
ro “campo sagrado” no Cen-
tro Histórico de João Pessoa, 
tanto sob o ponto de vista 
secular, quanto no espiri-
tual. “Sob o ponto de vista 
secular, é um local históri-
co e público, uma verdadei-
ra galeria a céu aberto, com 
obras de arte de diversas 
épocas, que guardam os res-
tos mortais dos nossos en-
tes queridos e, também, de 
grandes personalidades da 
história da Paraíba e do Bra-
sil”, aponta.

Prefeitura é responsável por manutenção

“É necessário que 
o equilíbrio social 
seja retomado 
e que os órgãos 
envolvidos na 
preservação 
do patrimônio, 
dentro das suas 
competências, 
façam as partes 
que lhes cabem, 
sob pena de 
incorrerem no 
artigo 319 do 
Código Penal

Wellington Corlet

em cemitério particular. Paga-
mos taxa, mas contamos com 
manutenção”.

Caso de polícia
Em outubro de 2021, foram 

levados os bustos do interven-
tor Rui Carneiro e do General 
Edson Ramalho. A ocorrência 
foi registrada na Central de Po-
lícia Civil em João Pessoa – no 
Setor de Boletim de Ocorrên-
cia, em 10 de outubro de 2021, 
de acordo com Wellington Cor-
let, mas o material levado não 
foi recuperado.

“Os nossos entes queridos 
e antepassados fizeram a par-
te deles e merecem um repou-
so digno. Os cidadãos fazem a 
parte deles, pagando os seus 
impostos, e os bandidos, dese-
quilibrando a ordem social, fi-
zeram a parte deles, furtando, 
roubando e vilipendiando os 
túmulos”, comenta. “É necessá-
rio que o equilíbrio social seja 
retomado e que os órgãos en-
volvidos na preservação do pa-
trimônio, dentro das suas com-
petências, façam as partes que 
lhes cabem, sob pena de incor-
rerem no artigo 319 do Código 
Penal”, acrescenta.

Ele ainda aponta: “Espera-
mos que o assunto seja resol-
vido de fato, com providências 
institucionais legais e reais, 
não somente com burocracia 
e papéis. Enquanto a solução 
não aparece, com a oportuni-
dade necessária, continuemos 
todos ignorando a nossa tris-
te realidade, desrespeitando 
os nossos mortos, os grandes 
personagens históricos, a nos-
sa história, as nossas religiões 
e o nosso patrimônio público”. 
A reportagem não obteve res-
posta da Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio.
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Com o total de 225 ban-
cos de leite e 217 pontos de 
coleta espalhados por todo 
o país, o Brasil é referên-
cia internacional em doa-
ção de leite humano, utili-
zado principalmente para 
alimentar bebês prematu-
ros e de baixo peso, inter-
nados em leitos neonatais. 
Apesar da complexa rede 
instalada, os volumes doa-
dos só atendem cerca de 55% 
de toda a demanda, ou seja, 
pouco mais da metade da 
necessidade real. Para am-
pliar os estoques, o Minis-
tério da Saúde lançou ontem 
mais uma edição da Cam-
panha Nacional de Doação 
de Leite Humano. 

Distribuição
De janeiro a dezembro 

de 2021, foram distribuí-
dos 168 mil litros de leite 

para 237 mil recém-nas-
cidos, um aumento de 7% 
em relação ao ano anterior. 
No entanto, cerca de 340 
mil bebês prematuros ou 
de baixo peso nascem to-
dos os anos no país, o que 
corresponde a 12% do total 
de nascidos vivos. Por isso, 
os estoques dependem de 
mais doação. 

Este ano, a meta da cam-
panha é ampliar em 5% a 
oferta de leite materno a re-
cém-nascidos internados 
nas unidades neonatais do 
país. O tema deste ano é 
“Doe Leite materno e rece-
ba a gratidão de uma vida”.

Propagandas
A partir de amanhã, 

quando se celebra o Dia Na-
cional de Doação de Leite 
Humano, a campanha ini-
ciará a veiculação de pro-
pagandas nos meios de co-
municação para sensibilizar 
possíveis doadoras.

Ministério da Saúde lança campanha nacional com o objetivo de ampliar os estoques públicos em todo país

Doação só atende metade da demanda
leite humano

Rafael Vilela 
Agência Brasil

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

“Os bebês amamenta-
dos com leite humano têm 
mais chances de recupera-
ção, de altas mais precoces. 
E isso representa uma eco-
nomia para o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), menos 
uso de antibióticos”, desta-

cou a coordenadora da Saú-
de da Criança do Ministé-
rio da Saúde, Janini Ginani.

Segundo a pasta, cerca 
de 200 mililitros de leite po-
dem alimentar até dez re-
cém-nascidos.

Dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e 
do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) 
mostram que cerca de seis 
milhões de vidas são salvas 
por ano com a ampliação 
das taxas de amamenta-
ção até o sexto mês de vida. 

Toda mulher que amamen-
ta é uma possível doadora 
de leite materno, basta es-
tar saudável e não tomar 
nenhum medicamento que 
interfira na amamentação. 

No Brasil, a proporção 
nas doações de leite é de 
uma mulher doadora para 
cada 12 mulheres assistidas. 
Nos últimos 22 anos, mais 
de 3,2 milhões de bebês re-
ceberam leite materno doa-
do no país.

Meta
Este ano, a meta 
da campanha é 
ampliar em 5% 
a oferta de leite 

materno

A Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do 
Adolescente Alice de Al-
meida (Fundac), por meio 
do Centro Educacional do 
Jovem (CEJ) e Escola Cida-
dã Integral Socioeducativa 
Almirante Saldanha, rece-
beu doação de mais de 100 
livros, entre paradidáti-
cos, revistas e gibis. A par-
ceria com o Sebo Cultural 
de João Pessoa possibilitou 
a reabertura da Biblioteca 
Carolina Maria de Jesus, 
que também foi reformada.

A diretora da ECI, Ma-
ria da Paz, disse que livros 
devem ser buscados sem-
pre “porque o conhecimen-
to liberta e traz novas pers-
pectivas de futuro”. Ela 
informou que a bibliote-
ca escolar, que leva o nome 
da escritora negra Carolina 
Maria de Jesus, foi revitali-
zada e reaberta após novas 
doações de livros conse-
guidas a partir de parce-
rias da escola com outras 
pessoas e empresas, como 
o Sebo Cultural.

W.S., 18 anos, achou a 
reabertura da biblioteca 
muito importante porque 
vai poder também levar o 
livro emprestado para ler 
no quarto. “Isso incenti-
va mais a leitura”, decla-
rou. O agente socioeduca-
tivo Antônio Marcos Silva 
do Nascimento também 
viu na abertura da biblio-
teca a oportunidade de pe-
gar emprestado livros que 
servirão não só aos jovens 
como aos filhos dos servi-
dores. “Toda semana faço 
empréstimo para ler com 
meu filho”, comentou.

Heriberto Coelho, pro-
prietário do Sebo Cultu-
ral, informou que nestes 
36 anos de atuação tem fa-
cilitado o acesso à leitura 
de diversas formas, inclu-
sive com doação a institui-
ções educativas. “Acredi-
tamos que, com mais essa 
doação, estamos somando 
para uma Paraíba leitora, 
contribuindo para tornar 
a juventude seres huma-
nos melhores. Ler aguça 

os sentidos, amplia os hori-
zontes, mostra novas ideias 
e novas perspectivas”, res-
saltou.

Segundo Heriberto, 
“diante desta crise existen-
cial, de depressão, que es-
tamos atravessando com 
essa pandemia que insiste 
em não dar trégua, o livro 
não só agrega conhecimen-
to, como eleva a autoestima, 
nos transportando para di-
ferentes épocas e lugares, 
sem precisar sair do local. 
Basta abrir um livro!”.

A coordenadora peda-
gógica no CEJ, Fátima Ta-
vares, destacou a impor-
tância desse momento, 
ressaltando que “com os 
livros, os alunos podem 
expandir seus horizontes 
e nunca estarão sozinhos.” 
Na ocasião de reinaugu-
ração da biblioteca, hou-
ve um sarau literário, que 
teve como tema “Grito pre-
to, ouço poesia”. O sarau 
foi parte da programação 
da semana em que tratava 
em sala de aula do Dia da 

Abolição da Escravatura, 
envolvendo professores e 
alunos da instituição.

 
Biblioteca

A Biblioteca Carolina 
Maria de Jesus homenageia 
essa escritora brasileira de 
pouca instrução que se des-
tacou por seus relatos, em 
forma de diários, sobre sua 
dura realidade na favela. 
Carolina Maria de Jesus é 
autora do livro Quarto de 
Despejo, entre outras obras. 

Também participaram 
das atividades os profes-
sores Luziana Souza (In-
glês) Adriana (Biologia e 
Química), Robson e Fran-
cisca (Língua Portuguesa), 
Joel Cavalcante (História), 
Naiara e Maria de Lour-
des (Artes), Moisés Arcan-
jo (Educação Física), Gra-
cimere (Geografia), Aissa 
(Espanhol), Moisés Rodri-
gues (Música), Richardson 
Viana (Matemática) e Car-
los Eduardo (Educação Fí-
sica), além de servidores e 
agentes socioeducativos.

