
Catolé do Rocha 
sedia, hoje, mais 
uma plenária do 
ODE 2022

Reeducandos 
da Seap são 
incluídos no 
Opera Paraíba

No Sertão, governador 
João Azevêdo participa do 
evento e inaugura obras na 
região. 
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Termo de Cooperação 
Técnica assegura que popu-
lação privada de liberdade 
utilize o programa.
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Por maioria, TCU aprova processo 
de privatização da Eletrobras

sinal verde

Ministro paraibano Vital do Rêgo foi o único voto divergente, alegando dados inconsistentes. Página 4
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Caso Mônica de 
Oliveira: imagens 
reforçam tese de 
suicídio da juíza

Supremo rejeita 
ação contra 
Alexandre de 
Moraes

Magistrada, encontrada 
morta na terça-feira, será 
enterrada hoje em Barra de 
Santana, no Cariri. 
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 Toffoli entendeu “não 
haver justa causa” para pros-
seguir com notícia-crime 
apresentada por Bolsonaro. 
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Ao entregar esse e outros equipamentos para a unidade hospitalar, o governador destacou o fortalecimento da Rede estadual de saúde. Página 13

Hospital Edson Ramalho, em JP, ganha tomógrafo

Procura pelas 1.420 vagas 
de emprego foi tão grande 
que Prefeitura de João 
Pessoa decidiu prorrogar 
atendimento até hoje, mas 
só para quem recebeu a 
senha ontem. 
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Feirão da empregabilidade atrai 
multidão ao espaço Cultural

n “(Gonzaga Rodrigues), esse 
homem de elevado conhecimento 
da arte de manusear as palavras 
e de compor jornal, continua 
revelando-se amante desta 
cidade”.

José Nunes
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

603.816

30.737.728

522.069.120

10.217

665.376

6.267.245
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.762.812

433.493.723 

11.736.603.413
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Ação integra a agenda da semana dos Museus, que 
inclui, ainda, eventos em outros equipamentos de JP. 

 .

Páginas 12 e 20

Museu da Cidade de JP 
ganha site e rádio web

n “O mundo corporativo está 
evoluindo, com mais consciência, 
novos modelos de gestão, novos 
processos de aprendizagem 
e novos líderes, adequados às 
oportunidades de um novo tempo”.

Regina Amorim
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Mês de Consciência no Trânsito

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

Internet tem 
banalizado a 
morte, afirma 
psiquiatra

Para especialista, o ano-
nimato e a distância física 
facilitam ideias violentas e 
ameaças e desejos de morte. 

Página 24

Atletismo paraibano é 
promessa na espanha

Andressa Morais 
(foto), no lançamento de 

disco, e Jucilene Sales, 
no lançamento 

de dardo, partici-
pam do Campeo-

nato Íbero-Americano. 
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Fica difícil estabelecer um processo contínuo de valorização de per-
sonalidades que em vida contribuíram para o desenvolvimento cul-
tural da Paraíba, quando uma das formas de reconhecimento, que é 
a colocação em praça pública de estátuas dos homenageados, é anula-
da por vândalos, pessoas desprovidas de consciência cidadã que rou-
bam ou destroem as obras de arte.

 O caso mais recente diz respeito à escultura do cantor e composi-
tor Jackson do Pandeiro, que foi danificada. A obra, de autoria do ar-
tista plástico Jurandir Maciel, havia sido restaurada e recolocada, há 
poucos dias, na esquina da Avenida Visconde de Pelotas com a Praça 
Rio Branco, no Centro da capital paraibana, pela Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope).

 Não se sabe quantas fraturas também sofreu a estátua em home-
nagem ao cantor e compositor Livardo Alves, instalada na Praça Vidal 
de Negreiros – o Ponto de Cem Réis -, também de autoria de Jurandir 
Maciel. Antes, já haviam sido registrados problemas com as escultu-
ras dos poetas Augusto dos Anjos e Manoel José de Lima, o indefec-
tível Caixa D’Água. 

O problema não é da conta apenas dos ídolos da arte. Dos ícones re-
ligiosos também são cobrados tributos, na forma de pedaços dos sím-
bolos sagrados, por essa espécie nova de iconoclastas. A escultura de 
Janaína ou Iemanjá - a Rainha do Mar -, na praça que leva seu nome, 
no final da Avenida Cabo Branco, teve a cabeça decepada e ainda não 
recolocada no lugar.

Há quem sonhe com a transformação de logradouros como o Pon-
to de Cem Réis ou o Parque Sólon de Lucena (Lagoa) em uma gran-
de ágora, na qual personalidades como Pedro Américo, Augusto dos 
Anjos, José Lins do Rego, José Américo de Almeida e Ariano Suassu-
na, por suas representações artísticas, manteriam entre si um coló-
quio permanente.

Como resguardar, porém, as obras de arte? Como embelezar a ca-
pital com variados tipos de referências públicas aos homens e mulhe-
res protagonistas da história artístico-cultural paraibana, sem ter que 
amargar a destruição precoce desse patrimônio? Difícil missão para 
o poder público, cujo êxito depende, também, da participação da ini-
ciativa privada.

Artigo

Vandalismo cultural
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A aversão à cultura e às artes 
Impressiona o desprezo do atual Gover-

no Federal pela cultura, a ciência, a educação 
e o meio ambiente. São posturas incompatí-
veis com a democracia e a diversidade. Tem 
demonstrado que não sabe conviver com 
uma sociedade impregnada de arte, for-
madora de indivíduos críticos. Há uma ex-
plícita tentativa de pasteurização de ideias, 
abraçando o retrocesso cultural e científico 
como projeto político. 

A arte, como trabalho intelectual, rece-
be o menosprezo dos que estão circunstan-
cialmente no poder, porque sabem que ela 
amplia a experiência do homem na percep-
ção do mundo real. A atual relação do poder 
com a cultura nacional estabelece a “crise da 
arte”. Não há interesse em colocá-la como 
uma questão de cidadania. São constantes 
e repetidos os atos que simbolizam a aver-
são do governo à cultura e às artes.

Essa luta está ficando cada vez mais de-
sigual, porque está na dependência de con-
ceitos elitistas e opressores. Os autocratas 
odeiam a cultura, por saberem que ela é 
uma ferramenta de mudança, de libertação 
de corações e mentes. O veto às leis de in-
centivo à cultura sinaliza o quanto andam 
distantes, na contemporaneidade nacional, 
a política e a cultura. 

O país só voltará a respirar ares demo-
cráticos se houver uma mobilização do setor 
cultural em defesa da manifestação criativa 
das artes e da produção de conhecimento, 
enfrentando o negacionismo, o obscuran-
tismo e o revisionismo histórico que se evi-
denciam no momento. 

A memória nacional está propositada-
mente sendo esfacelada. A repressão ao ato 
criativo e a perseguição aos artistas que não 
se enquadram no perfil ideológico do gover-
no, são marcas de suas ações políticas. Aque-
la velha prática: “só gosto de quem joga no 

meu time”. Quanto mais tempo perdurar 
essa destruição, mas difícil será a sua re-
construção. A cultura não pode ficar refém 
de uma luta ideológica. 

Nem há mais preocupação em escon-
der o desprezo dedicado à cultura brasilei-
ra. Ora, o objetivo é fazer com que fiquemos 
cada vez mais pobres culturalmente, na con-
vicção de que assim, teremos mais dificulda-
des em distinguir o certo do errado, o moral 
do amoral, o ético do antiético, Isso é, por-
tanto, estratégico.

Precisamos reativar nossa capacidade 
histórica de resistência e nos habilitarmos a 
conquistar o tempo perdido. O vigor coleti-
vo deve preponderar. É necessário que a cul-
tura seja tratada como um direito cidadão. 
A demolição da cultura nacional está sen-
do movida a ódio e frustrações, porque têm 
medo das manifestações críticas e libertado-
ras. Que seja despertado o sentimento de ur-
gência em pensar e propor caminhos para 
enfrentar esses desmontes da nossa cultura.

Quantas vezes já se ouviu o ditado 
popular: Santo de casa não faz milagre! 
Poucos sabem que sua origem é bíbli-
ca. Está em Matheus e foi Jesus que lhe 
disse: só em sua própria terra, entre 
seus parentes e em sua própria casa, é 
que um profeta não tem glória. Eis por 
que me é difícil apresentar Andrea Fer-
nandes Nunes Padilha ou simplesmen-
te, Andrea Nunes, em sua própria ter-
ra, tendo ela feito carreira e alcançado 
os píncaros da glória em outras plagas. 

Nesta tarde/noite, ao contemplar o 
pôr do sol que se esconde por trás das 
margens do Sanhauá, Andrea já guar-
da em seu riquíssimo histórico de vida 
uma passagem pela Primavera Literária 
Brasileira em Paris ocorrida no auditó-
rio da Sorbonne em 2015; pelo colóquio 
internacional sobre literatura contem-
porânea na Dinamarca, na Universida-
de de Copenhague, em 2018; pela Pri-
mavera Literária de Vila Nova de Gaia, 
em Porto, Portugal em 2019 para, afi-
nal, pousar na Festa Literária Interna-
cional de Paraty.

Para quem nasceu em João Pessoa, 
quando eu já estava me preparando 
para conquistar um mandato popular, 
essas andanças pelo mundo refletem a 
descoberta de uma romancista que jun-
tou a experiência de uma carreira na 
área jurídica com a capacidade de ima-
ginar enredos que prendem o leitor e 
o fazem participar da trama, tentando 
descobrir caminhos que a autora os es-
conde até o final da história.

Suas obras publicadas foram O Dia-
mante Cor de Rosa, gênero infantil; Pa-
pel Crepom, ambientada no cenário ru-
ral da Paraíba na década de cinquenta; 
O Código Numerati, Conspiração em 
Rede, ambientado na Paraíba e chama 
a atenção para o sitio arqueológico do 
Ingá; Corte Infiltrada, vencedor de prê-
mio internacional; Jogo de Cena, pre-
miado pela Associação dos Escritores 
do Romance Policial; e por último, Cor-
pos Hackeados, um avançado romance 

policial que se imiscui pela tecnologia 
de ponta e imagina um futuro em que 
os órgãos humanos possam ser repro-
duzidos em uma máquina para poste-
rior transplante.

O enredo policial ganha contornos 
de mistério quando os pacientes de ór-
gãos transplantados começam a mor-
rer, aparentemente, vítimas de trans-
tornos mentais. As investigações fazem 
surgir uma máfia de tráfego de órgãos 
e revela a ação de um “novo cangaço”, 
agitando as estepes nordestinas. A mis-
tura de realidade, no cenário pós-pan-
demia de 2023, com a ficção, conduz o 
leitor a um final pouco imaginado e sur-
preendente.

Esse final, vocês terão ciência dele 
quando abrirem essas páginas e se de-
liciarem com um romance policial de 
primeira linha. Da leitura, nascerá a 
certeza de que “santo de casa faz mila-
gre”, sim! 

(Apresentação da escritora Andrea Nu-
nes, na Academia Paraibana de Letras, na 
edição do Por do Sol Literário).

Santo de casa faz milagre, sim!

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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“A memória 
nacional está 
propositadamente 
sendo esfacelada
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EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

Av. Chesf, 451 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 99117-7042
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mídia imprEssa

William Costa
dirETor dE mídia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Amanda Mendes Lacerda
dirETora adminisTraTiva,  
FinanCEira E dE pEssoas

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de maio de 2022     3EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão Geral

Os reeducandos do sis-
tema prisional, que neces-
sitarem de alguma cirur-
gia, agora poderão realizar 
o procedimento por meio 
do programa ‘Opera Paraí-
ba’. Para isso, um Termo de 
Cooperação Técnica foi as-
sinado ontem entre as Se-
cretarias da Administra-
ção Penitenciária, da Saúde 
e da Segurança e Defesa So-
cial, por meio da Polícia Mi-
litar via Hospital Edson Ra-
malho.

Na ocasião, o governa-
dor João Azevêdo afirmou 
que o governo não deixa 
segmentos da sociedade 
esquecidos, por isso, a po-
pulação em privação de li-
berdade está incluída no 
programa Opera Paraíba. 
“Nós somos um governo de 
inclusão. Nós não deixamos 
segmentos esquecidos. A 
Secretaria da Administra-
ção Penitenciária é exemplo 
para o Brasil inteiro com os 
programas de ressocializa-
ção e essa é mais uma for-
ma de mostrar que aquelas 
pessoas que estão pagando 
sua pena não são absoluta-
mente esquecidas pelo go-
verno; e prestar esse serviço 
– Opera Paraíba - é funda-
mental”. O governador lem-
brou que durante a pan-
demia da Covid a Paraíba 
criou uma unidade separa-
da e o estado foi um dos que 
menos teve problemas com 
a Covid nos presídios.

O secretário da Admi-
nistração Penitenciária, 
João Alves, afirmou que em 
visitas a penitenciárias em 
João Pessoa constatou a ne-
cessidade de se agilizar ci-
rurgias de pessoas privadas 
de liberdade em situações 

n 

Um Termo de 
Cooperação 
Técnica foi 
assinado 
entre as 
Secretarias da 
Administração 
Penitenciária, 
da Saúde e da 
Segurança e 
Defesa Social, 
por meio da 
Polícia Militar 
via Hospital 
Edson 
Ramalho

Apoio
O secretário da 

Segurança e Defesa 
Social, Jean Nunes, 

disse que os gestores 
do governo têm a 

obrigação de apoiar 
o Opera Paraíba

Vital foi Voto 
Vencido no tcU 

fissUras 
consertadas

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“É preciso ter ligação forte com as 
 políticas públicas do goVernador” 

toffoli: não existe crime  

“não VoU fechar portas” 

“era o cara do lUla liVre” 

Em sua decisão de barrar a ação de Bolsonaro 
contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli ressal-
tou que não existe crime na conduta dele. E fez 
consideração pertinente: o fato de Moraes ser o 
relator do inquérito das fake news não o deixa 
sob suspeição. “Não é motivo para concluir que 
teria algum interesse específico, tratando-se do 
regular exercício da jurisdição”. E concluiu que 
um juiz não pode virar réu “pelo simples fato de 
ser juiz”.   

Apesar de dizer que se “sente muito bem no 
partido em que estou”, o prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (PP), não descarta a possibilidade 
de vir a assumir o comando do PDT na Paraíba 
– a direção nacional da legenda confirma que o 
convite já lhe foi feito. “[Não vou] fechar portas”, 
disse o prefeito, destacando, porém, que “tudo 
só será construído com muito diálogo”.   

A deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB
-SP), criticou, em vídeo, o apoio de Bolsonaro a 
Bruno Roberto (PL) e saiu em defesa do correli-
gionário Sérgio Queiroz. “Na Paraíba, tem um 
pré-candidato ao Senado que é pastor, professor 
de Direito, conservador. Pois ele [Bolsonaro] está 
apoiando o filho de um deputado do PL, que fez 
festa quando Lula foi colocado em liberdade. 
Era o cara do Lula livre”, disse, em referência a 
Wellington Roberto (PL). 

Lembram das ‘fissuras’ 
que haviam surgido na 
alvenaria do apoio do 
Republicanos a Efraim 
Filho (União Brasil), 
pré-candidato a se-
nador? Pois, bem, ele 
garante que elas foram 
consertadas. “Estive 
com Hugo Motta e fa-
lei com Adriano Gal-
dino. Qualquer ruído 
de comunicação foi 
desconstruído. O Repu-
blicanos e Efraim estão 
bem sintonizados”, dis-
se. Isso significa que 
Efraim não fará mais 
campanha para o tuca-
no Pedro Cunha Lima, 
motivo das fissuras?   

O ministro Vital do 
Rêgo Filho, do Tribunal 
de Contas da União, foi 
voto vencido na análise 
da corte do processo de 
privatização da Eletro-
bras. Por 7 votos a 1, o 
TCU aprovou o pros-
seguimento do proces-
so. Contrário à deses-
tatização nos moldes 
propostos pelo gover-
no, o ministro apontou 
que a Eletrobras foi 
subavaliada e afirma 
que a privatização irá 
provocar aumento na 
conta de energia. Em 
fevereiro, ele já havia 
se posicionado contra 
a privatização.  

Perguntou-se à deputada Pollyanna Dutra (PSB) 
qual seria o perfil ideal de um agente político 
para integrar a chapa de João Azevêdo. “É pre-
ciso ter ligação forte com as políticas públicas 
do governador, que é um governador solidário, 
voltado para o desenvolvimento humano. E tem 
que ter uma interação com os setores produtivos, 
com a política, com o povo e com a pauta das 
mulheres”. 

ação “para mobilizar a base”,  
diz ministro sobre notícia-crime  
de bolsonaro contra moraes 

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
cujo nome não foi reve-
lado pela jornalista e 
comentarista da Glo-
boNews, Ana Flor, a 

quem ele deu a 
declaração, 
fez uma lei-
t u ra  c or-
re t í ss i ma 
sobre a ati-

tude do presidente Jair Bolsonaro (PL) de apresentar no-
tícia-crime contra Alexandre de Moraes (foto), na qual 
acusa o ministro de abuso de autoridade – é uma con-
testação de Bolsonaro ao inquérito das fake news em 
que é um dos investigados. “Como o discurso contra 
as urnas vem perdendo gás, cria-se uma nova notícia 
para ocupar espaço e mobilizar a base”, disse o mi-
nistro à jornalista, em anonimato. Essa parece ser, de 
fato, a intenção do presidente: criar um factoide para 
manter acesa a sua empreitada beligerante contra o 
STF. Às vésperas de uma eleição em que se vê em des-
vantagem nas pesquisas, o presidente recusa o armis-
tício para inflamar a sua base, motivá-la. Não deixar 
que ela se desestimule. Por que notícia-crime não pas-
sa de um factoide? Porque em junho de 2020, o plená-
rio do STF decidiu, por 10 votos a 1, a favor da legali-
dade do inquérito das fake news. Simples, assim. O 
relator da ação de Bolsonaro, ministro Dias Toffoli, lu-
cidamente, negou provimento.       

População privada de liberdade poderá realizar cirurgias através do programa 

Reeducandos da Seap são 
incluídos no Opera Paraíba

saúde

mais necessitadas. Então 
conversou com o secretário 
da Segurança e Defesa So-
cial, Jean Nunes, que aco-
lheu a proposta junto com 
o diretor do Hospital Ed-
son Ramalho e a partir daí 
ocorreram os demais diálo-
gos, a exemplo da Secretaria 
da Saúde. “Eu achei interes-
sante tomar essa iniciativa 
e graças a Deus foi muito 
bem aceita. Eu agradeço 
desde já, é um ato de cari-
dade, não se pode falar em 
ressocialização sem pen-
sar na saúde do apenado. 
Então, por isso mesmo, es-
tamos assinando esse ter-
mo de cooperação técni-
ca e começar o mais breve 
possível encaminhar pa-
cientes já selecionados”, 
afirmou.

De acordo com o secre-
tário da Segurança e Defe-
sa Social, Jean Nunes, todos 
os gestores do governo têm 
a obrigação de apoiar o pro-

grama Opera Paraíba. “Não 
podemos dispensar uma 
ação dessa natureza num 
hospital da Polícia Militar 
e essa é uma determinação 
para que o programa avan-
ce também aqui no Hospi-
tal Edson Ramalho. Como 
o Dr. João Alves falou, é um 
ato de caridade”, disse. 