Equipes da Secretaria 
de Desenvolvimento Ur-
bano de João Pessoa (Se-
durb) iniciaram, esta se-
mana, os serviços de poda 
de árvores na Avenida 
Epitácio Pessoa, uma das 
mais movimentadas da 
cidade. A ação faz parte 
do planejamento elabora-
do desde o início do ano 
e tem por objetivo evitar 
possíveis transtornos com 
a chegada do período chu-
voso.

De acordo com o secre-
tário Fábio Carneiro, o ser-

viço está sendo executado 
no período da noite, para 
minimizar eventuais con-
gestionamentos no trân-
sito e possibilitar mais 
conforto à população. “A 
Avenida Epitácio Pessoa 
é um dos principais cor-
redores da nossa cidade, 
interligando vários bair-
ros. Por isso, estamos in-
tensificando os serviços 
para cumprirmos o nosso 
planejamento estratégico 
dentro do prazo estipula-
do”, afirmou.

O diretor de Paisagis-

mo da Sedurb, Jair Soares, 
destacou o ritmo das ações 
que vêm sendo desenvol-
vidas em toda a cidade e 
reforçou que o serviço de 
poda se estenderá a todos 
os principais corredores. 
“Desde janeiro do ano 
passado, estamos inten-
sificando as intervenções 
em todos os 64 bairros de 
João Pessoa, trabalhando 
firme para garantir uma 
cidade mais limpa e apra-
zível aos moradores e tam-
bém a quem nos visita”, ar-
rematou.

Como solicitar
O serviço de poda pode 

ser solicitado pela popu-
lação à Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam) atra-
vés do telefone 3264-1680, 
de segunda à quinta-feira, 
das 8 às 14h. A partir da 
solicitação, a Semam dire-
ciona equipes especializa-
das para vistoriar a área, 
que vão emitir um laudo 
técnico para a Sedurb, com 
a especificação de como o 
serviço deve ser executado 
de maneira segura para a 
população e a espécie.

Fundac reabre biblioteca após a doação 
de mais de 100 livros pelo Sebo Cultural 

Serviço de poda é realizado na Avenida 
Epitácio Pessoa para evitar transtornos

parceria

período chuvoso

Os povos indígenas 
possuem uma herança de 
valor inestimável que tem 
se perpetuado no tempo e 
na história. A riqueza cul-
tural, os costumes, a reli-
giosidade, o manejo com a 
terra, a boa relação com a 
natureza fazem parte des-
te povo guerreiro e desbra-
vador. Na Paraíba, parte 
dessa cultura, herdada dos 
índios potiguaras, está ins-
talada na Aldeia Galego, 
Alto do Tambá, na Baía da 
Traição, Litoral Norte do 
Estado.

Parte desta história, 
com todo o seu valor cul-
tural e riqueza de detalhes, 
pode ser vista na exposição 
fotográfica “Potiguara: Ce-
nas e Poemas”, da jornalista 
e fotógrafa da Coordenado-
ria de Comunicação (Code-
com) da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) 
Paizinha Lemos, e da pro-
fessora do Departamento 
de Educação (Decom), Nor-
mana Natalia Passos.

A exposição foi aber-
ta oficialmente ontem, no 
Museu de Arte Popular 
da Paraíba (MAPP), com 
a presença das autoras, de 
representantes da tribo Po-
tiguara, sob a liderança do 
pajé Antônio, e diversos 
professores da UEPB. A rei-
tora Célia Regina Diniz, e a 
vice-reitora, Ivonildes Fon-
seca, também participaram 
da abertura.

A exposição faz parte 
da programação do MAPP 
e da 20ª edição da Sema-
na dos Museus e pode ser 
vista pelo público duran-
te todo este mês de maio. 
O trabalho, que nasceu do 
olhar sensível e peculiar de 
Paizinha em captar cenas 
de relevante valor históri-
co, e da pesquisa de douto-
rado da professora Norma-
na Natália, traz à luz cerca 
de 30 fotos e 14 poemas que 
retratam o universo indíge-
na potiguara, a exemplo de 

sua lida cotidiana e vivên-
cias atuais, como as ativida-
des de caça e pesca.

Antes da abertura ofi-
cial, a família de índios po-
tiguara fez uma apresenta-
ção do Toré, uma dança do 
povo indígena. Pela primei-
ra vez em Campina Gran-
de, o pajé Antônio mostrou 
um pouco da cultura do 
seu povo, trazendo alguns 
elementos como a crença 
e a religiosidade. Poeta, o 
pajé recitou de forma im-
provisada algumas poe-
sias e não esqueceu o ges-
to da UEPB em valorizar a 
tribo. Ele fez um agradeci-
mento especial às autoras 
pela iniciativa.

Após as apresentações 
culturais, o público pode, 
enfim, visitar a exposição. 
A reitora Célia Regina clas-
sificou como importante a 
mostra, visto que conhe-
cendo a história, as memó-
rias e a cultura do povo 
indígena potiguara, é pos-
sível defender essa cultura 
tão rica. Ela lembrou que ao 
longo da história, os povos 
indígenas tiveram as suas 
terras invadidas, mas resis-
tiram. “Os povos indígenas 
vivem o tempo todo tendo a 
ameaça de invasão de suas 
terras. Então, para nós da 
UEPB, é altamente relevan-
te uma mostra como essa 
para reafirmarmos nossa 
posição de apoio ao povo 
indígena potiguara”, disse.

Exposição de fotografias 
retrata riqueza cultural

índios potiguara

“Os povos 
indígenas 
vivem o tempo 
todo tendo a 
ameaça de 
invasão de 
suas terras

Célia Regina

O Brasil é referência internacional em doação de leite humano para bebês prematuros e de baixo peso

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Aguiar, no processo de inexigibilidade nº 00005/2022, concordando com a inexigibilidade 
de licitação e determinando a contratação com a empresa DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES 
MUSICAIS LTDA, CNPJ nº 44.644.972/0001-94, com apresentação do grupo musical BANDA 
LIMÃO COM MEL, com o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). E de acordo com o pa-
recer jurídico, fundamentando o presente processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores.

Aguiar, 09 de maio de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
HOMOLOGAÇÃO

Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a docu-
mentação que instrui o Processo de Inexigibilidade nº 00005/2022, HOMOLOGO e ADJUDICO 
A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, pela contratação com a empresa DAE GRAVAÇÕES E 
EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, CNPJ nº 44.644.972/0001-94, com apresentação do grupo musical 
BANDA LIMÃO COM MEL, com o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),  para apresentação no 
João Pedro no dia 29 de julho de 2022. 

Aguiar - PB, 09 de  maio de 2022
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Aguiar, no processo de inexigibilidade nº 00006/2022, concordando com a inexigibilidade 
de licitação e determinando a contratação com a empresa IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS 
- ME, CNPJ nº 19.511.144/0001-30, com apresentação do cantor e compositor FABRICIO 
RODRIGUES E BANDA, com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). E de acordo com o 
parecer jurídico, fundamentando o presente processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores.

Aguiar, 16 de maio de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
HOMOLOGAÇÃO

Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a docu-
mentação que instrui o Processo de Inexigibilidade nº 00006/2022, HOMOLOGO e ADJUDICO 
A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, pela contratação com a empresa IVANILDO DE OLIVEIRA 
FARIAS - ME, CNPJ nº 19.511.144/0001-30, com apresentação do cantor e compositor FABRICIO 
RODRIGUES E BANDA, com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para apresentação no 
João Pedro no dia 29 de julho de 2022. 

Aguiar - PB, 16 de  maio de 2022
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO

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

procedimento Pregão Presencial n° 00008/2022, para aquisição de patrulha mecanizada (trator 
agrícola e colhedora de forragens), atendendo ao convênio nº 912827/2021, plata forma + brasil 
nº 525041/2021 e ADJUDICO o seu objeto à empresa ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
VEICULOS LTDA., cadastrada no CNPJ nº 20.716.823/0001-25, vencedora  do ITEM 01 com o 
valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) e a empresa AGRO SHOP COMÉRCIO 
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 27.636.436//0001-28, vencedora do ITEM 02 com o valor de R$ 
66.000,00 (sessenta e seis mil reais. 

Aguiar - PB, 17 de Maio de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que objetiva: 
Aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de ar e Protetores, destinado á frota de veículos 
do município de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 236.911,28.

Alcantil - PB, 12 de Maio de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Pneus, Câmaras de ar e Protetores, destinado á frota de veículos do município de Alcantil – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GB COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 236.911,28.

Alcantil - PB, 17 de Maio de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO 

E CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de ar e Protetores, destinado á frota de 

veículos do município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00021/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCA-
CAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL(MDE) 12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS 
DO FNDE 12.361.1005.2012 – MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLA 06.006–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SA 301.1008.2022 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS 10.301.1008.2021 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE – PAB 10.301.1008.2023 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DO PSF 10.301.1008.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 
10.302.1008.2028 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 10.302.1008.2029 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 
08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVI-
DADES 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 00104/2022 - 17.05.22 - GB 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 236.911,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
automotivas diversas, destinadas a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Arara. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 03 de Junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 17 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-

blica de Compra objetivando: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
e do empreendedor rural para alimentação escolar conforme §1º do art.14 da lei n.º 11.947/2009, 
resolução cd/fnde nº 06, de 08 de maio de 2020. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 14:00 horas do dia 07 de Junho de 
2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. 
E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 17 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Odontológicos de Consumo e Permanente, para 
suprir as necessidades dos ESF´s, deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00007/2022. DOTAÇÃO: 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2001.2023 MANTER 
OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 600. Transferências Fundo a 
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.01 EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.2001.2024 MANTER ASPS – BLC CUSTEIO: ATENÇÃO 
BÁSICA 600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.2001.2025 
MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500. Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00038/2022 
- 05.05.22 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN 
- R$ 5.538,00; CT Nº 00039/2022 - 05.05.22 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - R$ 25.530,00; 
CT Nº 00040/2022 - 05.05.22 - CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA - R$ 874,50; CT Nº 00041/2022 - 05.05.22 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 5.938,00; CT Nº 00042/2022 - 05.05.22 - FARMAGUEDES COM 
DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 85.382,80; CT Nº 00043/2022 
- 05.05.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME 
- R$ 12.869,70; CT Nº 00044/2022 - 05.05.22 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 
INSTRUMENTOS CIRURGICOS - R$ 13.242,00; CT Nº 00045/2022 - 05.05.22 - ODONTOMASTER 
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 7.882,55; CT Nº 00046/2022 - 05.05.22 
- ODONTOMED T/A LTDA - R$ 8.652,60; CT Nº 00047/2022 - 05.05.22 - VIDA NATURALIS 
COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 2.077,00; CT Nº 00048/2022 - 05.05.22 - DENTAL BH 
BRASIL - R$ 3.592,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Reforma da EME Fundamental Marizete Araújo Bezerra – localizada na sede da cidade 

de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PB 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - Valor: R$ 404.927,19. 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 Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 17 de maio de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Conclusão da Construção da Creche Modelo Padrão FNDE na cidade de Araruna /

PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: HGS CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 1.682.571,57. 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 Professor 
Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 17 de maio de 2022.
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO

LICITAÇÃO PÚBLICA
NOTIFICAÇÃO

NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDI-

MENTO DAS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
A Prefeitura Municipal de Areial - Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, CNPJ nº 

08.701.062/0001-32, neste ato representada pelo Prefeito Adelson Gonçalves Benjamin, Brasileiro, 
Casado, residente e domiciliado na R São José, 742 - Centro - Areial - PB, CPF nº 345.106.054-04, 
Carteira de Identidade nº 892778 SSPPB, vem por meio desta

NOTIFICAR a empresa LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - AV JOAO MACHADO, 1135 
- CENTRO - JOAO PESSOA - PB, CNPJ nº 36.544.770/0001-42, por seu representante legal, do 
descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude da adjudicação da proposta 
ofertada pela notificada na licitação realizada por este Município,  Pregão Presencial nº 001/2022, con-
tratada em 26.01.2022, nos termos da ata de julgamento constante no processo licitatório, pelo fato 
do não cumprimento reiterado dos prazos de entrega e não ter efetivado a entrega do item de maior 
importância até a presente data, mesmo pedido no dia 02/05/2022 e reiterado no dia 05/05/2022. 

Tal fato, acarreta, nos termos do item 16.2 do edital e art. 79, I da Lei 8.666/93, na penalidade dos 
incisos II e III do Art. 87, da Lei 8.666/93, qual seja, multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
adjudicado, combinado com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos, agravando-se para 05 (cinco) anos 
pela aplicabilidade do art. 7º da Lei 10.520/2002 por se tratar da modalidade pregão.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93, a partir da 
data de publicação da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para garantia do contraditório, 
contados da data da publicação da presente notificação na imprensa oficial. A interposição de recurso 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente 
na Central de Licitações, no endereço acima descrito.

Areial – PB, 16 de maio de 2022.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Junho de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E 
LICENCIADA EM TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA O DEPÓSITO DOS 
RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE AREIAL – 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 120/10; 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: (83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 16 de Maio de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou 
jurídica(s) para prestação dos serviços de transporte escolar, conforme especificações do Termo de 
Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 17 de Maio de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Contratação de serviços 
de mão de obra de pedreiro, para suprir as necessidades da Administração Municipal, conforme o 
termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELIAS 
DA ROCHA AMORIM - R$ 24.000,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP00010/2021, 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA MU-
NICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ELETROLUZ COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 187.492,80.

Aroeiras - PB, 09 de Maio de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. RP00010/2021, DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 010/2021, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 
UMBUZEIRO, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00010/2021, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00010/2021, realizado pela PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. DOTAÇÃO: Recursos previstos no 
orçamento vigente do Município de Aroeiras: ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO/3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 
00124/2022 - 10.05.22 - ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 187.492,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de mão de obra de pedreiro, para suprir as necessidades 
da Administração Municipal, conforme o termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente do Município de 
Aroeiras: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 3.3.90.36 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 02/05/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00122/2022 - 02.05.22 - ELIAS DA 
ROCHA AMORIM - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO

DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022 
O Município de Barra de Santana-PB, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público para conheci-

mento dos interessados, que torna sem efeito a Publicação do Aviso de Licitação do Pregão eletrônico  
N° 00011/2022, cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Motivo: Razões de interesse público. 
Data da Publicação: Diário Oficial do Estado da Paraíba datado em 10/05/2022 e Jornal A União 
datado em 10/05/2022.

Barra de Santana - PB, 16 de maio de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 

Pública de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE 
GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES 
RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE 
AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 09:00 horas do dia 07 de Junho de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua 
Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB. Neste mesmo local, data e horário será 
realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamen-
to vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 12:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. 

Barra de São Miguel - PB, 17 de Maio de 2022
JOELSON SILVA LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 
ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI-
CIPIO DE BELÉM–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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 17 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TELHAS E 
PERFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU-
NICÍPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Belém - PB, 17 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, licitação 
modalidade Pregão presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o forneci-
mento KITS visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município. conforme 
termo de referência. Abertura da sessão pública: 8:00 horas do dia 30 de Maio de 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e legislação per-
tinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@
bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 17 de Maio de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 02 de Junho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
de engenharia para construção do Pórtico Turístico da Cidade de Borborema/PB, conforme espe-
cificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência em anexos. 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) 3360–1010. Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 17 de Maio de 2022.
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO 

DA PRAÇA DA IGREJA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE TAMBOR, MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. LICITANTES HABILITADOS: MOTIVA CONSTRUCOES E SER-
VICOS EIRELI; PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO; PROJEMAQ 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; S STANISLAU DA SILVA; T A FRANCA SERVICOS. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 26/05/2022, 
às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite 
Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 17 de Maio de 2022
MARCELO RIBEIRO DA SILVA CPF: 081.801.754–64

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO 

DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO GAVIÃO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. 
LICITANTES HABILITADOS: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; MOTIVA CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI; PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO; 
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; T A FRANCA SERVICOS. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 26/05/2022, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite 
Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 26 de Abril de 2022
MARCELO RIBEIRO DA SILVA CPF: 081.801.754–64

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE ERRATA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00007/2022, onde 

se lê: “AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 
DOS ÍNDIOS”; leia-se: “AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E 
HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS” e onde se 
lê: Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 26 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 
13:01 horas do dia 26 de Maio de 2022 leia-se:  “ Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 31 
de Maio de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 31 de Maio de 2022.  Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio 
Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB. Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.
com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Cachoeira dos Indios - PB, 17 de Maio de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00008/2022, onde 

se lê: “26/05/2022”; leia-se: “31/05/2022”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
na Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB. 
Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Site: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/.

Cachoeira dos Indios - PB, 17 de Maio de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio do 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E 
MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA 
DOS INDIOS – PB. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 01 de Junho de 2022. Início 
da fase de lances: 13:31 horas do dia 01 de Junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Cachoeira dos Indios - PB, 17 de Maio de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 006/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, 
tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 02 de Junho de 2022 as 10:00 horas, objetivo: Contratação De 
Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Construção de Campo de Futebol 
em Caldas Brandão/PB; Informações: Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá 
/ Caldas Brandão – PB, ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com. 