A secretária da Saúde, 
Renata Nóbrega, destacou 

que o Opera Paraíba pre-
cisava chegar também ao 
Hospital Edson Ramalho 
e a Seap identificar essas 
necessidades dos reedu-
candos foi extremamente 
importante. “Precisa sim 
de um olhar diferenciado 
para as diferentes necessi-
dades. Enquanto Secretaria 
da Saúde do Estado nós es-
tamos à disposição. Mas se 
precisar haverá todo o su-
porte nas demais regiões da 
Paraíba”, observou.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Sér-
gio Fonseca, ressaltou que 
o Hospital Edson Rama-
lho está aberto para a Seap 
e externou sua satisfação 
comentando que o Plane-
jamento Estratégico da se-
cretaria, implantado em sua 
gestão quando secretário da 
Administração Penitenciá-
ria, tem a saúde como um 
dos três principais pilares 
da ressocialização.

O município de Ingá con-
ta agora com uma Casa da Ci-
dadania. O novo equipamen-
to, inaugurado ontem, e que 
recebeu o nome do ex-pre-
feito Manoel Batista Chaves 
Filho (falecido em 2020, víti-
ma da Covid), disponibiliza-
rá aos moradores locais e das 
cidades circunvizinhas – Ita-
tuba, Juarez Távora, Mogeiro e 
Riachão do Bacamarte – servi-
ços como emissão de Registro 
Geral (RG), Carteira de Traba-
lho e Previdência Social (CTPS), 
Empreender-PB e Junta Militar.

Desde o início da gestão, 
o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh), já implTinéran-
tou 16 Casas da Cidadania. A 
de Ingá é a 38ª unidade aber-
ta. A previsão é de que, até o 
fim deste ano, sejam inaugu-
rados mais 14 outros equipa-
mentos, elevando o número 
de Casas da Cidadania para 
51 em todo Estado. 

A Casa da Cidadania, que 
está instalada na Rua Presi-
dente João Pessoa – Nº 10 – 
Centro, atenderá das 8h às 
14h, por ordem de chegada, 
devendo realizar cerca de 20 
atendimentos diariamente.

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, representou 

Ingá e mais quatro cidades contempladas
Casa da Cidadania

Termo de Cooperação Técnica foi assinado em benefício dos reeducandos

Foto: Secom-PB

o governador João Azevêdo 
na solenidade de inauguração, 
que contou com as presenças 
dos prefeitos das cidades de 
Riachão do Bacamarte, José 
Arimatéia da Silva; e de São 
José dos Ramos, Mateus Amo-
rim; do deputado estadual João 
Gonçalves; de secretários mu-
nicipais e vereadores.

Tibério falou da satisfação 
em estar na cidade do Ingá e 
destacou que a atual gestão 
estadual foi a que mais inau-
gurou Casas da Cidadania na 
história da Paraíba. “De 2019 
para cá, essa é a 16ª Casa da Ci-
dadania. Estamos levando ci-
dadania, dignidade, acesso à 

documentação básica a mais 
16 municípios, o que demons-
tra o compromisso do nosso 
governo com a inclusão das 
pessoas. Aceleramos esse pro-
cesso de implantação de novas 
Casas, porque sabemos da im-
portância do documento para 
ter acesso a direitos, a diver-
sos benefícios, assim fazendo 
com que o serviço público che-
gue com mais qualidade para 
a população, acessando diver-
sos serviços num só lugar, sem 
precisar se deslocar a vários lu-
gares para obter serviços pú-
blicos”, afirmou o secretário.

O prefeito Robério Burity 
falou da importância da Casa 

da Cidadania para seu muni-
cípio, e para toda região, que 
abrange cinco cidades. “A par-
tir de agora, qualquer cidadão 
que desejar emitir documen-
tos terá uma cidade polo, mui-
to mais próxima. Antigamen-
te, nós éramos obrigados a nos 
deslocar para Campina Gran-
de ou João Pessoa”, ressaltou. 

Ele aproveitou e destacou 
alguns serviços implantados 
pelo Governo do Estado em 
Ingá, a exemplo de uma cre-
che (em licitação); construção 
de uma escola com seis salas 
de aula, no Quilombo de Pe-
dra D’Água; municipalização 
de duas escolas estaduais.

Tibério Limeira (acima) representou o go-
vernador na inauguração: até o fim do ano, 
serão inaugurados outros 14 equipamentos

Fotos: Secom-PB
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Por sete votos a um, TCU dá aval para Governo tocar a operação; desestatização pode ser concluída ainda neste semestre

Por sete votos a um, o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) aprovou o processo de 
privatização da Eletrobras, 
estatal com foco na geração e 
transmissão de energia. O go-
verno aguardava o desfecho 
do julgamento para dar pros-
seguimento na operação, que 
diluirá o controle acionário da 
União na companhia. A inten-
ção da equipe de Jair Bolsona-
ro é concluir a desestatização 
ainda no primeiro semestre 
deste ano, para evitar a proxi-
midade com o calendário elei-
toral e com as férias de verão 
no Hemisfério Norte, período 
de movimento menor de in-
vestidores na Bolsa.

Nos últimos dias, o minis-
tro de Minas e Energia, Adol-
fo Sachsida, fez uma ofensiva 
nos gabinetes de seis minis-
tros do TCU para garantir 
apoio para autorização da pri-
vatização da empresa e sanar 
possíveis dúvidas existentes.

Conforme mostrou o Es-
tadão, Sachsida afirmou a um 
ministro da Corte que, se o 
processo passasse, a oferta de 
ações deveria ocorrer em 25 
de maio - um prazo mais cur-
to do que vinha sendo indica-
do nas últimas semanas- e a li-
quidação em 9 de junho.

Em julgamento ocorrido 
ontem, seguiram o ministro
-relator, Aroldo Cedraz, os 
ministros Benjamin Zymler, 
Walton Alencar Rodrigues, 
Augusto Nardes, Jorge Olivei-

ra, Antonio Anastasia e Bru-
no Dantas.

Apenas o ministro Vital do 
Rêgo, que havia pedido vistas 
do processo em 20 de abril, 
apresentou voto divergente 
contra a privatização. Em seu 
voto-revisor, ele alegou que os 
dados e modelo da desestati-
zação têm uma série de incon-
sistências e irregularidades. O 
ministro, no entanto, não con-
seguiu apoio dos demais inte-
grantes do colegiado.

Após a maioria dos minis-
tros declarar voto pela aprova-
ção do processo, Vital do Rêgo 
afirmou que respeita a deci-
são. “Aceito a decisão da maio-
ria, mesmo não entendendo o 
posicionamento dela. Aceito, 
mas não entendo, mas respei-
to acima de tudo.”

Aprovado processo de privatização
ElEtrobras 

A Fundação Paraibana 
de Gestão em Saúde – PB 
Saúde publicou um novo 
chamamento na edição de 
ontem do Diário Oficial do 
Estado (DOE), em menos 
de 15 dias da última con-
vocação. A lista do 4º edital 
contempla cargos de Nível 
Médio, Técnico e Superior, 
entre candidatos de am-
pla concorrência e pessoas 
com deficiência (PcD), para 
atuar na primeira unidade 
gerenciada pela Fundação, 
o Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita.

Os mais de 200 profis-
sionais convocados pode-
rão enviar os documentos 

para admissão, por meio 
do endereço eletrônico: ht-
tps://respondi.app/JaBbu-
kNP a partir das 8h de hoje 
até às 23h59 do próximo 
domingo (22). O geren-
te executivo de Gestão de 
Pessoas, Harlison Aqui-
no, pontuou que é fun-
damental o cumprimen-
to do prazo para envio 
e a verificação da docu-
mentação completa. “Es-
tamos em nossa quarta 
convocação e temos per-
cebido a cada novo cha-
mamento que as corre-
ções dos documentos têm 
sido mínimas. Os candi-
datos já entraram em con-
tato conosco através da 

nossa central de tira-dú-
vidas e têm se preparado 
com antecedência. Nossa 
expectativa é que o pro-
cesso para contratação flua 
cada vez mais rápido”, co-
mentou.

Funcionando de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 16h30, a Central de 
Atendimento para tirar 
dúvidas dos candidatos 
está disponível por meio 
de contato telefônico: (83) 
3229-9103. 

O diretor superinten-
dente da Fundação, Da-
niel Beltrammi, frisou que 
as assinaturas de contrato 
têm ocorrido também de 
forma mais célere.

Campinense e Ypiran-
ga fizeram um jogo bem 
disputado, ontem à noite, 
no Amigão, pela sexta ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. Apesar 
do empenho dos jogado-
res, o placar não saiu do 
zero a zero, graças a efi-
ciência do sistema defen-
sivo. Ruim para a Rapo-
sa que não fez o dever de 
casa e fica cada vez mais 

distante da zona de classi-
ficação, permanecendo na 
14ª posição. Foi o segundo 
empate em seus domínios. 
Nos seis jogos disputados 
foram duas vitórias, dois 
empates e duas derrotas.

Depois de enfrentar a 
equipe gaúcha, o rubro-
negro só volta a jogar na 
Série C depois da decisão 
do Campeonato Paraiba-
no contra o Botafogo, pre-
vista para o próximo sába-
do, às 16h, no Amigão. E o 
novo embate pela terceira 

divisão do futebol brasi-
leiro será justamente con-
tra o Botafogo paraibano, 
dia 25, no Almeidão, no ter-
ceiro jogo seguido entre as 
equipes e o quarto na tem-
porada, já que os times se 
enfrentaram pela Copa do 
Nordeste, também no Al-
meidão, no empate de 1 a 
1. Na decisão do Estadual, 
a Raposa saiu na frente de-
pois da vitória de 2 a 1 e 
agora precisa de um em-
pate para se sagrar bicam-
peão e de forma invicta.

Novos 211 casos de con-
taminação pela Covid-19 
foram confirmados ontem, 
na Paraíba, pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). 
Os casos estão distribuí-
dos por João Pessoa, com 
117 casos; Araçagi 15 casos; 
Campina Grande com 13; 
Serra Redonda, São Vicen-
te do Seridó, Cabedelo, Boa 
Vista, Patos, Bayeux, Caja-
zeiras, Queimadas, Santa 
Rita, Catolé do Rocha tam-
bém registram casos.

Nenhum óbito por Co-
vid-19 foi confirmado on-
tem, chegando a dois dias 

sem falecimentos em de-
corrência do agravamento 
da doença. Com a atuali-
zação, de acordo com da-
dos disponibilizados pela 
SES, a Paraíba chegou ao 
montante total de 603.816 
casos confirmados, sendo 
446.834 pessoas recupera-
das e 10.217 óbitos.

Vacina
Ap r o x i m a d a m e n t e 

88,20% da população parai-
bana acima de cinco anos 
está vacinada com duas do-
ses ou dose única, encerran-
do o ciclo primário contra 
a Covid-19, o equivalente a 
3.308.480 pessoas vacinadas, 
dos quais 198.176 precisam 

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

Entre as doses de refor-
ço, 1.860.227 da população 
apta foi vacinada com a pri-
meira dose de reforço, re-
presentando 49,59% da po-
pulação estimada, e 38.484 
já receberam a segunda 
dose de reforço, equivalen-
te a 41,67%. 

Outras 48.958 doses adi-
cionais foram aplicadas na 
população apta para rece-
ber doses aplicadas. Tam-
bém são registrados, a apli-
cação de 8.762.812 doses 
totais de 9.792.045 imuni-
zantes recebidos pelo Go-
verno do Estado.

O prefeito Cícero Lucena 
assinou, após reunião vir-
tual na tarde de ontem, um 
contrato com o escritório de 
paisagismo Burle Marx. A 
banca será responsável pelo 
projeto do novo parque mu-
nicipal a ser construído no 
local onde funcionava o an-
tigo Aeroclube.

“Esse é mais um passo 
na consolidação do parque 
e esperamos ter esse proje-
to definido em, no máximo, 
60 dias. Nesse movimento 
vamos ouvir algumas su-
gestões da população para 

orientar os projetistas. Com 
certeza é um momento im-
portante para a cidade de 
João Pessoa que vai ganhar 
um dos maiores parques ur-
banos do Brasil. Fico muito 
feliz pela conquista e, com 
certeza, faremos a execu-
ção desse projeto o mais rá-
pido possível”, afirmou o 
prefeito.

O secretário municipal 
do Meio Ambiente, Weli-
son Silveira, destacou que 
esta semana o prefeito assi-
nou a escritura definitiva de 
propriedade do terreno. “O 

escritório foi agora escolhi-
do pela sua expertise e ago-
ra nos apresentarão uma 
proposta inicial. Estaremos 
acompanhando cada etapa 
de perto”, explicou.

O parque terá sozinho 
um total de 25 hectares, o 
que corresponde a cerca de 
82% do antigo Aeroclube. 
A divisão foi feita a partir 
de Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) media-
do pelo Ministério Público, 
o que encerrou cerca de uma 
década de disputas em tor-
no da área.

Fundação PB Saúde publica 4° edital 
de convocação no Diário Oficial

Campinense empata sem gols com o 
Ypiranga-RS, no Amigão, pela Série CParaíba tem confirmados 211 novos 

casos de Covid-19 e nenhum óbito

Prefeito de JP assina contrato com o 
escritório de paisagismo Burle Marx

aprovados Em concurso

brasilEiro

bolEtim diário

projEto dE novo parquE

Marlla Sabino 
Agência Estado

Apesar do empenho dos jogadores, o placar não saiu do zero a zero, graças ao sistema defensivo

Foto: Estefinho Francelino/Divulgação

A Justiça Eleitoral jul-
gou improcedente a ação 
que pedia a anulação dos 
votos dados aos candida-
tos a vereador do DEM de 
Campina Grande na elei-
ção de 2020. Caso o pedido 
do Ministério Público Elei-
toral tivesse sido acatado, 
os vereadores Cledson Ro-
drigues e Waldeny Santa-
na, os únicos a serem elei-
tos pela legenda, teriam 
perdido os seus mandatos.

A Ação de Investigação 
Eleitoral (Aije) denunciava  

a existência de candidatu-
ras laranjas no pleito. Con-
forme o órgão, Marta Am-
brósio e Virgínia Soares, 
teriam sido incluídas ape-
nas para cumprir os 30% 
exigidos pela legislação na 
cota de gênero.

“Desse modo, diante da 
inexistência de elementos 
probatórios que compro-
vem, de forma inequívoca, 
a realização de registros 
fictícios de candidaturas 
com a intenção de burlar 
os percentuais previstos 
no §3º, do art. 10, da Lei no 
9.504/1997, bem como do 
cumprimento por parte 

do recorrido da proporção 
mínima e máxima exigida 
para as cotas de gênero, 
além das demais exigên-
cias previstas na Resolu-
ção TSE nº 23.604/2019, 
não há outra decisão que 
não seja a improcedên-
cia da inicial”, cita parte 
da sentença publicada on-
tem, e assinada pelo juiz 
Alexandre Trineto, da 16ª 
Zona Eleitoral.

O juiz também rejei-
tou a ação que solicitava 
a cassação da chapa do 
Pros, que elegeu os verea-
dores Rui da Ceasa e Ca-
rol Gomes.

Rejeitada ação contra vereadores 
do DEM de Campina Grande

pEla justiça ElEitoral

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

O prefeito Cícero Lucena exibe o contrato assinado com representante do escritório Burle Marx

Foto: Secom-JP
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As populações de Gado 
Bravo e Umbuzeiro recebe-
ram, nessa terça-feira (17), o 
Programa Tá na Mesa, que 
fornecerá diariamente 200 
refeições diárias ao preço de 
R$ 1 em cada uma dessas ci-
dades que integram a fase 
de ampliação do progra-
ma, que está contemplan-
do 13 municípios com até 10 
mil habitantes. Hoje, o Tá na 
Mesa será implantado na ci-
dade de Desterro. 

Criado em caráter emer-
gencial com o objetivo de 
promover assistência ali-
mentar aos segmentos mais 
vulneráveis da população, 
o Programa Tá na Mesa 
atende os municípios que 
não possuem Restaurante 
Popular, sendo responsável 
pelo fornecimento de 25.700 
refeições diárias, de segun-

Municípios passaram a contar com o fornecimento diário de 200 refeições, cada, ao preço simbólico de R$ 1

Programa Tá na Mesa é ampliado
gado bravo e umbuzeiro

da a sexta-feira, ao preço de 
R$ 1. Um investimento do 
tesouro estadual que tem 
mudado a vida dos benefi-
ciários do programa e dos 
pequenos empresários dos 
municípios contemplados 
que fornecem as refeições.

Para a dona de casa Edil-
ma Pereira Matias, residen-
te em Gado Bravo, casada, 
mãe de dois filhos, cujo es-
poso trabalha como gari, 
o Tá na Mesa vai facilitar 
bastante para os moradores 
do município e das comu-
nidades. “Hoje em dia está 
tudo caro, o gás, carne, co-
mida, todos os alimentos es-
tão caro. E vai facilitar muito 
para as pessoas mais caren-
tes, que realmente precisam, 
vai ser muito bom pra pes-
soas, muito bom mesmo”, 
comemorou.

Já o empresário Thiago 
Pires Bezerra, ganhador da 
licitação para fornecimento 
das refeições do Programa 
no município, ressaltou que 
o Tá na Mesa surgiu num 
momento em que mais pre-
cisava. 

“Estamos no programa 
há 11 meses, participamos 
no primeiro edital e ganha-
mos os municípios de Mon-
teiro e Serra Branca, e che-
gamos a Gado Bravo. Um 
programa onde todos ga-
nham, garante segurança 
alimentar pra quem mais 
precisa, o empresário con-
segue criar um fôlego no 
período pós-pandemia, 
conseguimos gerar renda, 
emprego”, comentou Thia-
go Bezerra. 

Ele acrescentou: “Em 
Gado Bravo, estamos geran-

Mais 
O Tá na Mesa 

será implantado 
hoje no município 

de Desterro

do três empregos diretos, 
fora os indiretos, porque 
compraremos na cidade. E 
em todas as outras cidades, 
temos cerca de 20 postos de 
emprego”.

A coordenadora esta-
dual do Programa Tá na 
Mesa, Telma Virgínia da 
Silva Custódio, lembrou 
que o Programa já está im-
plantado em 91 municípios 

e em breve estará em 147 
cidades. “São 25.700 refei-
ções de qualidade servidas 
diariamente, ao preço de 
apenas R$ 1. Hoje, será dis-
ponibilizado para a popu-
lação da cidade de Dester-
ro. Na segunda-feira (23), 
nos municípios de Juarez 
Távora e Mulungu e dia 28, 
em Juru”, informou a coor-
denadora.

 
Ampliação 

Por meio de Projeto de 
Lei enviado e aprovado 
pela Assembleia Legislati-
va, o Programa Tá na Mesa 
foi ampliado para muni-
cípios com população aci-
ma de oito mil habitantes. 
O projeto aprovado teve o 
objetivo de garantir segu-
rança alimentar, fomento 
às economias locais, e con-

templa mais 13 municípios 
do estado. 

O Tá na Mesa irá distri-
buir 200 refeições nos mu-
nicípios que têm população 
entre oito até 10 mil habitan-
tes; 250 almoços diários nas 
cidades que possuem entre 
10 e 20 mil habitantes; e 400 
refeições em municípios aci-
ma de 20 mil habitantes, as-
segurando o fornecimento 
de 565.400 almoços por mês.  

Com o projeto aprova-
do, além dos últimos mu-
nicípios que já receberam 
a ação – Marcação, Baía da 
Traição, Mataraca, Riacho 
dos Cavalos, Aparecida, 
Triunfo, Gado Bravo e Um-
buzeiro, serão beneficiados 
com o Tá na Mesa os mora-
dores de Mulungu, Juru, 
Barra de Santana, Dester-
ro e Juarez Távora. 

Multifeira Brasil Mostra Brasil é lançada na capital
negócios e serviços

A 26ª edição da Multifeira 
Brasil Mostra Brasil (BMB) foi 
lançada, ontem, na capital pa-
raibana durante um almoço 
corporativo para convidados 
vinculados a empresas, asso-
ciações, demais parceiros e re-
presentantes da imprensa. O 
evento aconteceu em um res-
taurante localizado no bairro 
Jardim Oceania e, na ocasião, o 
anfitrião Wilson Martinez rei-
terou a importância das par-
cerias do evento e anunciou 
algumas novidades aguarda-
das para a feira, que acontece-
rá dos dias 8 a 17 de julho, no 
Centro de Convenções de João 
Pessoa, em Cabo Branco.

A primeira edição da feira 
ocorreu em 1995 e o período de 
pandemia foi o primeiro em 
que não houve edição do even-
to. O empresário Wilson Marti-

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Evento 
A 26ª Brasil Mostra 
Brasil será de 8 a 17 
de julho, no Centro 

de Convenções 

nez, responsável pelo evento, 
lembra que o evento retorna 
após  dois anos “de molho” em 
decorrência do novo corona-
vírus, mas as expectativas de 
retorno são as melhores pos-
síveis. “Voltamos com uma 
nova formatação, uma Bra-
sil Mostra Brasil mais ativa, 
para poder trazer ainda mais 
alegria para a população que 
ficou dois anos sem ter o pri-
vilégio de poder nos visitar”, 
pontuou o organizador. 

Para contemplar a dimen-

são da feira proposta para este 
ano, estima-se que mais de 
700 empregos diretos e indi-
retos sejam gerados. Com rela-
ção ao público, para os 10 dias 
de evento, a previsão é de que 
mais de 100 mil pessoas pas-
sem pelo local, prestigiando a 
feira multisetorial.

Além disso, a feira serve 
como vitrine para o Estado 
da Paraíba, pois “as empresas 
que vêm de fora têm que falar 
que vão estar aqui na Paraíba”, 
exemplificou Wilson. O em-
presário também reforça que 
além da geração de emprego e 
renda, o evento também con-
tribui para a arrecadação tri-
butária. “Todo mundo ganha 
e nós também ganhamos a ale-
gria de podermos voltar a tra-
zer alegria pro povo”, enfati-
zou Martinez.

O Lojão Rio do Peixe é um 
dos principais parceiros da fei-
ra nessa edição, participando 
como um dos estandes ânco-

ra. “O Lojão é um parceiro da 
feira há muitos anos e a gente 
vem, dentro desse segmento 
de varejo, conquistando mui-
tos resultados incríveis. Estar 
em uma feira desse tamanho é 
muito importante porque con-
solida essa parceria. O merca-
do ficou muito tempo sem ter 
evento e a gente está com um 
dos maiores estantes que a fei-
ra tem”, afirmou Alessandro Pi-
non, gerente de Marketing do 
Lojão Rio do Peixe.

No lançamento da feira, 
além de Wilson Martinez, ou-

tros representantes de par-
ceiros como a Associação Pa-
raibana de Imprensa (API) e 
Associação Comercial da Pa-
raíba (ACPB) falaram sobre a 
importância do evento. 

Melca Farias, presidente da 
ACPB, destacou que participar 
da BMB “é um prazer e uma 
honra” e que a associação en-
tra como uma crescente voz do 
setor produtivo. Marcos Wéric, 
presidente da API, observou 
que “a feira já está incorporada 
no cotidiano da cidade de João 
Pessoa” e que Martinez sempre 

colocou a imprensa no proces-
so, “na cobertura, dedicando 
espaço dentro da feira, fazen-
do esse movimento junto e lem-
brando também desses profis-
sionais”, disse.

Dentre as novidades para 
esse ano estão a prestação de 
serviços, a presença de novos 
ramos e também uma gama 
maior de produtos. Wilson res-
salta que, em detalhes, tudo 
que há de novo para essa edi-
ção poderá ser conferido so-
mente na abertura do evento 
no dia 8 de julho.

Wilson Martinez, organizador da feira, e o gerente de Marketing do Lojão do Rio do Peixe, Alessandro Pinon

Foto: Marcos Russo Foto: Marcos Russo

Tá na Mesa, que atende municípios que não possuem Restaurante Popular, garante alimentação de qualidade a preço simbólico para famílias carentes; são fornecidas 25,7 mil refeições por dia, em toda a Paraíba 

Foto: Secom-PB
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PADROEIRA

Festa de Santa 
Rita de Cássia 
acontece até 
o domingo

O Santuário Santa Rita de 
Cássia, no município de Santa 
Rita, deu início no último dia 
8 de maio à Festa da Padro-
eira. Até o próximo domin-
go, dia 22 de maio, os devotos 
participam do quinzenário 
em honra a Santa dos Impos-
síveis. Foram dois anos sem a 
festa em sua totalidade, sem 
missas abertas ao grande pú-
blico e a tradicional romaria 
devido à pandemia. 

Este ano, nomes como, 
padre Nilson Nunes, padre 
Puan Ramos, Elson Júnior, 
Batista Lima, Fabiana Sou-
to, Rhuan Stylus e Tuareg’s, 
se apresentam na estrutura 
montada em frente ao santu-
ário. No domingo, dia 22, de-
dicado à Santa, acontecerão 
as missas votivas, e, ao fim, 
cerca de 80 mil romeiros ca-
minharão por quase 10 qui-
lômetros.  Este ano a romaria 
sairá do bairro Heitel Santia-
go em direção ao Santuário. 
“Esse ano, graças a Deus po-
demos festejar da forma que 
ansiávamos, com as missas, 
shows e romaria. Desejo que 
todos os fiéis se sintam con-
vidados a participar e assim 
rogar à Santa dos Impossíveis 
a sua poderosa intercessão”, 
disse o padre Puan Ramoso, 
pároco e reitor do Santuário 
Santa Rita de Cássia.

O quinzenário aconte-
ce sempre às 19h, com mis-
sa presencial, e também ao 
vivo no canal do YouTube do 
Santuário.  Para saber tudo 
que acontece na festa, acesse 
o Instagram ou Facebook do 
Santuário – @santuariosan-
taritapb .

Uma sobrinha da ju-
íza Mônica Maria Andra-
de Figueiredo de Oliveira, 
47 anos, Monique Andrade, 
revelou que teve acesso às 
imagens do circuito de se-
gurança do prédio onde ela 
foi encontrada morta, na úl-
tima terça-feira, e elas forta-
lecem a tese de suicídio da 
magistrada.

Monique viajou a Belém, 
no Pará, para cuidar do tras-
lado do corpo junto o noivo. 
Ela informou que, ontem, 
foi até a delegacia respon-
sável pelo caso, e na com-
panhia de mais duas juízas, 
que eram amigas de Môni-
ca, assistiram vários trechos 
das imagens. “Vimos as fil-
magens de muitas câmeras e 
de ângulos distintos. A cena 
é muito clara. Não há possi-
bilidade de ser outra coisa”, 
afirmou a sobrinha, acres-
centando que uma das ima-
gens mostra a juíza com a 
arma na mão.

Ela será sepultada hoje 
no Cemitério São Joaquim, 
na cidade de Barra de San-
tana, Cariri do Estado, sua 
terra natal. A juíza deixa um 
casal de filhos do primeiro 
casamento, de 22 e 13 anos 
de idade.

A paraibana foi encon-
trada morta pelo marido, o 
juiz João Augusto Figueire-

do de Oliveira Júnior. Ele in-
formou que na noite anterior 
os dois tiveram uma peque-
na discussão, e que depois 
disso foi dormir, não tendo 
mais contato com Mônica. 
Somente por volta das 6h40 
da manhã, a encontrou den-
tro do veículo que estava es-
tacionado no prédio.

Chegada do corpo
O corpo chegou ontem à 

noite em Campina Grande e 
foi levado para um cemitério 
particular no bairro do Vela-
me. De lá seguiu para o Ca-
riri, para sepultamento hoje. 
Antes, serão feitas homena-
gens e orações na capela do 
cemitério.

A Prefeitura de Barra de 
Santana decretou luto ofi-
cial de três dias. Mônica foi 
secretária de Finanças do 
Município por um período 
de oito anos. “De uma inte-

Sobrinha de Mônica de Oliveira contou que imagens que estão com a polícia do Pará reforçam a tese de suicídio

Corpo de juíza será enterrado hoje
Em bARRA DE sAntAnA

Luto
Prefeitura de Barra de 
Santana decretou luto 
pela morte da juíza, 
que já foi secretária 

de Finanças da cidade

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

gridade sem tamanho, espe-
ramos que a justiça faça a de-
vida apuração. Ela era é uma 
pessoa do bem, foi minha 
secretária e sempre se mos-
trou muito zelosa com o bem 
público, inteligente e empe-
nhada. Não temos como acu-
sar ou declarar algo sobre o 

fato”, disse o ex-prefeito da 
cidade, e primo de Mônica, 
Manoel Andrade.

A magistrada era juíza 
da cidade de Martins, no 
Rio Grande do Norte, e sem-
pre viajava a Belém. “Antes 
de atuar como juíza no Rio 
Grande do Norte, ela havia 

sido aprovada em concursos 
no Ceará e no Pará. Mas por 
conta da proximidade com a 
casa dos familiares aqui na 
Paraíba, ela decidiu escolher 
trabalhar no estado vizinho”, 
relatou a prefeita de Barra de 
Santana, Cacilda Andrade.

A Polícia Civil abriu in-

quérito para apurar o caso e 
o Ministério Público do Pará 
designou o promotor Luiz 
Márcio Teixeira Cypriano, 
da Promotoria de Justiça de 
Controle Externo da Ativi-
dade Policial e da Tutela Co-
letiva da Segurança Públi-
ca, para acompanhar o caso.

Paraibana Mônica Figueiredo estava em Belém, no Pará, com o marido, o também juiz João Augusto Figueiredo

n 

Polícia Civil 
do Pará 
investiga a 
morte da juíza. 
O marido dela 
afirma que 
encontrou o 
corpo dela 
dentro do 
carro no 
prédio onde 
ele morava

Foto: Redes sociais

nO vAlE DO PIAncó

Famílias fazem colheita do arroz vermelho
Agricultores familiares 

assistidos pela Empresa Pa-
raibana de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural (Empaer), vinculada à 
Sedap começaram, neste mês 
de maio, a colheita do arroz 
vermelho em todos os muni-
cípios produtores da região 
do Vale do Piancó.

Diferentemente dos anos 
anteriores, segundo estima-
tiva dos extensionistas, a pro-
dução do arroz vermelho foi 
reduzida em mais de 70% 
neste ano, já que a previsão 
de colheita é de aproximada-
mente 360 toneladas porque 
as áreas estão sendo ocupa-
das pela pecuária.

De acordo com o extensio-
nista rural Ernani José Diniz, 
da Gerência Operacional da 
Empaer de Itaporanga, a cul-
tura do arroz vermelho, ape-
sar de sua importância para 
a segurança alimentar e ge-
ração de renda local, tem per-
dido espaço em suas áreas de 
cultivo, substituídas por pas-

tagens para bovinocultura 
de leite e corte. Outro fator 
que tem contribuído para a 
redução de áreas plantadas, 
diz respeito a irregularidade 
de chuvas dos últimos anos 
na região.

Ele lembra que, em 2018, 
a área total plantada com a 
cultura foi de 872 hectares.  Já 
neste ano, foi de apenas 305, 
uma redução de 75%.

Ibiara 
A produção de arroz ver-

melho no município de Ibia-
ra se constitui em uma ativi-
dade de grande rentabilidade 
e é cultivada por agricultores 
familiares que executam seus 
plantios em pequenas áre-
as denominadas de várzeas 
ou lagoas. A exemplo dos de-
mais municípios integrantes 
da região do Vale do Piancó, 
o plantio acontece na segun-
da quinzena do mês de de-
zembro, já a colheita ocorre 
em maio.

Neste ano, em virtude das 

tEcnOlOgIAs sOcIAIs

Cooperar recebe projetos de associações
O Projeto Cooperar pror-

rogou até o dia 31 deste mês 
o prazo para as Associações 
Comunitárias Rurais inscre-
verem propostas na área de 
tecnologias sociais, dentro 
do PB Rural Sustentável. Se-
rão aplicados recursos supe-
riores a R$ 26 milhões em 
projetos de produção de mel 
com abelha sem ferrão; cria-
ção de caprinos e ovinos em 
sistema agroflorestal; criação 
de frangos caipira; produção 

de palma forrageira adensa-
da, resistente à cochonilha 
do carmim e implantação de 
sistema de geração de energia 
solar para pequena irrigação 
existente.

 O edital do PB Rural Sus-
tentável objetiva reduzir a 
vulnerabilidade agroclimá-
tica, com a introdução e dis-
seminação de tecnologias e 
práticas agropecuárias me-
lhoradas e adaptadas às con-
dições climáticas da região 

semiárida, além de atender 
aos regulamentos socioam-
bientais. Com isso, o progra-
ma busca auxiliar os peque-
nos agricultores familiares 
para que eles mantenham 
uma atividade produtiva du-
rante todo o ano, proporcio-
nando uma melhor convivên-
cia nas estações de escassez 
de água.  Os interessados (As-
sociações Comunitárias Ru-
rais), que atendam aos requi-
sitos estabelecidos, devem 

preencher o Formulário de 
Apresentação de Demandas 
2b (Anexo A03) por meio ele-
trônico, que pode ser acessa-
do no link  http://www.coo-
perar.pb.gov.br/downloads, 
onde também estão disponí-
veis todas as instruções. 

Na hipótese de dúvidas no 
preenchimento, as organiza-
ções contam com orientações 
da Central de Atendimento – 
Tira dúvidas e das equipes do 
Cooperar nas Gerências Re-

gionais e da parceira Empre-
sa de Pesquisa, Extensão Ru-
ral e Regularização Fundiária 
(Empaer), por meio dos escri-
tórios locais nos municípios.

O programa PB Rural Sus-
tentável do Governo do Esta-
do é executado pelo Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Agricultura Fami-
liar e do Desenvolvimento do 
Semiárido (Seafds) e Projeto 
Cooperar, em parceria com o 
Banco Mundial. 

chuvas irregulares, com índi-
ces registrados abaixo da mé-
dia, a produtividade alcan-
çada foi de 1.500 quilos por 
hectare, numa área planta-
da de 25 hectares, resultando 
um total de 37.500 quilos co-
lhidos. Parte do arroz planta-
do é consumida pelas famílias 
dos agricultores e o excedente 
comercializado localmente, e 
também pela Prefeitura Mu-

nicipal para o Programa Na-
cional de Alimentação Esco-
lar (Pnae).

No município, o trabalho 
de produção de arroz tem o 
acompanhamento do exten-
sionista Francisco Ramalho, 
mais conhecido por Zélio, e da 
gerente regional da Empaer 
em Itaporanga, Roméria Pe-
reira. Atualmente, o arroz ver-
melho é produzido em 17 mu-

nicípios polarizados pelo Vale 
do Piancó. Destacando-se, en-
tre eles, Santana dos Garrotes, 
Pedra Branca, Nova Olinda, 
Itaporanga, Diamante e Ibia-
ra, responsáveis por cerca de 
60% da área cultivada, bene-
ficiando centenas de famílias 
agricultoras com a geração de 
postos de trabalho, de renda, e 
de segurança alimentar e nu-
tricional.

Agricultores familiares assistidos pela Empaer iniciaram a colheita da safra de 360 toneladas 

Foto: Secom-PB
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Paraíba

Quatro suspeitos de partici-
parem do assalto a uma agên-
cia do Banco do Brasil, em 
Campina Grande, foram pre-
sos na última terça-feira duran-
te ação envolvendo policiais da 
Delegacia de Repressão ao Cri-
me Organizado (DRACO) e o 
Grupo de Operações Especiais 
(GOE) da Polícia Civil. Os no-
mes não foram informados pe-
las autoridades policiais.

Três membros da organi-
zação criminosa foram presos 
em uma casa de luxo na praia 
de Fagundes, no município de 
Lucena, no momento em que 
comemoravam, junto com mu-
lheres, as ações criminosas do 
grupo. O quarto investigado foi 
capturado no bairro Valentina 
Figueiredo, em João Pessoa. Na 
casa dele, os policiais encontra-
ram um fuzil calibre 556, uma 
pistola .40 e várias munições. 
Além disso, celulares também 
foram apreendidos. 

Segundo o delegado Diego 
Beltrão, todo material será peri-

ciado, principalmente as armas 
para saber a procedência, e os 
celulares, que podem indicar os 
contatos que o grupo mantinha.

Diego Beltrão, titular da 
Draco e um dos comandan-
tes da operação, informou que 
um dos presos era alvo da For-
ça Tarefa do Sistema Único de 
Segurança Pública que investi-
ga o crime organizado no Rio 
Grande do Norte. Ele disse ain-
da que o suspeito chefiava a cri-
minalidade na favela Mãe Lui-
za, em Natal/RN, a mando de 
uma facção criminosa daquele 
estado. “Contra ele havia três 
mandados de prisão expedidos 
pela Justiça, que foram cumpri-
dos nesta operação policial”, in-
formou o delegado.  

O grupo era investigado 
desde o roubo ao Banco do Bra-
sil, nas proximidades do Par-
que da Criança, em Campi-
na Grande, ocorrido no dia 11 
deste mês. Na ocasião, os as-
saltantes conseguiram roubar 
a arma do vigilante, celular de 

um cliente e o dinheiro que es-
tava em um dos caixas físicos 
da agência. A ação da quadri-
lha durou cerca de cinco mi-
nutos e provocou pânico, tanto 
no interior do estabelecimen-
to bancário como também nas 

proximidades, pois eles amea-
çavam atirar. Imagens de câ-
meras de segurança e também 
o veículo utilizado pelo grupo 
foram de fundamental impor-
tância nas investigações da po-
lícia para identificar os partici-

pantes do assalto.
Em menos de uma sema-

na, a Polícia Civil reuniu infor-
mações e indícios sobre a auto-
ria do crime, conseguindo os 
mandados judiciais para a de-
flagração da operação. As pri-

sões já foram informadas à Jus-
tiça, inclusive a apreensão do 
armamento pesado do grupo. 
As mulheres que estavam na 
casa, em Fagundes, foram le-
vadas à Central de Polícia e de-
pois liberadas.

Três assaltantes foram presos em casa de luxo, na praia de Fagundes; um quarto acusado foi capturado em João Pessoa

Quadrilha é localizada em Lucena
assalto a banco em cG

Um homem identificado 
por Walb Fagner Galdino da 
Silva, conhecido por Cássio, 
foi preso pela Polícia Militar, 
suspeito de integrar o grupo 
que explodiu o carro-forte da 
Empresa Preserve, na última 
segunda-feira, na BR-230, en-
tre as cidades de Aparecida e 
Pombal, no Sertão. Ele foi le-
vado para a Delegacia de Po-

lícia de Patos, onde foi inter-
rogado e está à disposição da 
Justiça.

A prisão do suspeito foi 
realizada pela Polícia Militar 
e aconteceu no final da tar-
de da terça-feira, na localida-
de conhecida por Casinha do 
Homem, zona rural de San-
ta Cruz, na divisa com o Rio 
Grande do Norte.

A explosão do carro-forte 
ocorreu na segunda-feira e, 
logo após, o grupo, formado 
por cerca de 10 homens, ateou 
fogo em um Jeep Renegade e 
fugiu em direção à cidade de 
Aparecida, onde pegou a es-
trada de acesso à divisa com 
o Rio Grande do Norte. Du-
rante as diligências, dois sus-
peitos foram localizados e re-

solveram trocar tiros com os 
policiais. Francisco Fernan-
des Filho, o Chico de Dodô, 
37 anos, e Francisco Manoel 
da Silva Filho, o Bolinha, 35 
anos, foram mortos no con-
fronto. Segundo o coronel 
Campos, comandante do Po-
liciamento Regional, os de-
mais envolvidos continuam 
sendo procurados.