Caldas Brandão, 12 de Maio de 2022.
ERIVALDO DA SILVA FERNANDES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 31 
de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 31 de Maio de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 17 de Maio de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 horas do dia 31 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções 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, 17 de Maio de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
gêneros alimentícios para confecções de cestas básicas para distribuição com pessoas carentes 
do município de Casserengue/PB, para o exercício de 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 30 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 30 de Maio de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasseregue@hotmail.com. Edital: http://www.casseren-
gue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 16 de Maio de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico Nº 014/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica com 
sede neste Município, para prestar o fornecimento parcelado de medicamentos de referência, ge-
néricos e Similares para atender aos usuários do SUS com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da 
Farmácia), conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será 
no dia 02 de junho 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: Maior desconto ofertado por cada item. Fonte de recursos: Não vinculados 
de impostos - ASPS, Transferências do Estado referentes a convênios e instrumentos congêneres 
vinculados as secrtetarias. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: diversas 
secretarias. Cópia do edital:http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 16 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica com sede 
neste Município, para prestar o fornecimento parcelado de medicamentos de referência, genéricos e 
Similares para atender aos usuários do SUS com base na tabela de preços máximos de medicamentos 
por princípio ativo para compras públicas (TABELA DA CMED), conforme termo de referência. Data 
prevista para realização da sessão eletrônica: Será no dia 01 de junho de 2022. Hora prevista para 
o início da sessão eletrônica: Será às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos). Local previsto para 
realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Maior des-
conto ofertado por cada item. Fonte de recursos: Não vinculados de impostos - ASPS, Transferências 
do Estado referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados as secrtetarias. Dotação: 
Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: diversas secretarias. Cópia do edital:http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 16 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de perfuração de poços artesianos 

no Município de Cuité de Mamanguape. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: MJC CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 246.307,91. 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, Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 30 de Março de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de maio de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA 

CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA M.D.E.F LUIZ JOAQUIM 
DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: 
R$ 917.183,75. 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, Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de 
Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 993287104. 
E-mail: licitacuite@gmail.com.

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

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO de escritório de advocacia pelo prazo de 12 (doze) meses para 
prestação dos serviços contínuos, técnicos e especializados de Assessoria e Consultoria jurídica; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RENOVATO FERREIRA 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 48.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 17 de Maio de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
Nº AD00007/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 176.572,66.

Cuité de Mamanguape - PB, 17 de Maio de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO de escritório 

de advocacia pelo prazo de 12 (doze) meses para prestação dos serviços contínuos, técnicos e 
especializados de Assessoria e Consultoria jurídica. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/05/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de unidade móvel de saúde 0 km, para melhor atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Curral de Cima, de acordo com a Proposta n. º17945.598000/1210–02 
– Ministério de Saúde, conforme Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 01 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 01 de Junho 
de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. 
Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Curral de Cima - PB, 17 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, por meio do site www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, para melhor atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Curral de Cima, de acordo com a Proposta 
Nº 17945.598000/1210-01 – Ministério de Saúde, conforme Termo de Referência. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 01 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 10:10 
horas do dia 01 de Junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@
gmail.com. Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Curral de Cima - PB, 17 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: reforma e 
ampliação da Escola Municipal João Silvano da Silva, localizada no Sítio Estacada, Área Rural do 
Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio n° 567/2021 do Governo do Estado da 
Paraíba. Recursos: Convênio n° 567/2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99158-0654. 

Duas Estradas - PB, 17 de Maio de 2022. 
Luis Carlos Malaquias da Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção 
de cobertura de quadra poliesportiva, localizada na Rua Presidente Médici, Centro do Município 
de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio n° 543/2021 do Governo do Estado da Paraíba. 
Recursos: Convênio n° 543/2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 99158-0654. 

Duas Estradas - PB, 17 de Maio de 2022. 
Luis Carlos Malaquias da Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 

na Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço 
global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade 
Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio n° 544/2021 do Governo 
do Estado da Paraíba. Recursos: Convênio n° 544/2021 e recursos próprios do Município de 
Duas Estradas - PB. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99158-0654. 

Duas Estradas - PB, 17 de Maio de 2022. 
Luis Carlos Malaquias da Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Chamada Pública nº 00001/2022. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 
da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 006/2020 do FNDE relativas ao PNAE. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, consi-
derados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Ademar José dos Santos 
- CPF 334596304-34. Almir Silva de Oliveira - CPF 115498644-67. Capribom Cooperativa dos 
Produtores Rurais de Monteiro Ltda - CNPJ 08.855.043/0001-60. Carmonise Braga da Costa 
Moura - CPF 095724714-14. Cooperativa de Comercializacao e Industrializacao da Agricultura 
Familiar de Cam - CNPJ 36.310.106/0001-39. Cooperativa Regional dos Produtores Rurais da 
Paraiba - Coaprodes - CNPJ 44.172.308/0001-90. Delfino Silva Oliveira - CPF 102173174-99. 
Edmar Ribeiro da Silva - CPF 106116744-59. Ednaldo dos Santos Lima - CPF 411777574-00. 
Fabio Venancio da Silva - CPF 918673204-87. Francisco de Assis dos Santos - CPF 663355747-
72. Frutiacu - Cooperativa Agroindustrial de Piabucu - Rio Tinto/pb - CNPJ 11.451.337/0001-31. 
Gilson Duarte da Silva - CPF 165737328-20. Joao Paulo Pereira Vitoriano - CPF 038070004-29. 
Josevil Venancio da Silva - CPF 952854584-04. Luiz Duarte dos Santos - CPF 024035424-90. 
Marcelo da Silva Pedrosa - CPF 853413804-44. Orlando Soares Correia - CPF 768730304-06. 
Ronaldo da Silva Custódio - CPF 084161404-05. Sandro Celio de Lima - CPF 768741684-87. 
Valerio Ribeiro da Silva - CPF 074594314-43. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor 
Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 17 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DA SEDE DESTE 
MUNICIPIO ATÉ O DESTINO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NA CIDADE DE 
CAMPINA GRANDE – PB, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO 
ROLL ON–ROLL OFF, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANPORTE DO 
MUNICÍO DE ESPERANÇA –PB; ADJUDICO o seu objeto a: VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - R$ 82.600,00.

Esperança - PB, 16 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DA SEDE DESTE 
MUNICIPIO ATÉ O DESTINO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NA CIDADE DE 
CAMPINA GRANDE – PB, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO ROLL 
ON–ROLL OFF, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANPORTE DO MUNICÍO 
DE ESPERANÇA –PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VLS 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 82.600,00.

Esperança - PB, 17 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00020/2022
Aos 17 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefei-

tura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio Verde 
- Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de 
Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00020/2022 
que objetiva o registro de preços para: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RE-
SÍDUOS SÓLIDOS URBANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ O DESTINO FINAL NO ATERRO 
SANITÁRIO LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB, COM A UTILIZAÇÃO DE 
VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO ROLL ON–ROLL OFF, JUNTO A SECRETARIA DE 
OBRAS, URBANISMO E TRANPORTE DO MUNICÍO DE ESPERANÇA –PB; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.105.616/0001-76
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANO da sede 
do município de Esperança – 
Pb até o destino final no aterro 
sanitário na cidade de Campina 
Grande – OB, com a utilização 
de um veículo utilitário tipo 
caminhão Roll On–Roll Off, 
nos seguintes termos: 1– a 
operação de transporte dos 
resíduos deverá ser realizada 
com DUAS CAÇAMBAS On–
Roll Off com capacidade de 
40m³ cada; 2– a VIAGEM 
correspondente em �deixar� 
uma caçamba vazia em 
Esperança e �levar� uma outra 
caçamba cheia de resíduos 
sólidos urbano para Campina 
Grande; 3– a DISTÂNCIA do 
local de retirada da caçamba 
em Esperança para o destinal 
final no aterro sanitário em 
Campina Grande é de 130 km; 
4– a FREQUÊNCIA estimada é 
de até seis viagens por semana; 
5– todas as DESPESAS 
decorrentes da operação, 
inclusive, manutenção, 
combustível e motorista, ficarão 
a cargo da CONTRATADA 

N/C Viagem 70 1.180,00 82.600,00

TOTAL 82.600,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00020/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00020/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00020/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
07.105.616/0001-76 
Valor: R$ 82.600,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 17 de Maio de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

FUNDO  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 14h00min, do dia 31 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  Contratação de empresa para aquisições 
de Camisas diversas para melhor atender as necessidades as Secretária de da Família Bem estar 
Criança e Adolescente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 16  de maio  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2022, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, PARA 
TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCA-
CIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. Data de Abertura: 30/05/2022 às 
09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através 
do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 17 de maio de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e co-

munica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 013/2022, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada para pres-
tação dos serviços de exames laboratoriais. Data de Abertura: 30/05/2022 às 10:30h. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Cópia do Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à 
Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores 
informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 17 de maio de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 
7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 17 de maio de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES, 
ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 17 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00008/2022
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 DV00008/2022, 
que objetiva: Aquisição de fardamentos para alunos da Rede Municipal de Ensino do Município 
de Ibiara – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VINICIUS 
DELFINO MARTINS DA NOBREGA 08701234404 - R$ 29.550,00.

Ibiara - PB, 17 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
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 01 de Junho 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 na realização de exames 
citológico. 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
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 02 de junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
materiais hidráulicos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal, exercício 
de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca - PB, 17 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do show artístico da Banda MATHEUS FERNANDES, para se 

apresentar em praça publica no dia 22/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00195/2022 - 05.05.22 - Y M LOCACOES E 
EVENTOS LTDA - R$ 120.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATODE CONTRATO

OBJETO: Contratação do show artístico de NATTAN, para se apresentar em praça pública no 
dia 03/08/2022 por ocasião das FESTIVIDADES DE SANTANA no município de Itapororoca/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMEN-
TO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00198/2022 - 06.05.22 - NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS 
LTDA - R$ 140.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00024/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00202/2022 - 16.05.22 
- ECOCLINICA LTDA - R$ 52.217,00; CT Nº 00203/2022 - 16.05.22 - WANDERLEY DIAGNOS-
TICOS LTDA - R$ 45.495,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de frutas e verduras para melhor atender as necessidades da 
Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00204/2022 - 16.05.22 - AGENILSON DE BRITO FELIX 02244724450 - 
R$ 14.625,00; CT Nº 00205/2022 - 16.05.22 - LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 
08658566480 - R$ 19.590,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Maio de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento PNEUS para o Município, mediante 
solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 17 de Maio de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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 PU-
BLICAÇÃO 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, PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO 
– CNPJ: 32.606.663/0001-40, classificada em 8º lugar no certame  oriundo do Pregão Presencial 
nº 00008-2022, para querendo e nas mesmas condições propostas, assinar  contrato, cujo objeto: 
Execução dos serviços de transportes de estudantes universitários da  sede do Município para 
Campina Grande e vice e versa, conforme itinerário definido pelas Secretaria de Educação deste 
Município. Em conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º da Lei 8.666/93.  Desde 
já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite será convocado o terceiro classificado, até que seja 
efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 17 de Maio de 2022
JUSCELINO DA SILVA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2022

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 
00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDIOS SÓLIDOS 
URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS 
LTDA – EPP - R$ 99.000,00

Juazeirinho - PB, 13 de Maio de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00003/2022
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 00003/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MI-
NISTRAÇÃO DE CURSOS DE CONFEITARIA E OUTROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: LUCIANA DE ARAÚJO (LUCIANA BUFFET) - R$ 17.500,00

Juazeirinho - PB, 26 de Abril de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00002/2022
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 00002/2022, 
que objetiva: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TOPOGRAFIA DE 19 RUAS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO – PB. LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, CURVAS DE NÍVEL, 
ESTAQUEAMENTO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA 
AMBIENTAL - R$ 13.000,00

Juazeirinho - PB, 26 de Abril de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TOPOGRAFIA DE 19 RUAS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO – PB. LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, CURVAS DE NÍVEL, 
ESTAQUEAMENTO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE JUAZEIRINHO: 02.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
– 04 122 0002 2119 – ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 24/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03101/2022 - 26.04.22 - MEDTECH TO-
POGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL - R$ 13.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CONFEITARIA E OUTROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.090 – 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
– 02.090.08.244.0002.2096 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 33.90.39 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 23/10/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03301/2022 - 26.04.22 - LUCIANA 
DE ARAÚJO (LUCIANA BUFFET) - R$ 17.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS 
PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº 00006/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 
02.100– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – 02.100.04.122.0002.2119 – 
ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/05/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03701/2022 - 13.05.22 - ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL 
DE RESÍDUOS LTDA - EPP - R$ 99.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de caminhão 
compactador de lixo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 16 de Maio de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos da Tabela 
ABC Farma. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 34641069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: 
www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 16 de Maio de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de maio de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 220425DP00007/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 007/2022

Estando em conformidade com a legislação pertinente, RATIFICO e HOMOLOGO a presente 
dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, com alterações poste-
riores, para AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) situados non seguinte endereço: Rua Manoel 
Soares Carneiro, no bairro boa vista, na cidade de Lagoa de Dentro, de propriedade do Senhor 
EDVALDO DUARTE, CPF 716.737.764-34, no valor total de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e 
sete mil e duzentos reais), para atender as necessidades do município, destinado a destinado à 
construção de uma escola com 06 (seis) salas de aula.

Lagoa de Dentro - PB, 17 de maio de 2022.
JOSÉ PEDRO DA SILVA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de imóvel (terreno) destinado à construção de uma escola com 06 (seis) 
salas de aula, conforme especificações do laudo de avaliação. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 
02.060 SEC DE INFRA–ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL 15 452 2019 1015 Aquisição de 
Imóveis 4490.61 99 Aquisição de Imóveis. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00076/2022 - 17.05.22 
- EDVALDO DUARTE - R$ 187.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO 
DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 
MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2022; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANA CLARINDO DA CRUZ - R$ 36.000,00.

Lagoa Seca - PB, 12 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
CHAMADA PÚBLICA Nº: 00003/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: FERNANDO ALCIDES DA SILVA 20524641404 - R$ 36.000,00.

Lagoa Seca - PB, 12 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
CHAMADA PÚBLICA Nº: 00003/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MARIA DO SOCORRO SILVA 33295891400 - R$ 72.000,00.

Lagoa Seca - PB, 12 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
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 
IN00009/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
CHAMADA PÚBLICA Nº: 00003/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO - R$ 72.000,00.

Lagoa Seca - PB, 12 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA 
PÚBLICA Nº 00003/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00150/2022 - 13.05.22 - ADRIANA CLARINDO DA CRUZ - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA 
PÚBLICA Nº: 00003/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00151/2022 - 13.05.22 - FERNANDO ALCIDES DA SILVA 20524641404 
- R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA 
PÚBLICA Nº: 00003/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00152/2022 - 13.05.22 - MARIA DO SOCORRO SILVA 33295891400 - R$ 72.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA 
PÚBLICA Nº: 00003/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Lagoa Seca e: CT Nº 00153/2022 - 13.05.22 - ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO - R$ 72.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR Nº DV005/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV005/2022, que objetiva: Contratação de 
pessoa jurídica (com distância máxima do município de Livramento-PB até 350 Km sendo ida e volta) 
para prestar serviços no recebimento e disposição final de resíduos sólidos (residenciais e comerciais) 
urbanos produzidos pelo município de Livramento-PB, conforme termo de referência; com base 
nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação 
da pessoa jurídica: Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos Ltda-EPP, CNPJ: 11.955.108/0001-54, 
Rua Rod .PB-138, N° S/N, Zona Rural, CEP: 58.444-000, Campina Grande-PB, endereço eletrônico: 
fcosolano@uol.com.br. Tel.: (83) 3335-8944, com o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por 
cada tonelada recebida, perfazendo o valor total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 
reais) pelas 500 (quinhentas) toneladas. Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 15 de abril de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2022 
Dispensa Por Valor Nº 005/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado: Ecosolo 

Gestão Ambiental de Resíduos Ltda-EPP, CNPJ: 11.955.108/0001-54. Valor total contratado: R$ 
55,00 (cinquenta e cinco reais) por cada tonelada recebida, perfazendo o valor total de R$ 27.500,00 
(vinte e sete mil e quinhentos reais) pelas 500 (quinhentas) toneladas. Objeto: Prestar serviços no 
recebimento e disposição final de resíduos sólidos (residenciais e comerciais) urbanos produzidos 
pelo município de Livramento-PB. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021; Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006; e legislação pertinente. Fonte de recurso: Próprios do Municí-
pio de Livramento-PB (Diversos - 500). Dotação: 02070 - Secretaria de Serviços Urbanos, conforme 
QDD/2022. Vigência: Até 31/12/2022. Partes: Ernandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o Sr. 
Pedro Paulo Araújo Medeiros (pela contratada).

Livramento-PB, 05 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Retificação do Edital

A Prefeitura de Manaíra através do Pregoeiro Oficial sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro 
- Manaíra – PB, torna público a Retificação no Edital para: Sistema de Registro de Preços para 
Contratação de empresa especializada para locação de estruturas com montagem, desmontagem 
e instalação para atender a demanda do calendário  das festividades tradicionais e culturais do 
município de Manaíra/PB. Assim a data de abertura da sessão pública será alterada para: às 10:00hs 
do dia 30/05/2022.Motivo: Alteração na Planilha do Edital. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 17 de Maio  de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
TERMO DE CONVOCAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL N.º 014/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, no uso de suas atribuições, CONVOCA as empresas: 

CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 22.526.394/0001-59 - MARIA 
SALETE JERONIMO DE MENDONCA - CNPJ: 07.741.674/0001-96 e VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS LTDA - CNPJ: 20.008.831/0001-17, vencedores do Pregão Presencial n.º 014/2022 
para assinatura do CONTRATO no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados a partir da 
publicação deste termo. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência do 
direito de contratar com a Prefeitura de Mari. Maiores informações no e-mail; cpl.mari.2017@gmail.
com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari-PB, 17 de maio de 2022
Roberto Carlos de Oliveira Borges 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2022
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que motivos de adequação as funções adminis-
trativas para melhor adequar o edital a Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE marcada para às 
14h00min no dia 18 de maio de 2022, fica REPUBLICADA para às 14h30min no dia 08 de junho 
de 2022. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Matinhas, situada à Avenida Antônio 
Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do 
e-mail: cpl.matinhas@gmail.com

Matinhas, 16 de maio de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00034/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de material permanente em geral, mó-
veis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para o município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. 
Abertura das propostas: dia 01 de junho de 2022, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho-PB, 17 de maio de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Objeto: Contratação de Empresa especializada no fornecimento Exames Oftalmológico e for-

necimento de lentes e armação.
Vencedoras: - IZOLINA DA SILVA FERREIRA –ME com o valor de 96.000,00 (noventa e seis 

mil reais)
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 

lei 10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.
Pedra Branca-PB, 17 de Maio de 2022.