Curtas
Ladrão sofre choque em 
cerca elétrica de condomínio

PM flagra homem com CPU 
de agência do Bradesco

Tiroteio deixa dois baleados 
em Gramame e Geisel

Um homem que não teve a identidade revelada 
sofreu um choque em uma cerca elétrica instalada 
em um condomínio no bairro Aeroclube, em João 
Pessoa. O círcuito interno de segurança do local 
flagrou o momento em que ele, com a ajuda de 
um parceiro, subiu no muro e, ao tentar passar por 
baixo da cerca, sofreu o choque; mesmo assim, ele 
entrou para furtar uma bicicleta.

O fato aconteceu na noite de segunda-feira (16). 
Mesmo com o flagrante, a dupla conseguiu fugir 
com a bicicleta e ainda não foi localizada. 

Moradores da área, pela imagem, acreditam 
que seja a mesma dupla que investe contra 
moradores para praticar furtos de celulares e outros 
pertences. A imagem que flagra o furto da bicicleta 
foi entregue à Delegacia de Polícia para ser 
analisada na tentativa de identificar os ladrões.

A Polícia Militar prendeu em flagrante um 
homem dentro de uma agência do Bradesco 
localizada na Rua João Gomes Maranhão, 
no Centro de Guarabira. A ação dos policiais 
aconteceu na madrugada de ontem. De acordo 
com as informações, ao chegar à agência 
bancária, a guarnição da PM encontrou a porta de 
acesso aberta e escorada apenas por uma cadeira 
para não fechar e travar. No interior, os policiais 
observaram um homem que tentava se esconder. 
Ao realizarem uma busca pessoal no homem de 
35 anos, os policiais encontraram uma CPU do 
computador da agência dentro de uma mochila 
que estava com ele. Na mochila, também foram 
encontradas quatro chaves de fenda e um alicate 
de bico. O acusado foi conduzido à delegacia de 
polícia e apresentado ao delegado, sendo autuado 
em flagrante por dano ao patrimônio.

Um adolescente de 14 anos e um jovem de 
18 anos foram socorridos para o Hospital de 
Emergência e Trauma de João Pessoa após 
serem baleados durante confronto entre dois 
homens no bairro de Gramame, Zona Sul de João 
Pessoa. Segundo relato da PM, os dois casos 
aconteceram na noite de terça-feira. No primeiro 
caso, o adolescente foi ferido na perna e, de 
acordo com o Trauma, ele não tinha envolvimento 
com o confronto e foi atingido por bala perdida. 
O segundo envolveu um jovem de 18 anos ferido 
com quatro disparos na Avenida Valdemar 
Galdino Naziazeno, bairro do Geisel. Um homem 
em uma motocicleta teria se aproximado da 
vítima e efetuado os tiros. O crime aconteceu nas 
imediações da Central de Polícia e, de acordo com 
o Trauma, o estado de saúde é grave.

Parte do armamento do grupo estava escondido numa casa no bairro do Valentina Figueiredo; quatro integrantes foram presos

Fotos: Ascom/PCPB

explosão de carro-forte

Homem estava escondido em Santa Cruz

Um homem de 38 anos foi 
preso e um adolescente de 
17 anos foi apreendido como 
parte de ações realizadas du-
rante a Operação Mandatum 
envolvendo o Grupo Tático Es-
pecial (GTE) e policiais da De-
legacia Municipal local. Com a 
dupla, foram apreendidas ar-
mas. Segundo o delegado Cris-
tiano Santana, a apreensão do 
adolescente de 17 anos foi em 
cumprimento a um mandado 
judicial de internação, após in-

vestigações de um roubo a uma 
churrascaria em Esperança. 

O delegado disse que no dia 
do crime, as vítimas tiveram 
dinheiro e aparelhos celulares 
roubados. “Estamos investigan-
do outros envolvimentos atri-
buídos a ele”, explicou. 

A operação é uma série de 
ações policiais focadas em pes-
soas investigadas em crimes pa-
trimonais na região polariza-
da pela 12ª Delegacia Seccional, 
com sede em Esperança.

em esperança

Dupla responde por assalto à churrascaria

As armas estavam com a dupla envolvida em assaltos na cidade
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em cajazeiras

Polícia prende suspeito 
de abusar de crianças

Mais uma operação con-
tra o crime de abuso sexual 
contra crianças foi realizada 
em Cajazeiras. Um homem 
de 40 anos foi preso pela Po-
lícia Civil por crime de estu-
pro de vulnerável. Ele é acu-
sado de abusar sexualmente 
de duas sobrinhas, de 9 e 10 
anos, filhas de duas irmãs. A 
prisão foi em cumprimento a 
mandado judicial. Ele já está 
no presídio de Cajazeiras.

O delegado Ilamilton 
Simplício informou que a 
Delegacia da Mulher rece-
beu denúncia de que o ho-
mem apalpava sempre as 
partes íntimas das crianças. 
“Os abusos vinham ocorren-
do há cerca de um ano até 
que, agora, uma das crianças 
relatou os fatos para a mãe, 
que procurou a Delegacia 
da Mulher”, disse o delega-
do seccional.

“Os abusos ocorriam na 

casa da avó materna das 
crianças. As meninas per-
maneciam na casa da avó 
enquanto as mães iam tra-
balhar. Ele aproveitava o 
momento em que a avó das 
crianças não estava e prati-
cava os abusos”, revelou Ila-
milto. 

Uma das mães relatou que 
sua filha, quando se aproxi-
mava do tio, se tremia e cho-
rava compulsivamente. Esse 
comportamento despertou a 
desconfiança. 

Durante as investigações, 
uma das vítimas relatou que 
o tio também abusava de 
uma vizinha da avó.  Na De-
legacia da Mulher, o homem 
se reservou ao direito de per-
manecer calado, ou seja, não 
negou os fatos. “A preventi-
va foi representada, pois exis-
te o risco deste indivíduo re-
presentar perigo“, conclui o 
delegado.

santa rita

Jovens mortos a tiros 
por desconhecidos

Dois assassinatos fo-
ram registrados no inter-
valo de uma hora, na noite 
da terça-feira (17), na ci-
dade de Santa Rita. O pri-
meiro ocorreu no bairro de 
Tibiri II onde um jovem te-
ria sido baleado por desco-
nhecidos.

O segundo crime foi re-
gistrado por volta das 23h, 
na comunidade conhecida 
por Plano de Vida, onde  
um homem de aproxima-
damente 30 anos caminha-
va quando foi intercepta-
do por um outro homem, 
que efetuou um disparo 
contra a vítima, na dire-
ção do rosto. 

No local, ficou consta-
tado que a vítima portava 
uma faca na cintura, no en-
tanto, não teve tempo de se 
defender.

O perito Aldenir Lins 
informou que os dois ca-

sos se tratam de execução, 
no entanto, não existe re-
lação entre os dois assassi-
natos. Os corpos foram en-
caminhados para o Núcleo 
de Medicina e Odontologia 
Legal (Numol) e até a tar-
de de ontem estavam sem 
identificação. 

Ainda em Santa Rita, 
a Polícia Civil cumpriu 
mandado judicial e pren-
deu um homem que pra-
ticava assaltos naquela ci-
dade.  Ao homem, que não 
teve a identidade revelada, 
são atribuídos dois assal-
tos e se configurava como 
uma pessoa perigosa para 
a população local. “A pri-
são é resultado do trabalho 
dos policiais da 5a Seccio-
nal, com vistas ao combate 
ao tráfico de drogas e asso-
ciação para o tráfico na re-
gião”, destacou o delegado 
Alexandre Fernandes.



8    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA 19 de maio de 2022 EDIÇÃO: Satva Costa
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

Hoje é o Dia Nacional e 
Mundial  de Doação de Leite 
Humano, celebrado em todo 
o país. A campanha é produ-
zida pelo Ministério da Saúde 
em parceria com a Rede Global 
de Bancos de Leite Humano, li-
derada pelo Brasil, por meio da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), a fim de estimular a doa-
ção de leite materno, mobilizar 
população, gestores, profissio-
nais de saúde e mulheres que 
amamentam para a relevância 
da doação. 

Na Paraíba, o Banco de Lei-
te Anita Cabral promove ama-
nhã, das 9h às 11h, o Encontro 
Estadual de Doadoras de Leite 
Materno. A reunião ocorre, si-
multaneamente, com a Materni-
dade Cândida Vargas, em João 
Pessoa. A programação tam-
bém será realizada em Guara-
bira, Campina Grande, Patos, 
Sousa, Cajazeiras e Santa Luzia.

A expectativa é que aproxi-
madamente 50 doadoras e seus 
bebês compareçam ao evento. 
Segundo a gestora, será a opor-
tunidade em que todos os ban-
cos e postos irão receber doado-
ras. Durante a manhã, visitarão 
o banco de leite para compreen-
der desde o processamento do 
leite materno, até a distribui-
ção final aos bebês prematuros.
Também poderão se encontrar 
com as mães e bebês que rece-
beram o leite doado.

Para hoje, está prevista a 
inauguração dos postos de co-
leta de leite com o governador da 
Paraíba, João Azevêdo, em Cato-
lé do Rocha pela manhã. À tar-
de, a Paraíba será um dos parti-
cipantes do Fórum Internacional 
de Cooperação Técnica da Rede 
de Bancos de Leite. Já amanhã, 
ocorre a inauguração de mais 
um posto de coleta em Monteiro.

Queda nas doações
Em 2020, durante o primeiro 

ano da pandemia da Covid-19, 

Data representa momento de sensibilização e mobilização da sociedade sobre a importância da doação

Campanha estimula doações na PB
leite humano 

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

 Estoque
Período de 

preocupação é 
durante as festas 
juninas e no mês 

de julho quando as 
doações são reduzidas

as doações foram mantidas em 
níveis regulares, mas em 2021, 
houve uma queda significativa 
em todo o estado. Neste sentido, 
a diretora reforça a necessida-
de de restabelecer os estoques. 

O Banco de Leite Anita Ca-
bral faz parte da Maternidade 
Frei Damião e é um centro de 
referência no Nordeste. Recebe 
as doações, distribui para vá-
rios hospitais do estado, além 
de oferecer assistência em ama-
mentação e acompanhamento 
das doadoras.

A doação de leite materno 
tem o objetivo de auxiliar na re-
cuperação de bebês prematu-
ros e de baixo peso, internados 
em UTIs neonatais das mater-
nidades. Para que as unidades 
fiquem abastecidas e não falte 
leite, se uma delas estiver com 
falta, a rede colabora mandan-
do esse material. 

Essa parceria acontece para 
evitar que a criança se alimente 
com a chamada fórmula infan-
til ou leite artificial, que é indus-
trializado. Por essa razão, nos 
hospitais com postos de coleta 
de leite, as mães doam e quan-
do essas unidades precisam de 
leite, também terão acesso pela 
mesma rede. 

O atendimento do Anita Ca-
bral contempla toda a Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
e como é um serviço de por-
ta aberta, pode atender às mu-
lheres de qualquer local, caso 
tenham dificuldades na ama-
mentação.

O leite materno que será 
recebido pelos profissionais 
precisa ser armazenado em 
frascos de vidro de boca lar-
ga e tampa de plástico, man-
dados para a casa das mães 
já esterilizados. 

Já no banco de leite, pas-
sa por um processo que en-
volve análise, pasteurização 
e controle de qualidade an-
tes da distribuição às uni-
dades neonatais.“Esse leite 
chega, passa por uma higie-
nização e é colocado em um 
freezer, onde alguns frasqui-
nhos podem ter várias fases, 
com cores diferenciadas por-
que a mãe pode coletar mais 
de uma vez, enchendo esses 
potes e guardando no con-
gelador”, observa a diretora. 

A pasteurização consis-
te em um choque térmico 
do leite, entre uma tempe-
ratura alta (65 graus) e uma 
temperatura mais baixa 
(5graus), a fim de inativar os 
microrganismos infeccio-
sos. “O leite sai da mãe com 
microrganismos que o bebê 
dela tem que receber para 
criar anticorpos. Só que ao 

Pasteurização e controle de qualidade 

Após a pasteurização, são retiradas várias amostras para teste

guardá-lo para um bebê 
prematuro de UTI, preci-
sa ter cuidado para não se 
contaminar, porque o siste-
ma imunológico dele ainda 
está sendo formado. Garan-
timos que esse leite tenha 
boas características nutri-
cionais e imunológicas”, jus-
tificou Thaíse Ribeiro. 

Após a pasteurização, 
são retiradas várias amos-
tras para testes de seleção e 
classificação em laboratório, 
para verificar se os microor-
ganismos foram inativados 
além de estabelecer a classi-
ficação com os dados do ali-
mento.  

Essas características são 
descritas nos frascos para 
que o nutricionista e o neo-
natologista saibam qual é o 
mais adequado ao bebê que 
tenha a necessidade de de-
terminadas substâncias. “O 
leite materno é um alimen-
to vivo que modifica a cada 
tempo que a mãe retira. A 
mesma mãe retirando o lei-
te em várias horas do dia, vai 
ser um leite diferente”, defi-
niu a gestora. 

No Instituto Cândida Var-
gas, em João Pessoa são rece-
bidos em média 70 a 90 litros 
de leite por mês. São 85 ca-
dastros ativos de doadoras, 
mas a expectativa é que com 
a campanha dessa semana, 
esse número aumente. A pre-
ocupação é com a  proximi-
dade do meio do ano quando 
famílias vão para as festas ju-
ninas ou tiram férias. 

Conforme a diretora mul-
tiprofissional, Aline Soares, 
na maternidade, a semana 
em comemoração ao Dia Na-
cional de Doação de Leite 
Humano é uma mobiliza-
ção destinada tanto ao pú-
blico externo e as pacientes 
para arrecadar leite e potes 
de vidro com tampa plásti-
ca (não pode metal para evi-
tar oxidação) para a coleta. 
“A gente pede para as mães, 
que estão amamentando, do-
arem como para a população 
em geral, contribuir com os 
vidros. Além de arrecadar 
leite e conscientizar a socie-
dade é ainda uma forma de 
agradecimento às mulheres 
que já são nossas doadoras”, 

Cândida Vargas tem 85 cadastros ativos

n 

O leite é o 
primeiro 
alimento 
humano e 
fonte de
nutrientes 
para as 
funções 
biológicas 
dos bebês

Foto: Reprodução/Rádio Tabajara

O leite materno contém carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e outras substâncias importantes ao bebê

Foto: Evandro Pereira

informou. A programação 
no Cândida Vargas teve iní-
cio na última segunda-feira 
(16) e segue até amanhã (20). 
Para hoje, estão previstos um 
café da manhã com as doado-
ras, além da intensificação da 
campanha junto às puérpe-
ras da maternidade.

Amanhã, acontece a pa-
lestra Doação de Leite Hu-
mano: O que podemos fa-

zer mais? e por último uma 
homenagem às doadoras. O 
leite é destinado aos recém-
nascidos da UTI Neonatal. 
A unidade também adota a 
Rota do Leite, em casa. As-
sim, as mães podem ligar 
para os números (83) 9 8795-
8192 e 3214- 1390. Esse mes-
mo número vale também 
para fazer a doação dos po-
tes em horário comercial.

“A gente pede para 
as mães que estão 
amamentando 
doarem o leite

Aline Soares

A doação de leite materno tem o objetivo de auxiliar na recuperação de bebês prematuros e de baixo peso

Foto: Secom-PB

Na capital, o Banco de Lei-
te Anita Cabral coletou, en-
tre os meses de janeiro e abril 
deste ano, 2.666 litros de leite. 
Ao todo, são 1.950 doadoras e 
3.006 receptores. A unidade 
realizou 34.982 atendimentos 
individuais e, até abril de 2022, 
distribuiu 1.709,5 litros de leite 
aos hospitais paraibanos. 

O Anita Cabral faz visi-
tas domiciliares para receber 
as doações, sendo 3.301 reali-
zadas até o mês passado. De 
acordo com a diretora-geral 
do banco de leite, Thaíse Ri-
beiro, a atual média mensal 
de doações no Estado é de 480 
doadoras por mês.

Cerca de 500 litros de lei-
te são coletados mensalmen-
te, com uma distribuição de 
aproximadamente 250 litros. 
“Existem períodos com mais 

dificuldade. No Nordeste, isso 
é bem comum nas festas juni-
nas e em julho. No Brasil como 
um todo, são os meses de de-
zembro, janeiro e fevereiro 
que ocorre a queda do esto-
que”, explica. 

Segundo Thaíse Ribeiro, 
o Anita Cabral possui rota 
de coleta domiciliar em toda 
a Região Metropolitana. Por-
tanto, vai à casa da mãe para 
deixar o material para a cole-
ta e semanalmente compare-
ce para receber o leite doado. 
Embora exista a opção de ir ao 
banco de leite para doar e re-
ceber orientações ou em qual-
quer maternidade com pos-
to de coleta, a opção de ir até 
a casa da mãe é uma forma 
de trazer mais comodidade, 
principalmente às puérperas 
(pós-parto).

Na PB, são 480 doadoras
Agentes do Anita Cabral fazem visitas domiciliares para receber doação

Foto: Secom-PB
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Na ficção que se baseia 
na realidade, ‘A Flor 
Azul do Rio Gramame’, 
o jornalista José Nunes 
tem como personagem 
principal um ativista 
de direitos humanos 
e fala de poesia, amor 
e defesa do meio 
ambiente

Fo
to

s:
 M

on
dr

on
go

/D
iv

ul
ga

çã
o

Im
ag

en
s:

 M
on

dr
on

go
/D

iv
ul

ga
çã

o

Luiz Augusto Paiva, 
presidente da UBE-
PB, reúne em ‘37 não 
é febre’ 10 contos, 
todos baseados em 
músicas “dor de 
cotovelo” do cantor 
e compositor gaúcho 
Lupicínio Rodrigues 
(1914-1974)

Baseado em fatos 
narrados por mulheres 
que residiram em 
países do Oriente, 
‘O que as Mulheres 
Carregam nas Bolsas’ 
é o romance que marca 
a estreia da psicóloga 
Larissa Rodrigues na 
área literária

Novela ‘O dia em que 
choveu violeta’ é a 
primeira obra escrita 
por Débora Rosa, sendo 
uma representação 
alegórica de um 
conflito que foi vivido 
por ela, fruto de 
um relacionamento 
amoroso turbulento

‘Dueto de manhãs’ 
apresenta cerca de 60 
poemas metrificados, 
em estilo haicai, 
que José Edmilson 
Rodrigues escreveu 
em 2020, abordando 
temas como o amor, o 
preconceito, o racismo 
e as estações do ano

Hoje, em João Pessoa, Editora Mondrongo vai apresentar 
cinco obras de autores naturais, ou radicados no estado, que 
passeiam pelos gêneros romance, poesia, conto e novela

Literatura da Paraíba 
é destaque em 
lançamento coletivo

Livros

A literatura paraibana é 
destaque em evento que 
se realiza hoje, na cida-
de de João Pessoa. Trata-

se do lançamento coletivo de cin-
co livros, cujos títulos são: 37 não é 
febre - Contos inspirados em músicas 
de Lupicínio Rodrigues (158 páginas, 
R$ 39,90), de Luiz Augusto Paiva; A 
Flor Azul do Rio Gramame (80 pági-
nas, R$ 34,90), de José Nunes; O que 
as Mulheres Carregam nas Bolsas (310 
páginas, R$ 49,90), de Larissa Ro-
drigues; O dia em que choveu viole-
ta (76 páginas, R$ 34,90), de Débora 
Rosa, e Dueto de manhãs: Haicai (90 
páginas, R$ 34,90), de José Edmil-
son Rodrigues. Todos os livros são 
editados pela Mondrongo (BA), que 
promove o lançamento a partir das 
17h, no Corais - Bar e Restaurante, 
na Av. Cabo Branco, 5100.

A Flor Azul do Rio Gramame tem 
como personagem central um ati-
vista de direitos humanos. “Mesmo 
sendo ficção, o livro se baseia em fa-
tos. Durante o passeio pelo rio, a fi-
lha do protagonista narra a histó-
ria do pai para um repórter, e este 
decide escrever o livro, que aborda 
a resistência ao regime militar, fala 
de amor, poesia, natureza e da defe-
sa ao meio ambiente. Temas sempre 
atuais e palpitantes”, informou o 
paraibano José Nunes, que também 
é colunista de A União. “Esta nove-
la, a primeira que propus escrever, 
colocaria no gênero narrativo, mas 
é carregada de pitadas líricas, devi-
do às peculiaridades apresentadas 
no enredo. Ao tempo em que con-
tamos passagens da vida do per-
sonagem central, são inseridas ce-
nas que dão um tom romântico e 
belo na participação de outros per-
sonagens. Busquei trabalhar, basi-
camente, com três palavras: justi-
ça, coragem e solidariedade. Mas 
acrescentei umas pitadas de amor, 
paixão, debates sobre direitos hu-
manos, meio ambiente, extrava-
samento de sentimentos afetivos”.

A decisão de escrever a obra sur-
giu no final de 2019, quando o autor 
realizou um passeio de canoa pelo 
Rio Gramame, a convite de um gru-
po de amigos. “Como desejasse ho-
menagear o rio, idealizei um per-
sonagem fictício, ativista político 
e ambientalista, que, ao contar sua 
história, estaria fazendo memória 
de um período bem recente e tu-
multuoso de nosso país, quando 
houve atrocidades com a conivência 
do governo”, afirmou Nunes.

Produzido durante a pandemia, 
na fase mais aguda do isolamento 
social, o livro 37 não é febre, de Luiz 
Augusto Paiva, que também é co-
lunista de A União e presidente da 
União Brasileira de Escritores - Pa-
raíba (UBE-PB), reúne 10 contos, to-
dos baseados em músicas do cantor 
e compositor gaúcho Lupicínio Ro-
drigues (1914-1974). “O tema é, ba-
sicamente, a ‘dor de cotovelo’, trai-
ções e outras destemperanças que 
afetam a vida de muita gente, mas 
sempre levando o texto para um 
viés bem humorado”, resumiu o 

escritor. “Cada conto do livro tem o 
nome de uma mulher baseada em 
músicas de Lupicínio Rodrigues 
e epígrafe tirada de canções des-
se compositor. Um exemplo é ‘Do-
lores, casar com um homem boni-
to dá nisso’. Não chega a ser febre 
quem está com temperatura corpo-
ral de 37, mas é indício de que algo 
não vai bem com o organismo, já 
que a temperatura normal gira em 
torno de 36,5 graus, ou bem próxi-
ma disso. Então, associei isso ao fato 
de que quem padece de dor de co-
tovelo não é moléstia, mas é sinal 
de que algo não vai bem”, justificou 
Luiz Augusto Paiva.

A novela O dia em que choveu viole-
ta é a primeira obra que Débora Rosa 
está publicando. “O livro foi todo es-
crito em três ou quatro dias, em 2017, 
e engavetado até agora, quando a 
coragem de dar a conhecer algo tão 
íntimo finalmente me veio. Ele aca-
bou se tornando uma representa-
ção alegórica de um conflito que eu 
vivia na época, fruto de um relacio-
namento amoroso turbulento. Co-
meçou como um questionamento 
simples: e se as mulheres pudessem 
reconstruir seu próprio mundo sem 
os homens? A ideia era pensar a res-
peito disso a nível individual, como 
um experimento temporário, mas o 
que saiu foi o que eu tenho escuta-
do ser classificado como uma utopia 
ou distopia, ao gosto do freguês”, co-
mentou a autora carioca radicada na 
capital. “Sou professora de literatu-
ra inglesa da UFPB e trabalho com 
estudos de gênero e sexualidade, 
por isso ideias como a desta nove-
la sempre fizeram parte de minhas 
reflexões diárias, mas a forma que a 
história foi tomando conforme a es-
crevia – tão certa, precisa, óbvia e ao 
mesmo tempo, cheia de uma certe-
za melancólica – surpreendeu até a 
mim. O título é, sim, penso eu, algo 
poético, embora se refira a um even-
to bastante real e concreto do livro, 
que retrata um daqueles instantes 
raros de puro lirismo que todos ex-
perimentamos uma vez ou outra em 
nossas vidas”.

Já o livro Dueto de manhãs, do pa-
raibano José Edmilson Rodrigues, 
reúne cerca de 60 poemas metrifi-
cados do autor, que o escreveu em 
2020, durante a pandemia. “É a pri-
meira obra que escrevo no estilo 
haicai e, apesar do estilo diferente, 
é muito preciso, pois é preciso fa-
lar muito em pouco espaço, o que é 
muito desafiador, pois exige o poder 
de síntese”, disse ele, acrescentando 
que, entre os temas abordados, estão 
o amor, preconceito, racismo e as es-
tações do ano.

O romance O que as Mulheres 
Carregam nas Bolsas marca a estreia 
da psicóloga Larissa Rodrigues nas 
letras. “Não resolvi entrar na área, 
talvez a literatura tenha me captu-
rado. Sempre gostei de ler e sem-
pre ouvi histórias, na infância dei-
xava de brincar para ouvir os casos 
que minha avó contava. Penso que 
ela foi minha grande incentivadora. 
Porém, resolvi entrar numa Oficina 
Criativa de Maria Valéria Rezende, 
depois que participei num evento na 
Livraria Jaqueira, no Recife, onde fui 

convidada para fazer uma resenha 
sobre um livro de contos de Clarice 
Lispector, pois na época era o ani-
versário de 100 anos dela. Lá, os es-
critores e poetas presentes me incen-
tivaram a escrever e hoje estou aqui, 
escrevendo”, explicou a autora poti-
guara radicada na Paraíba.

Na ocasião, Maria Valéria Re-
zende sugeriu que os participantes 
da oficina criassem um romance. 
“No princípio me assustei, mas re-
solvi embarcar na proposta e o enre-
do foi acontecendo, não sei explicar 
exatamente como se deu, só posso 
dizer que fui sendo guiada pelos 
personagens e em seis meses termi-
nei a história, o que surpreendeu o 
grupo, inclusive a própria Valéria. 
Muitas coisas que trago são fatos 
narrados por mulheres que mora-
ram ou moram em países do Orien-
te. Entrevistei algumas delas e ouvi 
suas histórias de vida, inclusive con-
versei com uma jovem afegã. Eu tive 
um apoio incrível de pessoas que 
encontrei nas redes sociais e se en-
volveram na história. Escrever esse 
romance foi uma experiência única 
e rara”, confessou ela.

“A expectativa é que os leitores 
apreciem o que vão ler, assim como 
espero conseguir que as mulheres 
se identifiquem e se questionem a 
partir dessa história. Trato de um 
tema singular nesse romance, falo 
da cultura do Afeganistão, falo do 
talibã e de tradições boas e ruins 
desse país. Tento fazer um compara-
tivo com a vida no Ocidente. Espero 
que as pessoas compreendam o is-
lamismo e desapeguem da ideia de 
que todos os mulçumanos são ter-
roristas e que toda mulher que usa 
o hijab é frágil e dominável. Dese-
jo despertar nos leitores do Ociden-
te mais empatia pelas mulheres e 
tradições do Oriente. Penso que o 
mundo pode ser mais unido se hou-
ver mais conhecimento”, disse La-
rissa Rodrigues.

O editor da Mondrongo, Gusta-
vo Felicíssimo, falou sobre a impor-
tância do Estado. “A literatura parai-
bana é importante não apenas para 
a Mondrongo, como para o Brasil. 
Escritores como José Américo, José 
Lins do Rego, Orlando Tejo, Augus-
to dos Anjos e Lúcio Lins são leitura 
obrigatória para quem quer conhe-
cer a literatura brasileira. E, con-
temporaneamen-
te, temos autores 
de expressão local 
que são publicados 
pela Mondrongo, 
como Hildeber-
to Barbosa Filho e 
Astier Basílio, Ed 
Porto e tantos ou-
tros, aos quais vem 
se juntar essa nova 
leva de autores que 
estamos lançando 
agora. Todos pos-
suem o seu públi-
co, são importan-
tes comercialmente 
para a empresa e 
temos a satisfação 
de poder levar suas 
obras para públicos 
além fronteiras”.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Colunista colaborador

Creio que exista poucas obras de arte tão 
belas, perfeitas e completas como a ‘Nona 
Sinfonia’, de Beethoven (‘Opus 125, ré menor’, 

1824). Um monumento de magia sonora, em que o 
grande mestre da música ocidental expõe toda sua 
concepção de vida de forma solene, e, ao mesmo 
tempo, com suavidade celestial.

A sinfonia se inicia com o ‘Allegro ma non 
troppo, un poco maestoso’, abrindo-se em 
clima de alvorada e logo explode como o sol a 
despontar com força e luz no horizonte sobre 
a imensidão do mar. Nessa primeira parte, 
Beethoven logo esboça, como preâmbulo, a 
profundidade de sua jubilosa mensagem, 
conquanto exiba as dolorosas marcas de seu 
destino, pontuadas nos clímax da orquestra em 
tutti, com os tímpanos a todo vapor. O andamento 
evolui com o tema indo, vindo, ora surgindo 
poético, a delicado, ora bravo e angustiado, 
sempre a transmitir a expectativa de um prelúdio 
como alvorada que se irradia na paisagem.

No segundo movimento já se percebe a 
personalidade madura desse homem admirável, 
que soube transcender a carga de sua existência 
dramática para as refinadas emoções que a 
música é capaz de provocar. Um autêntico “Molto 
Vivace”, alegre, conciso e ritmado, que prossegue 
engrandecendo a obra em seu notável e colorido 
conjunto. Uma graciosa marcha, de vez em quando 
surpreendida pelos tambores em riste, entremeada 
com a aparição de fragmentos tão campestres 
quanto heróicos. Melodias que desfilam felizes 
e de mãos dadas, em partes distintas que se 
mesclam em harmonia.

Em seguida, pausa sublime para o magnífico 
Adagio, que soa com incomensurável sentimento 
de júbilo íntimo. Esse movimento é considerado, 
pelo cronista paraibano Carlos Romero, como a 
mais elevada e inebriante partitura do compositor 
de sua predileção, o “Mestre de Bonn” (como a 
ele se referia), e sobre quem escreveu a plaquete: 
A outra face de Beethoven, em 1958, enfocando 
justamente o seu lado humano. Costumava 
dizer, emocionado: “Esse Adagio da Nona é uma 
verdadeira prece”... E era sempre em prece que 
se mantinha ao ouvi-lo, seja em casa ou nas 
memoráveis noites em que a assistiu ao vivo, 
invariavelmente de olhos fechados. A riqueza 
artística deste terceiro episódio é extraordinária. 
Beethoven conseguiu lapidar em uma mesma 
estrutura composicional uma rica tessitura com 
vozes de vários naipes e matizes, tal qual flores 
a brotar de todos os cantos de um jardim sonoro. 
A polifonia é íntegra, os fragmentos melódicos 
se ligam um após outro em unidade impecável, 
construindo dentro do ouvinte um enlevo crescente 
ao ápice que interrompe a serenidade reinante 
com duas efusivas declamações, como a dizer “eis 
o auge”! Ao final, o Adagio retoma o clima de prece 
em traje sinfônico, no qual prepara a conclusão 
crepuscular.

No último movimento, Beethoven se consagra, 
ao lado de Bach, como “Deus da Música”. Nessa 
derradeira parte foi inserido, de forma inédita 
para a época, um majestoso coral. Inovação 
que causou espanto no seleto ambiente cultural 
vienense, quando estreou, em 1824, sob a 
regência do amigo do compositor, Michael 
Umlauf, que fez questão de tê-lo no palco, junto 
a si, durante a memorável performance. Àquela 
altura, sob avançado estado de surdez, Beethoven 
já não tinha condições de reger.

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

Encantos da 
‘Ode à Alegria’

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador
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‘Espaço Cultural’ relembra canções 
do 3° Festival de Música da Paraíba 

Ilustríssimo senhor presidente da 
Academia de Letras de Campina Gran-
de, Doutor Thélio Farias, em nome de 
quem saúdo a todos os demais confra-
des e confreiras da Casa de Amaury 
Vasconcelos, bem como a todos os de-
mais presentes nesta solenidade acadê-
mica ancorada no porto da memória e 
no cais da saudade; saudade daqueles 
que, ao realizarem a misteriosa travessia 
que os conduziu do tempo para a eterni-
dade, deixaram um imperecível legado 
de beleza, corporificado nas obras que 
criaram com a argamassa das palavras 
e com o cimento da linguagem em es-
tado de estesia. A música entoada pela 
luminosa vida de José Cláudio Baptis-
ta será executada pela exímia palavra 
do historiador Josemir Camilo; a para-
digmática figura do jornalista e homem 
público, Chico Maria, o confidencial, 
encontrará em Ricardo Soares de Car-
valho, mestre do ensaísmo literário pa-
raibano, o seu mais fiel e competente in-
térprete. A mim me coube o fascínio e a 
responsabilidade de me pronunciar so-
bre o atemporal Josué Sylvestre a quem, 
neste signo evocativo, vislumbro como 
o homem da palavra, a palavra do ho-
mem. As Academias de Letras espalha-
das por todas as geografias deste nosso 
continental país, quando se congregam 
em sessões de homenagem como a que 
se efetiva aqui e agora, o fazem por um 
duplo e indeslindável motivo: o primei-
ro, tingido pelas afetivas cores da sauda-
de, aciona as teclas líricas da recordação 
e intenta trazer, para mais perto de nós, 
aqueles que de nós, de uma maneira ou 
de outra, sempre estiveram perto; o se-
gundo clarifica-se como uma espécie de 
balanço espiritual e estético de tudo o 
que fizeram aqueles que foram desvane-
cidos com a honra de ingressarem num 
empíreo das letras, numa Academia de 
Letras, cuja teleologia indesviável é pre-
servar o culto da Língua Portuguesa, pa-
trimônio maior de qualquer civilização, 
e a Literatura, pátria suprema da liber-
dade de criar e de ser. O código onomás-
tico que homenageamos nesta memorá-
vel tarde e noite é fecundo por qualquer 
ângulo que o quisermos apreciar.

Pluridimensional, numeroso e mul-
tiplicado, Josué Sylvestre plantou a sua 
palavra, em primeiro lugar, no terri-
tório que consorciou o binômio his-
tória e memória, com especialidade o 

que se prefigurou no campo fremen-
te e apaixonante da atividade política 
campinense e paraibana, da qual Josué 
Sylvestre pontificou como observador 
atilado, estrategista respeitado, parti-
cipante operoso, documentarista ri-
goroso, consagrado memorialista, en-
fim, dos vãos e desvãos dos bastidores 
secretos, das manifestações públicas, 
das cenas e cenários da pulsante vida 
política da Paraíba, mormente da que 
nasce, e nunca fenece, na cidade que a 
respira vinte e quatro horas por dia: a 
nossa sempre amada e grande Campi-
na. Lutas de Vida e Morte; Da Revolução 
de 30 à Queda do Estado Novo; Naciona-
lismo & Coronelismo; Meio Século de Vida 
Pública sem mandato ou com?, mais que 
o testemunho vivo de um pesquisador 
de fôlego, são clássicos da historiogra-
fia política paraibana, referências bi-
bliográficas inafastáveis para os estu-
diosos, de ontem e de hoje. 

A palavra do homem Josué Sylves-
tre, com invulgar brilhantismo, também 
cartografou lances capitais do itinerário 
trilhado por cristãos evangélicos, em es-
pacialidades nordestinas, sobretudo os 
que se corporificaram nos inauspiciosos 
episódios das odientas perseguições po-
líticas e religiosas a que esses cristãos es-
tiveram expostos em deploráveis crono-
logias de um passado enodoado pelas 
chagas da intolerância e da incapacida-
de de convivência com o outro, em sua 
irrasurável individualidade, dado que 
com Eduardo Portella aprendemos que 
somos um ser para o outro e fora do diá-
logo o que existe é o precipício. Lúdica 
e atenta aos risíveis episódios de que se 
impregna a realidade, a palavra de Jo-
sué Sylvestre descortinou ocorrências 
pejadas de humor em reuniões solenes, 
a exemplo da que se materializou com 
um pregador que, ao tentar aludir a três 
personagens do livro do profeta Daniel, 
com a finalidade de ilustrar a sua homi-
lia, citou Sadraque, Mesaque e, não se 
lembrando da terceira personagem per-
seguida por sua frágil memória, sapecou 
um hilariante Araque, quando o nome 
verdadeiro da personagem procurada 
era Abedenego. Eis uma pérola do sota-
que humorístico reunido por Josué Syl-
vestre nos deliciosos livros: Tempo de rir 
I, II e III, de leitura cativante e sumamen-
te prazerosa. A palavra do homem Josué 
Sylvestre, espraiada por múltiplos domí-

nios, esculpiu, transido entre o fluir his-
tórico e o refluir ensaístico, a caleidoscó-
pica figura do centenário Félix de Sousa 
Araújo, cuja trajetória ascensional e ar-
rebatada para a imortalidade foi tragi-
camente interrompida, não pela força 
da razão, mas sim pela desrazão da for-
ça, tanto incivilizada, quanto asfixiado-
ra do milagroso dom da vida. Mas, em 
Josué Sylvestre, mais que a palavra do 
homem, temos o homem da palavra, da 
inerrante, infalível, inspirada, normati-
va e autoritativa palavra de Deus, por 
cujos eternos parâmetros Josué Sylves-
tre balizou a sua dinâmica existência, 
bem como a de tantos quantos tiveram 
a ventura de tê-lo como instrutor exem-
plar e pedagogo proficiente. Entrando 
no túnel do tempo, revejo Josué Sylves-
tre, filho do saudoso pastor assembleia-
no Silvino Silvestre, empunhando uma 
diminuta Bíblia Sagrada, em tudo con-
trastante com o seu avantajado porte fí-
sico, da qual ele extraia, mais que lições 
práticas para a vida, a seminalidade in-
desviável da mensagem das Escrituras 
Sagradas, qual seja a de que em Cristo 
Jesus Deus, para quem se arrepende dos 
seus reais pecados, oferece, diz-nos o au-
tor da Carta aos Hebreus, uma tão gran-
de salvação.

É tempo de concluir, diletos confra-
des e confreiras, demais presentes nes-
te singular momento de relembrança 
histórica, afetiva e existencial. E o faço, 
ratificando uma insofismável verdade: 
nenhuma vida cabe nos horizontes da 
palavra, por mais universais e potentes 
que elas sejam, muito menos a poliédri-
ca vida de Josué Sylvestre, para a qual 
confluíram, em tonalidade superior, 
as figuras do historiador, do memo-
rialista, do conferencista, do ensaísta, 
do professor de Escola Bíblica Domi-
nical, do estrategista política, do jorna-
lista, do amigo generoso, do campinis-
ta apaixonado, do acadêmico que, por 
sua conduta moral e vasta produção in-
telectual, conferiu dignidade a essa jo-
vialíssima quarentona chamada Aca-
demia de Letras de Campina Grande. 
Concluo esta breve e lacunosa evocação 
do notável Josué Sylvestre, com as pala-
vras que encerraram uma oração que o 
tribuno Raymundo Asfora consagrou a 
José Américo de Almeida: “a memória 
pode ter falhado, mas no coração não 
ficou nada esquecido”.