Josemario Bastos de Sousa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de peças para máquinas pesadas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 
7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 17 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO 
ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O CEO DO MUNICIPIO. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 30 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 30 
de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 17 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO 

DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CATAO BONGIOVI COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 92.119,79. 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 Valdecir Mineiro 
da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Maio de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMEN-
TO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: C2I2 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - R$ 211.164,40.

Riacho de Santo Antônio - PB, 12 de Maio de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO 
AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - R$ 211.164,40.

Riacho de Santo Antônio - PB, 12 de Maio de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATE-
RIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Riacho de Santo Antônio: 02.040–SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. 
HUMANOS 02040.04.123.1003.2003 –02.050–SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO 
AMBIENTAL 02050.18.541.0003.2052 – 02050.20.608.2001.2004 – 02.060–SEC. DE EDUCACAO 
02060.12.361.2005.2007 – 02060.12.361.2005.2097 – 02060.12.365.2009.2013 –02.070–SEC. DE 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 02070.13.392.2011.2015 –02.080–SEC. DE SAUDE 
/ FMS 02080.10.302.2015.2022 – 02.090–SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 02090.08.244.2018.2028 – 02.100–SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
02100.15.122.2019.2029 –02100.25.752.2019.2048 – 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 Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00051/2022 - 12.05.22 
- C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - R$ 211.164,40.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00003/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Carlos Vieira, 187, Centro, Santa Inês/PB, às 11:30 horas do dia 08 de junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa capacitada para 
preparação de documentos administrativos, GFIP, RAIS, DIRF, INSS, DCTF, mensal da Câmara 
Municipal de Santa Inês/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Santa Inês - PB, 16 de maio de 2022.
MARCOS AURÉLIO ALVES VIEIRA 

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Carlos Vieira, 187, Centro, Santa Inês/PB, às 10:30 horas do dia 08 de junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de confecção e elaboração das folhas de pagamentos mensal, envio de informações para 
o sagres online do TCE-PB (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba) e outros serviços técnicos 
para a Câmara Municipal de Santa Inês/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Inês - PB, 16 de maio de 2022.
MARCOS AURÉLIO ALVES VIEIRA 

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua João Carlos Vieira, 187, Centro, Santa Inês/PB, às 09:30 horas do dia 08 de junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum)  destinado ao veículo pertencente a 
Câmara Municipal de Santa Inês-PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Santa Inês - PB, 16 de maio de 2022.
MARCOS AURÉLIO ALVES VIEIRA 

Presidente

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 Perma-

nente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa 
Rita - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Junho 2022, a Chamada Pública n° 008/2022, para: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITU-
CIONAL 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, 17 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇO, VISANDO 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 
PROFUNDOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A MÃO DE OBRA E MATERIAIS 
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 2.0 - DO RESULTADO. - HIDROTEC PERFURAÇÃO E INSTA-
LAÇÃO DE POÇOS EIRELI - CNPJ: 24.117.731/0001-80 - Valor R$: 5.746.700,00. Publique-se e 
cumpra-se. Santa Rita - PB, 13 de maio de 2022. SILDO ALVES DE MORAIS - SECRETÁRIO DE 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E VESTIÁ-

RIO DA QUADRA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PRIIMEE. CONS-
TRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 1.022.150,91. 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 Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário das 08h00min as 12h00min 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 16 de Maio de 2022.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DA INEXIGIILIDADE Nº 00008/2022
No AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE No 00008/2022- publi-

cado em 10/05/2022 no DOE da Paraíba Pag.35 e JORNAL A UNIÃO da Paraíba Pag.27, ONDE 
SE LÊ: “RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIACAO 
DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (ACRENOR) - R$ 25.000,00.”. LEIA-SE: “RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIACAO DA CULTURA REGIONAL 
NORDESTINA (ACRENOR) - R$ 30.000,00.”.

São João do Tigre - PB, 17 de Maio de 2022
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

DA INEXIGIILIDADE Nº 00008/2022
NO AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE No 00008/2022- publicado em 

10/05/2022 no DOE da Paraíba Pag.35 e JORNAL A UNIÃO da Paraíba Pag.27, ONDE SE LÊ: “CT 
Nº 04301/2022 - 15.04.22 - ASSOCIACAO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (ACRENOR) - 
R$ 25.000,00.”. LEIA-SE: “CT Nº 04301/2022 - 15.04.22 - ASSOCIACAO DA CULTURA REGIONAL 
NORDESTINA (ACRENOR) - R$ 30.000,00.”.

São João do Tigre - PB, 17 de Maio de 2022
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE DISPENSA Nº 00006/2022

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, com sede Praça Bossuet Wanderley, 61 

- Centro - São José de Espinharas - PB, em conformidade com o Art. 75, inciso II - da Lei Federal 
nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação Direta - Dispensa de Licitação, para: 
Contratação de Estrutura (Som, iluminação e equipamentos) destinada ao Tradicional São João da 
Gente 2022 de São José de Espinharas/PB, conforme edital constante no site do município através 
da página: http://saojosedeespinharas.pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: licitacao@
saojosedeespinharas.pb.gov.br. Limite para apresentação da Proposta de Preços: 23/05/2022 às 
12:00hs. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São José de Espinharas/PB, 17 de maio de 2022.
Rogéria Jordânia da Silva Assis

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para Contratação de serviços de Xerox/Impressão para atender as necessidades da Secre-
taria de Educação da Prefeitura Municipal da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, 
às 08:30 horas, dia 31 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: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 
Edital:  www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 17 de maio de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para Serviços de execução de instalações, desinstalação, manutenção corretiva e higienização de ar 
condicionados para atender as demandas das necessidades de todas as secretarias da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas - PB, às 10:30 horas, dia 31 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: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital:  www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 17 de maio de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2022, que objetiva: Contratação de Empresa para prestação de serviços de deposito, 
destinação e tratamento dos resíduos sólidos produzidos por este Município; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE 
RESIDUOS LTDA - R$ 79.200,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de deposito, destinação e trata-
mento dos resíduos sólidos produzidos por este Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça: 02070.18.541.2010.2091–Manutenção de Aterro Sanitário 3390.39.00.00–Outros 
Serviços–Pessoa Jurídica 500– Fonte. VIGÊNCIA: até 02/05/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00048/2022 - 02.05.22 - ECO-
SOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 79.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:30 horas do dia 31 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de suplementos 
(leite), para atendimento às demandas judiciais deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacoasolanea@yahoo.com

Solânea - PB, 17 de Maio de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
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 item, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de carnes, frango, peixes, 
queijos, ovos e embutidos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SAMU e 
Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 31 
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, 17 de Maio de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
NO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2022

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação no Município de Solânea/PB. A Prefeitura Municipal de Solânea, através da Comissão 
Permanente de Licitação, COMUNICA aos participantes da Tomada de Preços nº 0005/2022, que o 
recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA foi julgado procedente, 
sendo a empresa considerada habilitada. Ficando marcado para o dia 19.05.2022 às 09:00 horas, 
a sessão para abertura das propostas das empresas habilitadas.

Solânea - PB,16 de Maio de 2022
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Conclusão da Construção da Creche Escolar – Pró-
-Infância, Tipo B, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados 
nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 17 DE JUNHO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 17 de Maio de 2022.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL

FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2021 – PROCESSO Nº 19.000.002087.2021

UASG Nº 925302
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 

no REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE VOO, CURSO 
TEÓRICO E EXAME PRÁTICO, destinado ao CBMPB/FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOM-
BEIROS, com abertura agendada para o dia 25/05/2022 às 9h, fica ADIADO para o dia 31/05/2022 
às 9h. Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.
gov.br/compras para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 22-00743-8
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902242021

João Pessoa, 17 de maio de 2022.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022
PROCESSO Nº 19.000.036151.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS, destinado a HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DO INTERIOR DO ESTADO, conforme edital 
e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 31/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 900612022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@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 22-00450-1
João Pessoa, 17 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2022
PROCESSO Nº 19.000.000744.2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinado 
a ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA – ESPEP e HOSPITAL DE EMER-
GÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA – HEETSHL , conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 01/06/2022 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: gelic08@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 22-00857-7
João Pessoa, 17 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2020
PROCESSO Nº 19.000.005791.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTI-
-INFECTANTES E ANTI-INFLAMATÓRIOS, destinado à DIVERSOS ÓRGÃOS: CPJM, CHCF, CPAM, 
HPMGER, HEETSHL, CSCA, HRETCG, CSG, HINL, HMSC, HRPSRC, HRS, HRWL, HDDJGS, 
HMSF, HRP, HRC, HRSRM, HRQ, HGJFB, HDOD, HRCR, HEM, HDLAS, HDFBC, HGT, HRDJC, 
MPF, HGM, SES, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 31/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO NO COMPRAS.GOV.BR: 901812020
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: gelic02@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 20-01547-0
João Pessoa, 17 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022
PROCESSO Nº 19.000.010172.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABO-
RATÓRIO PARA IMUNOHEMATOLOGIA COM COMODATO DESTINADO ao HEMOCENTRO - PB, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 31/05/2022 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 22-00881-6
João Pessoa, 17 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 005/2022

(REPETIÇÃO)
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará proce-

dimento licitatório na citada modalidade no dia 03 de junho de 2022 às 10:00 horas, na sala da 
Comissão de Licitação no Anexo Administrativo João XXIII, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em Serviços de Engenharia para executar serviços de adaptações/manutenções/
adequações/reforma na subestação localizada no Fórum Afonso Campos – Fórum da Comarca de 
Campina Grande-PB. –  conforme especificações contidas no Anexo I do edital  Demais esclareci-
mentos poderão ser obtidos através do e-mail comilic@tjpb.jus.br . O edital poderá ser obtido através 
do site do TJ-PB www.tjpb.jus.br ou através do e-mail da Comissão de Licitação.