Josué Sylvestre – 
A palavra do homem e o homem da palavra Imagem: Reprodução

Retrato de Beethoven por Joseph Karl Stieler, em 1820

‘Cê não faz’ (Bixarte com 
Fúria Negra), ‘Manifesto dos 
cantos’ (Filosofino) e ‘A cor de 
Sivuca’ (Wil) são canções que 
estarão na seleção do progra-
ma Espaço Cultural de hoje, 
na Rádio Tabajara FM (105,5). 
Elas foram as vencedoras do 
3° Festival de Música da Pa-
raíba, realizado em dezem-
bro de 2020. O programa da 
Funesc, com apresentação de 
Jãmarrí Nogueira, vai das 22h 
à meia-noite. Este mês, as edi-
ções são dedicadas às edições 
do evento.

Também estarão na pro-
gramação as demais parti-
cipantes do festival daquele 
ano, em ritmo de “esquen-
ta” para o 5° Festival de Mú-
sica da Paraíba: ‘Desafloro’ 
(Lucas Gaião); ‘Mulher bi-
cho solto’ (Luana Flores); ‘Li-
nha’ (Rhuan Pacheco); ‘Na 
Kalunga’ (Marta Sanchis); 
‘Balada para adiar o fim do 
mundo’ (Guga Limeira e Er-
nani Sá); Seja (Wister); ‘Frag-
mentos’ (Elon); ‘Canção Sel-
vagem’ (Beto Cajá e Rodolfo 
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Eliminatórias 
do 5° Festival 
de Música da 
Paraíba serão 
nos próximos 
dias 27 e 28, 
no Teatro-Cine 
São José, em 
Campina GrandeBixarte (E) e Fúria Negra (D) durante a premiação da 3ª edição

Lopes); ‘Marte Aqui’ (Alcides 
Prazeres e Alexandre Eduar-
do); ‘Desenredo’ (Tom Drum-
mond e Leonam Braga); e ‘Re-
voada dos Peixes’ (Samir).

A primeira noite do 5° 
Festival de Música da Para-
íba será no dia 27, no Tea-
tro-Cine São José, em Cam-
pina Grande, e contará com 
a apresentação de 15 can-
ções classificadas para a edi-
ção deste ano. Já na noite se-
guinte, no dia 28, subirão ao 
palco as outras 15 composi-
ções. Após cada eliminató-
ria, sete músicas serão es-
colhidas pelos jurados e, ao 
final das apresentações, 14 
canções disputarão a grande 

final no dia 4 de junho, no Te-
atro Paulo Pontes, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
na capital paraibana.

Neste ano, o Festival de 
Música da Paraíba homena-
geia a cantora e compositora 
Marinês (1935-2007), a ‘A rai-
nha do Xaxado’. Ela nasceu 
em São Vicente Férrer (PE), 
mas mudou-se ainda criança 
para Campina Grande.

O Espaço Cultural pode ser 
ouvido também pelo site ofi-
cial da Rádio Tabajara (radio-
tabajara.pb.gov.br/radio-ao-
vivo/), e, no dia seguinte à 
apresentação, fica disponível 
no canal da Funesc no You-
Tube (/TvFunesc).

Foto: Edson Matos



Quando a prefeitura municipal desta cidade 
decidiu homenagear Gonzaga Rodrigues, 
em evento cultural na manhã de um 

sábado no Pavilhão do Chá, em João Pessoa, 
coube ao jornalista e historiador Ramalho Leite 
pronunciar as palavras de saudação, depois do 
homenageado recolher os olhares de admiradores 
e receber a aspersão da chuvinha sobre nossas 
cabeças. A chuva foi como bênção dos céus para 
saudar o encontro de amigos. 

A conversa de Ramalho girou em torno da 
paixão do cronista pela cidade, dos textos e 
das crônicas dedicadas à sua história, à beleza 
de seus parques e da paisagem de antigos 
logradouros, uma paixão que se arrasta há 
mais de sete décadas, desde quando trocou 
os canaviais e o frescor de Alagoa Nova pelo 
agasalho à sombra dos coqueirais e das 
mangueiras da Lagoa. Logo recolhido à mesa de 
revisão do jornal comandado pelo conterrâneo 
José Leal, sem esquecer os córregos, enseadas 
e decliveis do Brejo, declarou-se enamorado da 
cidade que o acolheu, mundo novo descortinado 
no alvorecer de 1951. 

Com sua crônica, o texto que abre as 
entranhas poéticas da cidade, em pouco 
tempo Gonzaga cativou a muitos, passeou 
com desenvoltura por entre os frequentadores 
dos salões do Cabo Branco, adentrava pelos 
corredores do Palácio da Redenção sem pedir 
licença, era reconhecido pelos feirantes do 
Mercado Central. Em décadas, sua crônica de 
amenidades, as vezes rebuscada de passagens 
saudosistas, se constituiu em lenitivo para muitos. 
Mesmo que esses leitores tenham ficado escassos 
em face dos novos caminhos da imprensa, ele 
continua o cronista que todos esperam para a 
leitura nas manhãs. 

– Gonzaga é permanente. 
Brandou Ramalho Leite, testemunha dessa 

caminhada do autor de Um sítio que comigo e de 
Retrato de memória pelas redações de jornais, ele 
mesmo parceiro dos anseios de Gonzaga.

– Gonzaga revela a cidade que poucos 
conseguem ver, e observa com o olhar prolongado 
de amante apaixonado.

Ramalho falou muito mais de apego de 
Gonzaga pela cidade, uma cidade que ainda 
não respondeu ao que tem feito para que 
sua população mais jovem possa conhecer, e 
conhecendo, amar e preservar o que resta de 
sua história.

Mesmo que a UFPB o tenha incluído entre os 
agraciados com o título de Doutor Honores Causa, 
e que a Câmara Municipal tenha concedido a 
cidadania, já tinha conquistado essas honrarias 
pelo apreço de leitores e declarados admiradores 
que recolhem os afetos de sua camaradagem. 

Uma vez escutei Nathanael Alves comentar 
que os jornais gostavam de ter Gonzaga como 
colaborador, porque aliciava leitores. Aliás, 
Gonzaga, Luís Crispim, Nathanael e Carlos Romero 
formavam quarteto de cronistas que os buscávamos 
para completar o café da manhã. 

Gonzaga não me deixou órfão depois que 
Nathanael fez a longa viagem de volta ao seio 
paterno. Há mais de quatro décadas a ele 
recorro, a buscar o acalanto às aspirações de 
leitor, e dele recebo incontáveis ensinamentos 
que, na minha rudez de brejeiro crescido entre 
as amorosas e o pêlo da cana, têm sido por 
demais proveitosos.

Esse homem de elevado conhecimento da 
arte de manusear as palavras e de compor 
jornal, continua revelando-se amante desta 
cidade, cidade que continua sendo o refúgio do 
adolescente que deixou Alagoa Nova com uns 
poemas no bolso e um bilhete para José Leal o 
acolher na redação de O Norte. 

Tantas décadas depois, como poucos, sem 
muito pedir, ele continua com olhar permanente 
para a cidade.

Crônica 
  Em destaque

Gonzaga,
permanente

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

A cantora e compositora Gaby 
Hardman estreia com o show Menina 
Passarinho, junto com a banda Os Fi-
lhos de Capitu. A apresentação acon-
tece hoje, a partir das 20h30, no Vila 
do Porto, no Centro Histórico da capi-
tal. Os ingressos custam R$ 20 (inteira), 
R$ 10 (meia) e R$ 15 (social) e podem ser 
adquiridos no Sympla.

O repertório é composto predomi-
nantemente pelas composições de Gaby 
e músicas de Cátia de França, Totonho, 
Itamar Assumpção e Alice Ruiz, Rita 
Lee, Gonzaguinha, Ludmilla e Duda 
Beat. As canções autorais vão do reggae 
ao forró e baladas com influência do hip 
hop. O show ainda conta com a partici-
pação especial de Fúria Negra.

No repertório ainda terá ‘Compor-
tamento geral’, de Gonzaguinha; ‘Ago-
ra só falta você’, de Rita Lee; ‘Sei dos ca-
minhos’, de Itamar Assumpção e Alice 

Ruiz; ‘Amassar a lataria’, de Totonho; 
‘Meu piseiro’, de Duda Beat; e ‘Deixa de 
onda’, de Ludmilla, além das músicas 
autorais, que abordam temas como liber-
dade, sentimentos, raízes, identidade e 
vivências: ‘Espinho na carne’,  o reggae 
‘Você que lute’, a balada ‘Ciclos’, ‘Aqui 
jaz’, ‘Mangabeira’ e os forrós ‘Amor pra 
todo lado’ e ‘Não tô cabendo’.

No Vila do Porto, artista se apresenta com a banda Os Filhos de Capitu

Gaby Hardman estreia com 
show, hoje, em João Pessoa

Música
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Gaby apresentará canções autorais
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EM cartaz
ESTREIA

ChAmAS dA VIngAnçA (Firestarter. EUA. 
Dir: Keith Thomas. Suspense. 16 anos). Basea-
do em obra de Stephen King, experimento faz 
um casal ter habilidades telecinéticas e tele-
páticas de controle mental. A filha deles aca-
ba desenvolvendo uma capacidade pirociné-
tica assustadoramente forte, o que coloca uma 
organização secreta no seu encalço. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8: 17h30 (dub.) - 22h20 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto 
seg.) - 19h10 (exceto seg.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 16h20 - 21h; CINE SERCLA PARTA-
GE 4 (dub.): 16h20 - 21h.

dog - A AVEnTuRA dE umA VIdA (Dog. 
EUA. Dir: Channing Tatum e Reid Carolin. Co-
média. 14 anos). Ex-soldado Jackson Briggs 
(Channing Tatum) recebe a missão de levar a 
pastor-belga do exército, Lulu, ao funeral do me-
lhor amigo humano do cão, o treinador de ca-
chorros Riley. Mas, ao longo do caminho, Briggs 
e Lulu enlouquecem um ao outro, quebram um 
punhado de leis, escapam da morte e tentan-
do aprender a conviver em harmonia um com 
o outro. CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 15h30 (dub.) 
- 19h50 (leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
14h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h15; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h20; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h15.

PuREzA (Brasil. Dir: Renato Barbieri. Dra-
ma. 14 anos). Pureza (Dira Paes) é uma mãe 
solo que mora com seu filho (Matheus Abreu), 
em uma pobre região do Maranhão. Desconten-
te com a vida que levam, o jovem resolve deixar 
o local para buscar emprego em um conhecido 
garimpo, com a promessa de dar uma vida me-
lhor para a matriarca. CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 
17h40 - 22h15.

QuATRo AmIgAS numA FRIA (Brasil. 
Dir: Roberto Santucci. Comédia. 12 anos). Um 
quarteto de amigas que se conhecem desde 
a infância, viajam a despedida de solteira de 
uma delas (Maria Flor), mas no final, da prati-
camente tudo errado. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 
15h15 (exceto sáb. e dom.) - 19h45; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3: 16h15 - 20h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 5: 16h15 - 20h15.

PRé-ESTREIA

ToP gun: mAVERICk (EUA. Dir: Joseph Ko-
sinski. Aventura. 12 anos). Depois de mais de 30 
anos servindo a marinha como um dos maio-
res pilotos de caça, Pete “Maverick” Mitchell 
(Tom Cruise) continua na ativa, se recusando 
a subir de patente e deixar de fazer o que mais 
gosta, que é voar. Enquanto ele treina um gru-
po de pilotos em formação para uma missão es-
pecial que nenhum “Top Gun” em vida jamais 
participou. CENTERPLEX MAG 2: 15h30 (dub.) 
- 18h15 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 

6 (dub., exceto qui., sex., seg. e ter.): 14h - 17h 
- 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 13h 
(dub., exceto qui., sex., seg. e ter.) - 16h (dub., ex-
ceto qui., sex., seg. e ter.) - 19h (dub., exceto qui. 
e sex.) - 22 (leg., exceto qui. e sex.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h30 (exceto qui., sex., 
seg. e ter.) - 16h30 (exceto qui., sex., seg. e ter.) - 
19h30 (exceto qui. e sex.) - 22h30 (exceto qui. e 
sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 13h 
(exceto qui., sex., seg. e ter.) - 16h (exceto qui., 
sex., seg. e ter.) - 19h (exceto qui. e sex.) - 22h (ex-
ceto qui. e sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub.): 15h (exceto qui., sex., seg. e ter.) - 18h (ex-
ceto qui. e sex.) - 21h (exceto qui. e sex.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h25 (sáb., dom. e 
qua.) - 18h (exceto qui. e sex.) - 20h35 (exceto 
qui. e sex.); CINE SERCLA PARTAGE 1(dub.): 
15h25 (sáb., dom. e qua.) - 18h (exceto qui. e 
sex.) - 20h35 (exceto qui. e sex.).

ConTInuAçÃo

douToR ESTRAnho no mulTIVERSo 
dA louCuRA (Doctor Strange in the Multiver-
se of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura. 
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumberbat-
ch) vai para uma jornada rumo ao desconheci-
do. Além de receber ajuda de novos aliados mís-
ticos e outros já conhecidos do público (como a 
Wanda/Feiticeira Escarlate, interpretada pela 
Elizabeth Olsen), o mago da Marvel atravessa 
as realidades alternativas incompreensíveis e 
perigosas dos diversos universos para enfrentar 
um novo e misterioso adversário. CENTERPLEX 
MAG 3: 16h (dub.) - 18h45 (leg.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h20 - 18h10 
- 20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 113h45 
(exceto sáb. e dom.) - 19h15; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (leg.): 15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (leg.): 14h (qui., sex., seg. e ter.) - 17 
(qui., sex., seg. e ter.) - 20h (qui. e sex.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h30 - 17h20 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub., 3D): 
16h (qui., sex., seg. e ter.) - 19h (qui. e sex.) - 22h 
(qui. e sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg., 
3D): 15h (qui., sex., seg. e ter.) - 18h (qui. e sex.) - 
21h (qui. e sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 13h (qui., sex., seg. e ter.) - 16h30 (qui., sex., 
seg. e ter.) - 19h30 (qui. e sex.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub., 3D): 13h30 (qui., sex., seg. e ter.) 
- 16h15 (qui., sex., seg. e ter.) - 19h15 (qui. e sex.) 
- 22h (qui. e sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h30 (exceto seg. e ter.) - 18h15 (exceto 
seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 14h30 - 17h15 - 20h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 15h (qui., 
sex., seg. e ter.) - 17h45 (qui. e sex.) - 20h30 (qui. 
e sex.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h30 
- 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h45 - 
18h15 (3D) - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 15h45 - 18h15 (3D) - 20h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 17h30 - 20h.

o homEm do noRTE (The Northman. 
EUA. Dir: Robert Eggers. Drama histórico. 18 

anos). No ápice da Landnámsöld, no ano de 
914, o príncipe Amleth (Alexander Skarsgård) 
está prestes atingir maioridade e ocupar o es-
paço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Haw-
ke), que acaba sendo brutalmente assassina-
do. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o 
culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth 
primeiro. O menino então jura que um dia volta-
ria para vingar seu pai e matar seu tio. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 3 (leg.): 16h20 - 21h50; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h20; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 18h20.

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 dizem 
ser. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 16h10 
(exceto seg.) - 21h30 (exceto seg.).

mEu AmIgÃozÃo - o FIlmE (Brasil. Dir: 
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e 
Matt se preparam pra um dia especial e muito 
aguardado, mas os sonhos da turma vão por 
água abaixo quando descobrem que os pais 
mudaram os planos e agora vão juntos para 
uma mesma colônia de férias, com várias crian-
ças que eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3: 13h45 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 3: 13h30 (sáb. e dom.).

o PESo do TAlEnTo (The Unbearable 
Weight Of Massive Talent. EUA. Dir: Tom Gormi-
can. Comédia. 16 anos). Sofrendo por não con-
seguir 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 aven-
tura que ultrapassa os seus papéis feitos. Após 
correr atrás de Quentin Tarantino implorando 
um papel em seu novo filme e não obtendo su-
cesso com o diretor, Cage acaba aceitando US$ 
1 milhão, como sua última fonte de renda. O di-
nheiro vem de Javi (Pedro Pascal), um superfã e 
fanático pelo ator, mas extremamente perigoso. 
As coisas tomam um rumo inesperado quando 
Cage é recrutado por um agente da CIA (Tiffany 
Haddish) e forçado a viver de acordo com sua 
própria lenda, canalizando seus personagens 
mais icônicos e amados na tela para salvar a si 
mesmo e seus entes queridos. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.).

SonIC 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comé-
dia. Livre). Após conseguir se estabelecer em 
Green Hills, Sonic está pronto para mais liber-
dade e quer provar que tem o necessário para 
ser um herói de verdade. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8 (dub.): 14h45 (sáb. e dom.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h10; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 15h10.

Foto: Marcos Russo

Jornalista, escritor, cronista e colunista Gonzaga Rodrigues
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Em João Pessoa, será aberta hoje uma exposição que apresenta a trajetória e ações do equipamento cultural

Museu da FCJA conta sua história
MeMória

Um dos principais museus da 
Paraíba abre suas portas hoje com 
uma novidade: uma exposição que 
conta sua própria história e divul-
ga as atividades que mantém junto 
à comunidade local e aos visitantes 
de todo o país. Na capital, a partir 
das 9h, a Fundação Casa de José 
Américo se integra às atividades 
do Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) e recebe escolas, empresas 
e sociedade civil para apresentar 
através de fotos e banners as prin-
cipais ações que realiza continua-
mente ao público, e que vão além 
de sua vocação natural de investi-
gação do passado e salvaguarda do 
legado de seu patrono.

A programação faz parte da Se-
mana Nacional dos Museus e tem 
por objetivo criar, imaginar e com-
partilhar ações voltadas para o diá-
logo com o público e o território, 
fortalecendo o reconhecimento e 
a visibilidade dos museus. “Essas 
ações envolvem a área do conheci-
mento, cidadania, educação, doa-
ção, amabilidade, esperança e la-
zer. A gente sintetizou nossas ações 
nessas sete palavras e, na exposi-
ção, destacamos como esses con-
ceitos se traduzem na Casa de José 
Américo”, explica Janete Lins Ro-
driguez, gerente do Museu Casa de 
José Américo.

Têm destaque na exposição as ati-
vidades como, por exemplo, o projeto 
‘A escola vai à Fundação’, a doação de 
livros infantis para crianças portado-
ras de câncer, a promoção de ativida-
des esportivas e de banho de mar a 
pessoas com deficiência, além da tra-
dicional Feira dos Aromas, que ocor-
rem aos sábados. As celebrações se 
estendem até o próximo sábado (dia 
21), quando será apresentado um tea-
tro de fantoches que adapta parte da 
história do patrono e de sua infância 
para as crianças.

Essa é também uma oportuni-
dade para que o público em geral 
conheça a casa que se tornou fun-
dação em 1982, dois anos depois da 
morte de seu famoso morador. O lo-
cal realiza uma viagem através das 

perspectivas históricas, culturais e 
literárias que demonstram a força 
intelectual e a influência política do 
homem que foi governador da Pa-
raíba e autor de A Bagaceira, um dos 
marcos da literatura regionalista. 
Mas a relação de José Américo com a 
casa teve início 25 anos antes, quan-
do o escritor decidiu abandonar a 
vida pública e realizar uma espécie 
de autoconfinamento. E quase tudo 
se mantém preservado e com a es-
trutura similar à época em que a ela 
foi construída.

De hábitos simples e caseiros, José 
Américo gostava de receber visitan-
tes ilustres das mais variadas verten-
tes, desde o presidente da época da 
ditadura civil-militar Castelo Branco 
e o escritor e comunista baiano Jor-
ge Amado, que costuma afirmar que 
sem A Bagaceira jamais teria escrito 
o romance Cacau. Além deles, pas-
saram pela residência localizada na 
orla da Praia de Cabo Branco nomes 
como Jânio Quadros, Assis Chateau-
briand e José Lins do Rego.

Nas visitas guiadas de forma gra-
tuita, o público é apresentado a obje-
tos pessoais, utensílios de vestuário 
e medalhas do imortal da Academia 
Brasileira de Letras. Além disso, é 
possível conhecer ainda a bibliote-
ca do escritor, que funcionava tam-
bém como um gabinete de trabalho 
e que tinha o acesso bastante restrito. 

Apenas convidados especiais eram 
autorizados a entrar no ambiente 
onde José Américo costumava pas-
sar a maior parte do tempo na com-
panhia de um acervo com cerca de 4 
mil livros. “O Museu revela a vivên-
cia de José Américo. Quando você 
respira esse ar você se empodera da-
quilo que José Américo pensou ao se 
instalar na Casa. Todo o riquíssimo 
entorno da Fundação é inspirador e 
fica entre o mar e a montanha. Essa 
paisagem inspirou ele a escrever poe-
mas e textos maravilhosos. Na singe-
leza dessa casa, é difícil para eu dizer 
qual o melhor local”, confessa Janete 
Lins Rodriguez.

A Fundação abriga ainda um au-
ditório onde acontecem exposições, 
palestras, sessões audiovisuais e 
lançamentos de livros. Em um pré-
dio anexo à casa estão resguardados 
os arquivos que preservam desde 
manuscritos do escritor até docu-
mentos de suas atividades públicas 
como governador, ministro da Via-
ção e Obras Públicas e do Tribunal 
de Contas da União, e como funda-
dor da Universidade Federal da Pa-
raíba, tendo sido o primeiro reitor da 
instituição de ensino. Na proprieda-
de é possível visitar o mausoléu de 
José Américo, obra do arquiteto ira-
niano Baham Khorramchahi.

Esse é apenas um dos 58 mu-
seus registrados pelo Ibram na Pa-
raíba, e que estão distribuídos em 
22 cidades do estado. Segundo Jane-
te Lins, o número de visitantes sal-
tou de cerca dos 500 registrados há 
alguns anos para uma quantidade 

que ultrapassa os 2 mil nos últimos 
12 meses. Os números associados 
às ações do FCJA servem inclusive 
para contrariar uma ideia dissemi-
nada de forma imprecisa na popu-
lação de que na Paraíba não se tem 
ofertas de museus. “Hoje, temos o 
Museu da Casa do Artista Popular 
reformado, a criação do Museu da 
Cidade de João Pessoa, bem como a 
instalação do Museu da Polícia Mi-
litar – que vai ser entregue ao públi-
co em breve. O governo também é 
responsável pelo Memorial Abelar-
do da Hora, além de todo apoio que 
vem sendo dado aos museus com 
o programa ‘Primeira Chance’, no 
qual os alunos fazem cursos para se 
tornarem monitores desses espaços. 
Ainda temos o mais importante, que 
será o Museu da História da Paraí-
ba, a ser instalado no Palácio da Re-
denção e vai socializar toda essa ri-
queza com o povo paraibano, que é o 
seu verdadeiro dono”, finaliza a ge-
rente Janete Lins Rodriguez.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da FCJA

No Cabo Branco, Museu Casa de José Américo preserva a biblioteca (acima) do autor paraibano com mais de quatro mil obras

Como parte da programa-
ção dos 20 anos das comemo-
rações no Brasil da Semana 
Nacional de Museus, o Mu-
seu José Lins do Rego realiza 
palestras sobre o tema defini-
do para esse ano: “O poder dos 
museus”. Duas palestras dis-
correm sobre o assunto hoje na 
Fundação Espaço Cultural, em 
João Pessoa. A primeira ocorre 
às 9h, com a doutora em Histó-
ria e Filosofia da Ciência com 
especialidade em Museologia 
Luciana Costa, e a segunda, às 
14h30, com Eva Caroline, pes-
quisadora da Rede de Pesqui-
sa e (In) Formação em Museo-
logia, Memória e Patrimônio 
(REDMus) da UFPB.

O evento tem como propó-
sito mobilizar os museus de 
todo o país a partir de um es-

forço de convergência de suas 
programações em torno de 
um mesmo tema. Trazendo vi-
sibilidade para esses equipa-
mentos culturais, o objetivo é 
fazer com que a população re-
conheça o caráter emancipa-
dor dos museus. 

O foco da palestra de Eva 
Caroline é a temporalidade 
desses equipamentos cultu-
rais, decifrando a relação que 
esses espaços intercalam entre 
o passado, o presente e o futu-
ro. “A ideia é falar não só ape-
nas a origem do termo ‘museu’ 
e como eles se formaram a par-
tir dos ‘gabinetes de curiosida-
de’, mas trazer uma reflexão 
sobre como o museu é um lo-
cal de formação de ideias e de 
pensamentos que vão além dos 
acontecimentos do passado, e 

realizam uma prospecção so-
bre o futuro”, adianta a profis-
sional, que é também mestran-
da pelo Programa Associado 
de Pós-Graduação em Artes Vi-
suais da Universidade Federal 
da Paraíba e Universidade Fe-
deral de Pernambuco.

Com cerca de meia hora 
de duração, a apresentação 
de Eva Caroline é direcio-
nada especialmente para jo-
vens e estudantes, e busca 
entender qual o poder dos 
museus na atualidade. Ela 
conta que esse tema é bastan-
te pertinente e está em conso-
nância com processo corren-
te de escolha da definição de 
museu, que tem sido discuti-
do desde a última assembleia 
do Conselho Internacional 
de Museus (Icom). “É muito 
importante falar sobre o po-
der dos museus no momen-
to em que a gente está vendo 
uma reestruturação dessas 
instituições por causa da pan-
demia e do retorno gradual 
ao funcionamento presencial. 
Falar sobre esse poder é falar 
sobre o lugar tanto da insti-
tuição quanto do próprio pú-
blico. É falar sobre o empo-
deramento desses espaços”, 
resume Eva Caroline.

Museu Zé Lins do Rego realiza palestras

Eva Caroline (E) e Luciana Costa (D) falarão sobre “o poder do museu”

Fotos: Acervo Pessoal

Fotos: Roberto Guedes

n 
Segundo a gerente Janete 
Lins Rodriguez, as atividades 
do Museu envolvem a área 
do conhecimento, cidadania, 
educação, amabilidade, 
doação, esperança e lazer

Patrono
Nas visitas guiadas de 

forma gratuita, o público 
é apresentado a objetos 
pessoais, utensílios de 
vestuário e medalhas 

do imortal da ABL, José 
Américo de Almeida

Leia mais na página 20
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O Governo do Estado en-
tregou, ontem, o tomógrafo 
do Hospital da Polícia Militar 
General Edson Ramalho, em 
João Pessoa. A unidade hos-
pitalar também foi contempla-
da com 10 monitores e equipa-
mentos de videolaparoscopia 
e para a rede materno-infan-
til este ano. 

O governador João Azevê-
do ressaltou o compromisso 
da gestão estadual para a me-
lhoria da qualidade do servi-
ço prestado à população. “Nós 
estamos investindo na in-
fraestrutura, em equipamen-
tos para toda a rede de saúde, 
ampliando e interiorizando 
as ações para que as pessoas 
tenham um atendimento de 
qualidade, reduzindo distân-
cias e salvando vidas”, frisou. 

 Ele também destacou os 
investimentos do Governo 
para fortalecer a saúde públi-
ca estadual nos atendimentos 
de baixa a alta complexida-
de. “Nós implantamos o ser-
viço de hemodinâmica em 
João Pessoa, Campina Gran-
de e Patos, criamos o progra-
ma Opera Paraíba, que já rea-
lizou mais de 18 mil cirurgias 
eletivas em um curto espaço 
de tempo, estamos construin-
do o Hospital da Mulher em 
João Pessoa e vamos iniciar as 
obras do Hospital de Clínicas 
em Campina Grande. Somos 
o único estado do Nordeste 
que tem uma UTI aérea dis-
ponível para os pacientes do 
SUS, demonstrando que es-
tamos no caminho certo em 
função da nossa responsabi-

lidade com o serviço público”, 
acrescentou.

 A secretária de Estado da 
Saúde, Renata Nóbrega, des-
tacou que a entrega do to-
mógrafo representa a ação 
do governo para fortalecer a 
rede de assistência em todo 

o estado. O comandante-ge-
ral da Política Militar da Pa-
raíba, coronel Sérgio Fonse-
ca de Souza, comentou que 
a atitude do governador de-
monstra o seu compromisso 
e respeito com as forças de se-
gurança do Estado. “O hospi-
tal Edson Ramalho é da Polí-
cia Militar, que não atende só 
policiais mas toda a popula-
ção. A gente vê, com isso, que 
o governador tem dado aten-
ção com a polícia e as forças 
de segurança”. 

O coronel lembrou ainda 
dos avanços que ocorreram 
com a categoria no início do 
ano. “Desde o início do ano o 
governador vem demonstran-
do esse respeito. Quando tive-
mos aquelas negociações, ele 
assumiu a frente, deu aumen-

to e resolveu um problema 
histórico que era a Bolsa De-
sempenho. Como represen-
tante maior da Polícia Militar 
só tenho a agradecer”, disse. 

 O diretor-geral do Hos-
pital Edson Ramalho, coro-
nel Almeida Martins, afirmou 
que a instalação do tomógra-
fo ficará marcada na história 
da unidade de saúde. “Isso é 
fruto de anos sonhados e de 
uma necessidade imperiosa 
que trazia interrogações aos 
pacientes e a gente sempre 
dependeu de outros hospitais 
que cediam os seus tomógra-
fos para poder atender a nossa 
demanda. Esse equipamento 
dará muita celeridade e re-
solução para os diversos tra-
tamentos e em nome dos 727 
ex-codificados e hoje matricu-

lados agradecemos pela cora-
gem e empenho do governo”. 

O secretário executivo da 
Representação Institucional, 
Adauto Fernandes, salientou 
a importância da parceria com 
a bancada federal para elevar 
a qualidade do atendimen-
to na unidade hospitalar. “O 
Hospital Edson Ramalho vive 
um novo momento com inves-
timentos da gestão estadual, 
com programas como o Ope-
ra Paraíba, e parlamentares 
da bancada federal vem des-
tinando emendas em torno 
de R$ 4 milhões para o cus-
teio do hospital, do tomógra-
fo, respiradores, construção 
do novo laboratório e agrade-
cemos aos deputados que es-
tão contribuindo para o desen-
volvimento da Paraíba”, disse. 

O secretário do Esta-
do de Planejamento, Or-
çamento e Gestão, Gilmar 
Martins, participou, na ma-
nhã de ontem, da audiência 
pública na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba para 
debater, junto aos parla-
mentares, o Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para o exercício 
financeiro de 2023. O rela-
tor do projeto é o deputado 
Wilson Filho e o presidente 
da Comissão de Orçamen-
to,  Tributação, Fiscalização 
e Transparência o deputado 
Branco Mendes. 

  “É o momento para dis-
cutirmos as diretrizes, as 
linhas principais que irão 
nortear a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual para 
o ano de 2023. Trata-se de 
um texto que disciplina as 
metas fiscais que o Estado 
almeja alcançar em 2023, 
o limite da despesa com 
pessoal e a aplicação míni-
ma de recursos nas áreas 

da educação e saúde”, des-
tacou o secretário Gilmar 
Martins.  

 Já o relator, deputado 
Wilson Filho, disse que nos 
último anos a LDO vem 
possibilitando  a atualiza-
ção do duodécimo para os 
poderes seguindo o IPCA 
e dando autonomia a cada 
poder para a realização de 
concursos públicos para que 
possam realizar a recompo-
sição de seus quadros.

 Conforme o projeto de 
lei, as reservas de contin-
gência para 2023 baseados 
na projeção da receita cor-
rente líquida serão as de: R$ 
67 milhões para cobertura 
de emendas parlamentares 
impositivas; R$ 3 milhões 
para reserva de contingên-
cia; e R$ 147 milhões para 
reserva do regime próprio 
de previdência do servidor.

 De acordo com o calen-
dário de tramitação do Pro-
jeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias 3.740/2022, a 

As duas maiores e prin-
cipais Casas Legislativas 
paraibanas começam a de-
bater os  orçamentos para 
2023. A Câmara Municipal 
de João Pessoa e Assembleia 
Legislativa da Paraíba já se 
movimentam, realizam e 
agendam as primeiras e pró-
ximas reuniões para ana-
lisarem as peças orçamen-
tárias que são oriundas do 
Poder Executivo municipal 
e estadual.      

Na Assembleia Legislati-
va da Paraíba, por exemplo, 

a Comissão de Acompanha-
mento e Controle da Execu-
ção Orçamentária, realizou 
ontem a audiência pública 
para debater o Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias, a LDO, que serve como 
base para o exercício finan-
ceiro de 2023 do Governo 
do Estado. 

A Casa Epitácio Pes-
soa contou com a participa-
ção do presidente da ALPB, 
Adriano Galdino (Republi-
canos), o presidente da Co-
missão, deputado Branco 
Mendes (PSB), o relator da 
matéria, deputado Wilson 
Filho (Republicanos), e os 

deputados Dr. Érico (Cida-
dania), Dr. Taciano Diniz 
(União Brasil), Felipe Leitão 
(PSD), Irmão César (Solida-
riedade), Moacir Rodrigues 
(PSDB), Rafaela Camaraen-
se (PSB), Raniery Paulino 
(Republicanos) e Tovar Cor-
reia Lima (PSDB).

De acordo com Adriano 
Galdino, a realização das au-
diências públicas na Casa de 
Epitácio Pessoa representa o 
compromisso do Legislati-
vo estadual em debater com 
os representantes do povo a 
elaboração de um orçamen-
to justo para o exercício fi-
nanceiro vindouro. 

“Esta audiência na As-
sembleia é o momento em 
que os deputados irão dia-
logar e ouvir os represen-
tantes de cada poder, assim 
como, os representantes do 
povo paraibano para que 
possamos ter uma Lei de Di-
retrizes Orçamentárias ali-
nhada com os anseios e com 
a vontade soberana do povo 
paraibano. A Assembleia 
está fazendo seu trabalho. 
Estamos aqui para cumprir 
nossa obrigação regimental 
e constitucional e contribuir 
na construção de um orça-
mento melhor e mais justo”, 
explicou o deputado. 

“Nós estamos 
investindo na 
infraestrutura, 
em equipamentos 
para toda a rede de 
saúde, ampliando e 
interiorizando as ações 
para que as pessoas tenham 
um atendimento
de qualidade.

Governador João Azevêdo

Secretário Gilmar Martins discute LDO na Assembleia

Deputados e vereadores de JP iniciam debates

Governador entrega equipamento e 
destaca fortalecimento da rede de saúde Edson Ramalho

compromisso
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ganha tomógrafo

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Facilidade
Um tomógrafo  no 

hospital é mais um 
avanço porque o 

paciente não precisa
se deslocar

DirETriZEs pArA 2023

partir do próximo dia 20 
de maio até o dia 8 de junho 
estará aberto o prazo para 
parecer definitivo da LDO. 
O parecer deverá ser pu-
blicado até o dia 9 de junho 

no Diário do Poder Legis-
lativo. Desta forma, a par-
tir do dia 10 de junho o tex-
to deverá estar disponível 
para ser incluso na Ordem 
do Dia. As emendas ao PL 

devem ser apresentadas até 
esta quinta-feira (19).

 A audiência, que ocor-
reu no formato híbrido, 
contou também com a par-
ticipação de representan-

tes do Poder Judiciário, do 
Ministério Público da Pa-
raíba, da Defensoria Públi-
ca do Estado, auxiliares do 
Governo do Estado, além 
de sindicalistas.
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Colaboração

De que vale uma reclamação justa se não 
podemos apresentá-la e segui-la por 
falta de dinheiro? Essa clássica frase de 

Joaquim Nabuco foi pensada a partir de uma 
realidade inegavelmente concentradora de 
direitos e privilégios, que negava aos pobres 
e vulnerabilizados o acesso aos direitos mais 
básicos: o direito a ter direitos.

Assim, em 1988, nasceu, junto ao Estado 
Democrático de Direito, a Defensoria Pública 
como instituição essencial à Justiça. Nasceu 
como uma flor que rompe o asfalto nos dias 
mais quentes. Como no poema de Drummond, 
nasceu no chão da capital da República, 
furando o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

Aqui em terra paraibana, a Defensoria 
Pública conseguiu se firmar a passos lentos. 
Somente em 15 de março de 2002, a Defensoria 
Pública da Paraíba obedeceu a imposição 
constitucional e criou a Defensoria Pública da 
Paraíba, com a edição a LC º 39/2002. 

Desde então a Defensoria Pública Paraibana 
tem emergido em uma intensa luta para sua 
efetivação, tendo seu orçamento decepado 
em inúmeras ocasiões pelo Poder Executivo. 
Foi preciso recorrer várias vezes ao Supremo 
Tribunal Federal para garantir acesso à Justiça 
para a população paraibana, em razão de 
cortes orçamentários que hoje representam um 
déficit que ultrapassa doze dígitos, para ser 
mais precisa R$ 176.157.890,91.

Sem sombra de dúvidas, essa dívida 
histórica com a população paraibana 
compromete na prática o acesso à Justiça, 
que sofre com a ausência de defensores/as 
públicos/as e de infraestrutura mínima em boa 
parte das comarcas do Sertão, em um estado 
onde se tem o menor salário da Federação e um 
orçamento que chega a ser três vezes menor 
do que aquele destinado ao Ministério Público, 
descompensando a pirâmide da relação 
processual triangular.

Apesar de todo esse descaso, os ventos 
começam a soprar diferente e o sonho de 
uma instituição parceira do Legislativo e do 
Executivo na execução de medidas que visam 
à redução das desigualdades sociais começa a 
virar realidade.

Felizmente, pela primeira vez na história da 
Defensoria Pública da Paraíba, ainda no ano 
de 2002, iniciou-se um diálogo com o Executivo 
e com o Legislativo em harmonia, a par de 
qualquer divergência política existente entre 
tais representantes. 

Apesar do orçamento que ainda continua 
deficitário em razão das supressões anteriores, 
a Lei 104/2012 que rege nossa instituição foi 
atualizada pela LC nº 33/2021, atribuindo 
contornos de uma atuação acompanham o 
contexto da evolução constitucional. O ato de 
sanção do referido diploma ocorreu na sede da 
instituição, com a presença do governador João 
Azevêdo, o que simbolicamente representa um 
respeito a autonomia da instituição defensorial 
e o reconhecimento do acesso à Justiça para 
grupos vulnerabilizados.

Ainda, no dia 10 desse mês, a Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba (ALPB) 
aprovou, por unanimidade, o projeto de 
lei que cria o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos servidores da instituição, cujo 
quadro até então era inexistente.

Outrossim, encontra-se em andamento o 
segundo concurso para defensoras e defensores 
públicos da instituição, cuja pretensão é 
possibilitar o acesso à Justiça integral a toda a 
população paraibana que dela necessita.

Apesar de todos os percalços, nesse dia 19 
de maio, Dia da Defensoria Pública, a Paraíba 
pode celebrar o renascimento do acesso à 
justiça, como uma flor que finalmente começa a 
romper no asfalto quente das terras paraibanas.  
Suas pétalas começam a abrir. Sua cor é verde. 
Ela representa a esperança depositada nas 
mais belas letras da Constituição, que estão ali 
catalogadas como objetivos no seu art. 3º, para 
que finalmente possam tocar o povo paraibano 
por meio de uma Defensoria Pública, formada 
por profissionais qualificados/as, com melhores 
estrutura de trabalho e com o máximo de 
representação popular.