João Pessoa,  17  de maio de 2022. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 040/2022

REGISTRO Nº 22-00895-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGE-

NHARIA PARA A REFORMA DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PARAIBAN, EM 
JOÃO PESSOA/PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 03 de junho de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 17 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL.

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Zabelê, Monteiro e São Sebastião 
do Umbuzeiro -SINTRAF -CNPJ: 10.861.844/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Zabelê, Monteiro e São 

Sebastião do Umbuzeiro – SINTRAF, o Sr. Valdenício Herculano da Silva, brasileiro, solteiro, agricultor 
familiar, inscrito no CPF/MF de nº. 054.935.484-02, com DAP IN-PB0160000-00098-100217, residente 
e domiciliado no Assentamento do Dez, município de Monteiro, estado da Paraíba,  CEP:58.500-000, 
convoca pelo presente EDITAL todos os (as) trabalhadores (as) na  Agricultura Familiar que exerçam 
atividade na agricultura como proprietários, arrendatários, parceiros, meeiros, assentados, posseiros, 
comodatários e trabalhadores rurais sem-terra, desenvolvendo suas atividades de forma individual ou 
coletiva entre os membros da família, podendo contar com a colaboração  de terceiros, eventualmente, 
desde que  a mesma não exceda 50%( cinquenta por cento) da mão de obra da família, e que sua 
renda seja de no mínimo 80%( oitenta por cento) proveniente da produção agropecuária  dos  Município 
de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, Zabelê/PB e Monteiro/PB, para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA deste SINTRAF, a ser 
realizada no dia 01 (primeiro) de junho do corrente ano, ás 8h:30min em primeira convocação às 
9h:00min, em segunda convocação com qualquer número de participantes nas dependências da 
Câmara Municipal de Monteiro, localizada no Parque da Águas s/n, Centro, Monteiro/PB  CEP:58.500-
000, para tratar da seguinte ordem do dia:1.Aprovação da Ratificação de Fundação do Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Zabelê e Monteiro/PB – (SINTRAF) 
2)   Retirada de base do município deSão Sebastião do Umbuzeiro-PB 3). Leitura e Aprovação da 
Reforma do Estatuto Social para adequar a representação para adequação  modular da categoria 
conforme o Decreto Lei nº 1.166/71 passando a sua  representação sindical profissional  para  repre-
sentação da categoria profissional  específica da Agricultura Familiar, abrange todos os trabalhadores  
e trabalhadoras na agricultura familiar  do município de  Zabelê e Monteiro, proprietários ou não de 
imóvel rural, incluindo os aposentados ativos e inativos, os assentados arrendatários cessionários, 
comodatários, extrativistas artesanais , meeiros , posseiros , possuidores ou usufrutuário que exerçam 
suas atividades no meio rural individualmente ou em regime de economia familiar assim entendido o 
trabalho de membros da mesma família indispensável a própria subsistência e executado em condições 
mutua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda eventual de terceiros,  conforme Decreto 
Lei nº 1.166/71 até o limite de 02 (dois) módulos rurais. sindical. 4) Ratificação da eleição e posse 
da atual diretoria e conselho fiscal 5) Ratificação de Filiação a FETRAF PB, CONTRAFBRASIL  6) 
Assuntos Gerais de Interesse da categoria.

Monteiro/PB, 13 de maio de 2022.
Valdenício Herculano da Silva

Presidente do SINTRAF 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Cível da comarca de João Pessoa - Capital
Cartório Unificado Cível - 6ª Seção

Juízo da 13ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO

(PRAZO: 20 DIAS)
COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 13ª Vara Cível da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital.  

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO:  0832732-86.2021.8.15.2001. O 
MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude de lei, etc

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento tiverem que por 
este Juízo e Cartório da 13ª Vara Cível da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital,  tramitam 
os autos do processo acima proposto por Nome: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA Endereço: Av. 
Presidente Epitácio Pessoa, 2580, loja 103, Tambauzinho, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58043-000, 
em desfavor de Nome: JOSE HENRIQUE ALEXANDRE NETO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido. Tem o presente Edital a finalidade de de CITAR o promovido Nome: JOSE HENRIQUE 
ALEXANDRE NETO  por não tido sido encontrado no endereço indicado nos autos, para que 
pague a dívida de R$ 22.441,45 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta 
e cinco centavos)  no prazo de 3 (três dias). No caso de pagamento integral, no prazo fixado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos a metade (art. 827 paragrafo único CPC). O prazo para 
embargar a execução será de 15 (quinze) dias, iniciando-se no primeiro dia útil após o término do 
prazo de validade do edital, que é de 20 dias. No prazo para embargos, reconhecendo o credito e 
comprovando o deposito de 30%, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá o executado 
requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês (art. 509 § 2º do CPC). 

Advertindo-se, ainda, que será nomeado curador especial em caso de revelia, (art. 257, IV, 
CPC).  E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito da  13ª Vara Cível da Capital , expedir o presente Edital que 
será publicado forma da Lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 1 
de abril de 2022. Eu, SIMON ABRANTES PINHEIRO BARBOSA. Analista/Técnico Judiciário, digitei. 
Edital revisado e assinado eletronicamente pelo magistrado.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0004/2022

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - 
SENAT, CAJAZEIRAS/PB, comunica aos interessados que realizará Concorrência a fim de Selecionar 
e contratar empresa para fornecimento de materiais de sinalização e segurança, para atender a 
demanda da Unidade Operacional DN-129 do SEST SENAT”, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 13/06/2022 às 10h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Cajazeiras/PB, até o dia 10/06/2022, das 08 às 17hrs, situado Rodovia 
Governador Antônio Mariz, S/N – Km 505 BR 230 – Bairro Jardim Cidade Nova – Cajazeiras/PB 
ou no endereço eletrônico licitacao.dn129@sestsenat.org.br

José Carlos da Conceição Júnior
Presidente da Comissão de Licitação

Academia Cabedelense de Ciências, Artes e letras – Litorânea
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidente da Academia Cabedelense de Ciências, Artes e Letras-Litorânea (ACCAL) de acordo 
com o artigo 7o do estatuto do novo membro da vacância do Art. 4o do Regimento Interno e ouvido 
o Conselho diretor, designa o dia 15 de junho de dois mil e vinte e dois (12/06/2022), das 9:00 às 
14:h no Restaurante Ancoradouro a Rua Henrique Siqueira,242 – Ponta de Campina-Cabedelo para 
a eleição da cadeira 22, vaga em virtude do falecimento do Acadêmico Antônio Soares da Fonseca 
Junior.  Em caso de segundo turno, fica marcado para o dia 30/06/2022 no mesmo horário e local. 
Participarão do processo eleitoral os candidatos regulamente inscritos, aprovado pelo Conselho 
Diretor da ACCAL. Ainda, respaldada no Art.14 da aprovação dos membros correspondentes, os 
candidatos inscritos serão submetidos a aprovação da comissão Da ACCAL. Os editais encontram-
-se no site da ACCAL – www//accal-litoranea.com

Cabedelo, 09 de maio de 2022
Tania Regina Castelliano

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Paraíba - SINTTEL-PB, 

CNPJ: 08.301.707/0001-40, situado na (o) rua Rodrigues de Aquino-290, Centro, João Pessoa/PB, 
CEP: 58.013-030, Sra.  Marta Bernardino Sena da Silva, no uso de suas atribuições, convoca com 
base no artigo 18º Inciso VIII, do Estatuto, todos os integrantes da categoria de I - Os trabalhadores 
em empresas de telecomunicações, operadoras, concessionárias, permissionárias, operadoras de 
infraestrutura de redes nas modalidades fixa, móvel, transmissão, emissão, ou recepção de sinais por 
meio metálico, óptico, eletromagnético, ondas satélites; II - Os trabalhadores em empresas Operadoras 
de satélites; empresas de instalação, operação e manutenção de serviços prestados sob protocolo IP 
(voz, dados e imagens), e em datacenters de empresas de telecomunicações; III - Os trabalhadores 
nas empresas Operadoras, Provedoras de Serviços de Comunicação multimídia (SCII/), através 
de rede óptica, rede metálica, rádio ou satélite, prestando serviços de comunicação multimídia em 
projetos, implantação, operação e manutenção, sob regime público ou privado; IV Os trabalhadores 
em empresas interpostas com empresas de telecomunicações, tomadoras de serviços, em que se 
forma o vínculo empregatício, diretamente, indiretamente ou solidariamente com as empresas de 
telecomunicações, operadoras de sistema de TV por assinatura, operadoras de infraestrutura de 
redes, provedoras de internet, incluindo serviços de transmissão de dados, correio eletrônico, suporte 
de internet, telecomunicações móveis, serviços troncalizadosde comunicação’ projetos’ construção, 
instalação, operação, manutenção de equipamentos e transmissão de sinais Por meios físicos e /
ou eletromagnéticos; V- ostrabalhadoresemempresasinstaladoras, operadoras e mantenedoras de 
serviços detelecomunicaçõesderedeinternaemedifícios,condomínios residenciais ou comerciais, nas 
atividades de instalação’ operação e suporte operacional a clientes; VI - os trabalhadores e opera-
dores de mesas telefônicas’ telefonistas; os trabalhadores em teleatendimento, em telemarketing e 
empregados de empresas de Call-center, telemarketing e Rádio chamada; VII - os trabalhadores em 
empresas de sistemas de televisão por assinatura’ programação’implantaçáo,operaçãodesistemas
detelevisãoporassinaturaa cabo, MMDS (distribuição de sinal multiponto e multicanal), DTH (trans-
missão de sinais digitais via satélite), TVIP, VOIP, denominados telemáticos, execução de serviços 
de projetos, instalação, operação e manutenção de redes externas e internas de TV Por assinatura; 
VIII - Trabalhadores em empresas de atendimento ao público dos serviços de telecomunicações em 
lojas, na modalidade porta-a-porta das empresas de telecomunicações e das empresas provedoras 
de internet, que sejam próprias’ terceirizadas, franqueadas, parceiras ou tomadoras de serviços; IX 
- Trabalhadores da categoria profissional dos aposentados pelo regime geral da previdência social 
oriundos das empresas de telecomunicações e /ou vinculados aos fundos de seguridade social das 
empresas de telecomunicações; X - Empresas de Telecomunicações, Telefonia fixa e móvel, Centros 
de Teleatendimento, Call Centers, Transmissão de Dados e Correio Eletrônico, Suporte de internet, 
Provedores de internet, Serviços SC[/I, Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas, 
Telemarketing, Empresas de Projeto, Construção, instalação, implantação, e Manutenção de Redes 
e Serviços de Telecomunicações e Operação de Equipamentos e meios físicos de Transmissão de 
Sinal e Operadores de Mesas Telefônicas, para comparecerem à assembleia geral extraordinária a 
realizar-se de modo virtual, através da plataformagoogle meet: meet.google.com/bxu-fcib-rvo no dia 24 
de maio  de 2022, às 19h00(em primeira convocação com 50%)  e às 19h30(em segunda convocação 
com qualquer quórum presente)para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta:

1) Autorização para desfiliação da FITRATELP e filiação à FITTEL;
2) Assuntos gerais.

João Pessoa/PB, 18 de maio de 2022.
 

Marta Bernardino Sena da Silva
Presidenta-SINTTEL-PB

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO 
DE MÁRMORES, CALCÁRIOS, PEDREIRAS, PIRITA, MINERAIS N/ METÁLICOS E BENTONITAS 

DO ESTADO  PARAIBA-PB.
COMPOSIÇÃO  DA  CHAPA DE  ELEIÇÃO  PARA  O  DIA:  25 DE MAIO DE 2022

CHAPA  ÚNICA

DIRETORIA EFETIVA CONSELHO FISCAL 
EFETIVO 

DELEG. REP. JUNTO 
FEDERAÇÃO

ADAILTON ROMERO DA SILVA
ANTONIO CARLOS N. ARAÚJO
DANIEL FARIAS DE OLIVEIRA

JOSÉ ELIAS C. 
NASCIMENTO DANILO 
TAVARES DE SOUSA 
EDUARDO OLIVEIRA 
PORTO

ADAILTON ROMERO 
DA SILVA ANTONIO 
CARLOS NUNES 
ARAÚJO

SUPLENTES DIRETORIA SUPLENTES CONS. FISCAL SUPL. DEL. REP. NA 
FEDERAÇÃO

SIMÃO TÉRCIO DA C. 
SAMPAIO
MARIVALDO OLIVEIRA
DANIEL FARIAS DE OLIVEIRA

MARCONY FERNANDES 
ALMEIDA
JOSEBEL ONOFRE DA 
SILVA

ROMILDO ALVES 
DA SILVA

CAMPINA GRANDE-PB, 17 DE MAIO DE 2022
 JOSÉ HUMBERTO ARCÊNIO DA COSTA - PRESIDENTE

CANORTE – COMPANHIA NORDESTINA DE ALIMENTOS– CNPJ. No.10.913.796/0001-27                      
Empresa Beneficiária de Incentivos Fiscal do Nordeste – F I N O R

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  – R E S U M O - REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 
2022 - 1. LOCAL HORA E DATA – Sede Social Rua Parque Solon de Lucena, 671, Bairro Centro, 
CEP. No. 58013-131, João Pessoa – Paraíba, reunião realizada às 10:00 horas do dia 10.05.2022. 
2. PRESENÇA– Acionistas que representavam 100% do capital social com direito a voto, com as 
indicações exigidas pelo Artigo 127 da Lei 6404/1976.3. MESA –Constituída na Forma do Estatuto, 
estava assim formada: Maria ZuleideRibeiro de Macedo, Presidente e Eunice Araújo  de  Albuquer-
que, Secretária. 4. DELIBERAÇÕES: 1º.Em  AGEretificação e ratificação da AGE|O realizada em 
10.05.2022, no tocante a aprovação dos balanços de 2016 até 2021, com oParecer da Auditoria. 2º. 
Confirmação da Eleição da Diretoria em  AGE DE 20.09.2021. 3º. Confirmação do Capital Subscrito 
e Integralizado da Companhia, e a distribuição das Ações e dos acionistas. ARQUIVAMENTO – 
Arquivada na JUCEP-PB, em  16.05.2022,  sob o no. 20220842922.Cópia das Assembléias acima  
será fornecida a quem interessar; solicitar na sede da Companhia. – A Diretoria.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2022
O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA – CRO/PB, por intermédio do 

seu Presidente, torna público, para ciência dos interessados, que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para execução indireta dos serviços, 
mediante EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, reunindo-
-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, instituídos pela Portaria nº 15, de 21 de março de 2022, 
do Exmo. Sr. Presidente do CRO/PB, para recebimento e abertura dos envelopes de proposta e 
documentação, às 14 horas (HORÁRIO LOCAL), na data de 06 de junho de 2022, ou na mesma 
hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data, no Auditório 
deste Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, na Av. João Machado, nº 894, Centro, nesta 
Capital. O download deste edital está disponível gratuitamente na página da Internet www.cropb.
com.br, podendo ser solicitado pelo e-mail licitacaocropb@gmail.com ou, ainda, obtido na Sede do 
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, situado no endereço acima, mediante a entrega de 
01 (um) pen-drive para gravação.

João Pessoa, 17 de maio de 2022.
Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira

Presidente

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 
09.111.618/0001-01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2022-001508/TEC/LI-8421 
para a construção de um Conjunto Habitacional, composto por 16 unidades habitacionais, no 
município de SOUSA- PB

A RR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA,CNPJ nº 12.990.849/0001-39, torna público 
que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a 
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃOpara oGALPÃOconstruídono lote 12R, da quadra ‘F’, do 
Loteamento Morada Nova, em Cabedelo (PB).

JOSÉ MARIA VIANA CORREIA NETO, CPF: 009.800.834-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA UNIFAMILIAR SITUADO NO 
CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMOANA, S/N Rodovia BR-230, KM 10, Amazônia Park, LOTE 
174 QUADRA 14 - CABEDELO/PB.

A ENGEMAT – Engenharia de Materiais Ltda., inscrita sob CNPJ de número 41.157.967/0001-
69, vem por meio desta tornar público a requisição junto a SEMAM (Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente) da Licença de Operação do conjunto habitacional Vista Alegre III com 5 blocos 
totalizando 160 unidades, localizada na rua Amélio Carneiro, setor 58, quadra 201, lote 220, 
Gramame, João Pessoa-PB.

NEO EXCLUSIVE INCORPORADORA SPE LTDA, CNPJ: 40.189.449/0001-64, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Instalação para Construção de Residencial Multifamiliar, situadono Loteamento Intermares, Quadra 
11, Lotes02 e 03, Intermares– Cabedelo/PB.

M C OSSAKA COMETA INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ nº 11.937.527/0001-63, torna público que 
requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação para Residencial Multifamiliar situado à Rua Profa. Josenilda do Socorro Viêira, s/n, 
Q 20, L 14A -Jardim Camboinha – Cabedelo – PB.
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