Monaliza 
  Montinegro

Uma flor que 
rompeu no asfalto

Defensora pública, diretora da 
Escola Superior da DPE-PB

Catolé do Rocha, Monteiro e Cuité sediam encontros para discutir prioridades

Orçamento Democrático terá 
audiências hoje no Alto Sertão

projetos e obras

Foto: Francisco França/Secom-PB

Foto: Secom-PB

A Secretaria Executiva 
do Orçamento Democráti-
co Estadual realiza, a partir 
de hoje, mais três audiên-
cias públicas regionais nas 
cidades de Catolé do Ro-
cha, Monteiro e Cuité. A pri-
meira, em Catolé do Rocha, 
acontece às 19h, na Escola 
Francisca Mendes – Colégio 
das Freiras; na sexta-feira 
(20), será a vez da região de 
Monteiro, também às 19h, 
na Escola Cidadã Integral 
José Leite; e no sábado (21), 
em Cuité, a audiência ocor-
re, a partir das 16h, na Esco-
la Técnica Estadual.

As audiências do Or-
çamento Democrático vol-
taram a ser realizadas de 
forma presencial, com a 
participação do governa-
dor João Azevêdo e auxilia-
res do Governo, onde a po-
pulação pode participar e 
elencar até três prioridades 
de investimentos para sub-
sidiar as peças orçamentá-
rias governamentais do pró-
ximo ano.

O chefe do Executivo 
também tem prestado con-
tas do Governo nas audiên-

cias, principalmente sobre 
aquelas prioridades eleitas 
em cada região no ciclo do 
ano passado.

O governador João Aze-
vêdo visita, hoje, os muni-
cípios de Brejo dos Santos, 
Riacho dos Cavalos, Mato 
Grosso e Catolé do Rocha, 
onde visita e inaugura obras, 
entrega benefícios e partici-
pa de mais uma plenária do 
Orçamento Democrático, 
que reunirá representantes 
da 8ª Região Geoadminis-
trativa, em Catolé.

 Às 9h30, o governador 
entrega um ônibus escolar 

ao município de Brejo dos 
Santos e 157 cisternas para 
agricultores familiares dos 
municípios que integram a 
8ª Região Geoadministrati-
va. Às 10h30, no município 
de Riacho dos Cavalos, vi-
sita o restaurante integran-
te do Programa Tá na Mesa 
e as obras de ampliação da 
Escola Estadual Daniel Car-
neiro; e em seguida, no mu-
nicípio de Mato Grosso, vi-
sita as obras de uma escola 
que está sendo construída 
em parceria com a Prefeitu-
ra Municipal.

  Às 15h, João Azevêdo 

estará em Catolé do Rocha 
para inaugurar as obras de 
restauração da PB-323,  no 
trecho Catolé do Rocha/Bre-
jo do Cruz/Divisa PB-RN; 
e da pavimentação da PB-
331, trecho Catolé do Rocha/
Divisa PB-RN (João Dias). 
O chefe do Executivo ain-
da entrega equipamentos à 
Escola Agrotécnica do Ca-
jueiro, na UEPB; e inaugu-
ra o Banco de Leite, no Hos-
pital Regional de Catolé do 
Rocha, onde também assi-
na ordem de licitação para a 
implantação da UTI. À noi-
te, a partir das 19h, participa 
da audiência do Orçamen-
to Democrático Estadual, 
na Escola Francisca Mendes 
(Colégio das Freiras).

Votação das prioridades - 
A votação pode ser feita por 
meio do site www.votacaoo-
de.pb.gov.br, assim como, 
presencialmente, na audiên-
cia. A população também 
pode fazer uso da fala para 
reivindicar quaisquer ou-
tras demandas. Mais infor-
mações no site da secretaria: 
paraiba.pb.gov.br/diretas/
ode.

As audiências do Orçamento Democrático reúnem multidões

Ação social levará atendimento jurídico gratuito para as populações mais carentes da capital

Para celebrar o Dia da 
Defensoria Pública, come-
morado hoje em todo o país, 
a Defensoria Pública do Es-
tado da Paraíba realiza nes-
ta quinta-feira, no Ponto de 
Cem Réis, uma ação social 
que levará atendimento ju-
rídico gratuito para a rua. A 
ação terá início às 8h30 e en-
cerramento previsto para as 
13h30. Três unidades móveis 
da DPE-PB estarão de plan-
tão para atender a popula-
ção com orientações sobre 
processos, tirar dúvidas ou 
ingressar com uma ação ju-
dicial.

Na ocasião, a população 
também terá acesso a servi-
ços de saúde, como testes de 
glicemia, aferição da pres-
são arterial e orientações nu-
tricionais. A ação conta com 
o apoio da prefeitura muni-
cipal de João Pessoa, atra-
vés das Secretarias de Saú-
de (SMS), Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb) e Mobilida-
de Urbana (Semob).

De acordo com a Reso-
lução Nº 83/2022, a DPE-PB 
atende pessoas hipossufi-
cientes com renda familiar 

O Tribunal de Contas 
da Paraíba decidiu, por 
unanimidade, que não 
ocorreu prática de nepo-
tismo na nomeação da fi-
lha do prefeito da capital, 
Cícero Lucena (PP), para 
a Secretaria Executiva de 
Saúde de João Pessoa. 

O relator do caso, con-
selheiro Antônio Gomes 
Vieira Filho votou pelo 
indeferimento do pedido 
de Cautelar, por meio de 
Representação oferecida 
pelo Ministério Público de 
Contas, acerca de supos-
ta prática de nepotismo, e 
foi seguido pelos demais 
da Corte. 

O Pleno entendeu que o 
cargo de Secretária Execu-
tiva da Saúde na estrutura 
municipal não se configu-
ra de natureza administra-
tiva, podendo ser preen-
chido pelo critério político, 
já que foi modificado pela 
Lei nº 14.428/22, que trans-
formou o cargo de secretá-
rio adjunto para secretário 
executivo, passando a ser 
remunerado por meio de 
subsídio.

No relatório, o conse-
lheiro Antônio Gomes in-
formou que existem di-
versas matérias de ordem 
jurídica da mesma natu-
reza, e citou decisão da 5ª 

Vara da Fazenda Pública 
da Paraíba, que entendeu 
que o cargo em discussão 
é de natureza política. En-
fatizou ainda a manifes-
tação do Supremo Tribu-
nal Federal, quando criou 
a exceção para o preenchi-
mento de cargos de natu-
reza política nas adminis-
trações públicas.

Contas de Arara
Além disso, o Pleno da 

Corte rejeitou as contas da 
prefeitura de Arara, relati-
vas a 2019, e imputou um 
débito de R$ 101,1 mil ao 
então prefeito José Ailton 
Pereira da Silva. Além dis-

so, a Corte aprovou as de 
Cuitegi (2020) e Rio Tinto 
(2019), bem como as da Pro-
curadoria Geral de Justiça 
(2020), em sessão ordinária 
híbrida que ocorreu ontem. 

Segundo os membros 
da Corte, entre as irregu-
laridades consideradas na 
prefeitura de Arara, em 
2019, está a falta de re-
passe das contribuições 
previdenciárias dos em-
pregados e a evidência 
de servidores fantasmas 
(proc nº 09092/20). O re-
lator do processo o con-
selheiro substituto Rena-
to Sérgio Santiago Melo. 
Cabe recurso.

Ação social marca comemoração em João Pessoa

TCE decide que não houve prática de nepotismo

defensoria pública

nomeações de cícero

de até três salários mínimos 
Para dar maior celeridade 
aos atendimentos, os inte-
ressados devem levar os do-
cumentos pessoais (RG e 
CPF), comprovante de resi-
dência e todos os documen-
tos relativos ao caso para o 
qual deseja atendimento.

A Defensoria Públi-
ca atua em todas as áreas 
ligadas à Justiça estadual 
(Família, Cível, Criminal e 
Fazenda Pública). Entre as 
demandas mais procura-

das estão divórcio, pensão, 
dissolução de união está-
vel; adoção; reconhecimen-
to de paternidade; usuca-
pião, reintegração de posse; 
sucessão, herança, cobran-
ças, contestações, manda-
dos de segurança e deman-
das na área da saúde.

Ponto facultativo
Conforme prevê o Ato 

Conjunto do TJPB / MPPB 
/ DPE Nº 05 /2021, que dis-
põe sobre o calendário de 

feriados e pontos facultati-
vos do ano de 2022, o dia 19 
de maio é ponto facultativo 
para a Defensoria Pública. 
A data também marca o Dia 
do Defensor e da Defenso-
ra Pública. Com isso, a Sede 
Administrativa e os Núcleos 
de Atendimento da DPE não 
terão expediente. Os defen-
sores públicos também es-
tão liberados da realização 
de audiências. Os atendi-
mentos voltam ao normal 
amanhã.
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O ministro Dias Toffo-
li, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), rejeitou ontem 
a notícia-crime apresenta-
da pelo presidente Jair Bol-
sonaro (PL) contra o minis-
tro Alexandre de Moraes 
por suposto abuso de auto-
ridade. O relator entendeu 
‘não haver justa causa’ para 
prosseguir com o pedido en-
viado pelo chefe do Executi-
vo à corte máxima nesta ter-
ça-feira, 17.

“Os fatos descritos na 
“notícia-crime” não trazem 
indícios, ainda que míni-
mos, de materialidade deli-
tiva, não havendo nenhuma 
possibilidade de enquadrar 
as condutas imputadas em 
qualquer das figuras típi-
cas apontadas”, escreveu. 
“Ante o exposto, conside-
rando-se que os fatos narra-
dos na inicial evidentemen-
te não constituem crime e 
que não há justa causa para 
o prosseguimento do feito, 
nego seguimento à inicial”, 
completou o ministro em 
seu despacho.

Na decisão, o magistrado 
argumentou que Bolsonaro 
não apresentou fatos con-
cretos de que Moraes teria 
tido a finalidade específica 
de prejudicar investigados 
ou se beneficiar da relatoria 
do inquérito das fake news. 
Segundo Toffoli, o simples 
fato de o ministro ser o re-
lator das investigações que 
miram o presidente e seus 

aliados “não é motivo para 
se concluir que teria algum 
interesse específico”.

“O Estado Democráti-
co de Direito impõe a todos 
deveres e obrigações, não 
se mostrando consentâneo 
com o referido enunciado 
a tentativa de inversão de 
papéis, transformando-se o 
juiz em réu pelo simples fato 
de ser juiz”, escreveu Toffoli.

O ministro até citou um 
precedente do STF, de uma 
ação relatada pelo minis-
tro Luís Roberto Barroso, no 
sentido de que ‘não há crime 
de abuso de autoridade se o 
agente público não atua com 
a finalidade específica de 
prejudicar outrem ou de be-
neficiar a si mesmo ou a ter-
ceiro, ou, ainda, por mero ca-
pricho ou satisfação pessoal’.

Além disso, Toffoli regis-
trou que as alegações apre-
sentadas por Bolsonaro na 

notícia-crime contra Alexan-
dre dizem respeito à ‘maté-
ria de defesa’, devendo ser 
apresentadas nos inquéritos 
nos quais o chefe do Executi-
vo figura como investigado.

Toffoli explicou que re-
cursos contra decisões de 
ministros do STF são anali-
sados pelo colegiado da cor-
te máxima, que já apreciou 
alguns dos argumentos sus-
citados por Bolsonaro. As-
sim, o ministro ponderou 
que ‘não se pode admitir que 
a “notícia-crime” seja utili-
zada de se ressuscitar ques-
tões já apreciadas e sedimen-
tadas’ pela Corte máxima.

Ao apresentar a ação con-
tra Moraes no Supremo, Bol-
sonaro disse que a condução 

do inquérito das fake news 
pelo ministro não respeita 
o contraditório e trata-se de 
uma investigação injustifi-
cada, pois, segundo ele, não 
haveria fato ilícito que sus-
tentasse a sua instauração. O 
presidente ainda disse que a 
apuração está em curso por 
prazo exagerado e não per-
mite que a defesa tenha aces-
so aos autos.

Segundo comunicado 
emitido pela equipe de Bol-
sonaro para anunciar a ação, 
Moraes comete “sucessivos 
ataques à Democracia, des-
respeito à Constituição e 
desprezo aos direitos e ga-
rantias fundamentais”. O 
presidente acusou o minis-
tro de aplicar contra inves-

tigados nos inquéritos sob 
sua alçada medidas não pre-
vistas no Código de Proces-
so Penal, além de contrariar 
as regras do Marco Civil da 
Internet.

Na manhã de ontem, os 
presidentes do Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Fux, 
e do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), Edson Fachin, 
se uniram na defesa de Mo-
raes. Os magistrados tam-
bém foram firmes ao de-
fender o inquérito das fake 
news conduzido por ele. 
Fachin, que tem o Moraes 
como seu vice-presiden-
te no TSE, disse que o mi-
nistro conduz as investiga-
ções com destemor frente a 
“qualquer ataque”.

Relator Dias Toffoli entendeu ‘não haver justa causa’ para prosseguir com o pedido solicitado pelo presidente

Supremo rejeita ação contra Moraes
notícia-crime  de bolsonaro 

Decisões
Toffoli explicou que 

recursos contra decisões 
de ministros do STF 
são analisados pelo 
colegiado da corte 

máxima, que já apreciou 
alguns dos argumentos 

suscitados por Bolsonaro

Agência Estado

Pepita Ortega e 
Weslley Galzo

“Os fatos 
descritos na 
“notícia-crime” 
não trazem 
indícios, 
ainda que 
mínimos, de 
materialidade 
delitiva

Dias Toffoli

Toffoli argumentou que Bolsonaro não apresentou fatos concretos de que Moraes teria tido a finalidade de prejudicar investigados

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) não desistiu da tenta-
tiva de responsabilizar o mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), sob o argumento de que 
o magistrado cometeu abuso 
de autoridade. Horas após o 
ministro Dias Toffoli, também 
do Supremo, rejeitar a notícia-
crime do chefe do Executivo 
contra o colega de toga, Bol-
sonaro recorreu à Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
com uma representação para 
que Moraes seja investigado.

A representação foi enca-
minhada pelos advogados 
do presidente e encontra-se 
na Central de Relacionamen-
to e Atendimento ao Cida-
dão (CRAC) da PGR, órgão 
responsável por fazer a aná-
lise preliminar da denúncia 
e verificar se há elementos 
suficientes para prosseguir 
com a investigação. O caso 
encontra-se temporariamen-
te sob sigilo.

Mais cedo, o ministro Dias 
Toffoli disse ‘não haver justa 
causa’ para prosseguir com 
a denúncia de Bolsonaro. O 
relator do caso disse não ser 
tolerável transformar “o juiz 

em réu pelo simples fato de 
ser juiz”. Para ele, o presiden-
te não apresentou elementos 
mínimos de que Moraes te-
ria tido a intenção de se bene-
ficiar ou prejudicar terceiros 
ao conduzir as investigações 
sob sua relatoria no Supremo.

Ao apresentar a ação con-
tra Moraes no Supremo, Bol-
sonaro disse que a condução 
do inquérito das fake news 
pelo ministro não respeita 
o contraditório e trata-se de 
uma investigação injustifi-
cada, pois, segundo ele, não 
haveria fato ilícito que sus-
tentasse a sua instauração. O 
presidente ainda disse que a 

apuração está em curso por 
prazo exagerado e não per-
mite que a defesa tenha aces-
so aos autos.

Segundo comunicado 
emitido pela equipe de Bol-
sonaro para anunciar a ação, 
Moraes comete “sucessivos 
ataques à Democracia, des-
respeito à Constituição e des-
prezo aos direitos e garantias 
fundamentais”. O presidente 
acusou o ministro de aplicar 
contra investigados nos in-
quéritos sob sua alçada me-
didas não previstas no Códi-
go de Processo Penal, além de 
contrariar as regras do Marco 
Civil da Internet.

Presidente não desiste e aciona a PGR 
Weslley Galzo 
Agência Estado

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, lançou ontem uma 
cooperação com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) em 
ações que integram o Pro-
grama de Combate à Desin-
formação da Corte durante 
o ano eleitoral.

O presidente e o vice do 
TSE, ministros Edson Fachin 
e Alexandre de Moraes, tam-
bém participaram do anún-
cio. Nos termos do acordo, os 
tribunais trabalharão juntos 
na “construção de um am-
biente informacional saudá-
vel e transparente, median-
te o desestímulo à criação e à 
disseminação de afirmações 
falsas e discursos de ódio”.

O programa é tocado pe-
las equipes de comunica-
ção e tecnologia do Supre-
mo, com foco na contestação 
de notícias falsas sobre mi-
nistros, decisões e a própria 
Corte, e também na dissemi-
nação de informações corre-
tas sobre as Eleições 2022 e o 
funcionamento do Poder Ju-
diciário.

Inquérito
Durante o anúncio, Fux 

disse que o Programa de 
Combate à Desinformação 

visa, entre várias ações, “im-
pedir a proliferação muitas 
vezes inventadas de falas de 
ministros que sequer se pro-
nunciaram”.

O presidente do Supremo 
reclamou de “ataques gratui-
tos” sofridos pela Corte e de-
fendeu o inquérito das Fake 
News, como ficou conheci-
da a investigação sigilosa, 
relatada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, que apu-
ra ataques contra a Corte e 
seus ministros.

A abertura do inquéri-
to foi justificada por “notí-
cias de atos preparatórios 
de terrorismo contra o Su-
premo Tribunal Federal”, 
afirmou Fux. Isso também 
justifica a tramitação sigi-
losa do processo, acrescen-
tou ele.

Fux disse que é falsa a 
informação de que o Supre-
mo invada a competência de 
outros Poderes. “O que o Su-
premo faz é: quando provo-
cado, ele se manifesta”, dis-
se o ministro. 

Além do TSE, outras 34 
instituições são parceiras do 
Programa de Combate à De-
sinformação do Supremo, 
incluindo 15 universidades 
federais e estaduais, que in-
tegram a Rede Nacional de 
Combate à Desinformação 
(RNCD-Brasil).

STF e TSE selam acordo
contra a desinformação

eleições 2022

Felipe Pontes 
Agência Brasil

O Governo Federal deci-
diu instituir, a partir de 1º de 
julho deste ano, um progra-
ma de gestão que medirá o 
desempenho dos servidores a 
partir da “entrega por resulta-
dos” e da “qualidade dos ser-
viços prestados à sociedade”. 
Com isso, órgãos, autarquias 
e fundações da Administra-
ção Federal que aderirem ao 
modelo deverão substituir o 
tradicional registro do ponto 
de frequência pelo acompa-
nhamento das entregas, a ser 

mensurado com base em me-
tas compatíveis com a jornada 
de trabalho regular do agente 
público participante.

As regras do Programa 
de Gestão e Desempenho 
(PGD) estão descritas em de-
creto presidencial publicado 
no Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem.

Segundo o ato, o PGD po-
derá ser adotado nas modali-
dades de trabalho presencial 
ou teletrabalho e será aplicado 
a servidores efetivos, comissio-
nados, empregados públicos 
em exercício na administra-
ção federal direta, autárquica 

e fundacional, contratados por 
tempo determinado e estagiá-
rios. O decreto não abrange os 
servidores militares.

A instituição do modelo 
em cada órgão será autoriza-
da pelo seu dirigente máxi-
mo, como o ministro de Esta-
do, no casos dos ministérios, 
que dará o aval levando em 
consideração a “efetividade” e 
“a qualidade das entregas”. “A 
instituição do PGD é ato dis-
cricionário da autoridade má-
xima do órgão ou da entida-
de e observará os critérios de 
oportunidade e conveniência”, 
acrescenta o decreto.

Governo institui programa de desempenho
serviço público

Luci Ribeiro 
Agência Estado

Avaliação
Programa de gestão 

medirá o desempenho 
dos servidores a 

partir da “entrega 
por resultados” e da 

“qualidade dos serviços 
prestados à sociedade”
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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

Região teve mais de 918 mil casos na última semana, um aumento de 27,2% ante a semana anterior, com mais de 3,5 mil mortes

Opas alerta para avanço da Covid
Nas américas

A Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde (Opas) destacou 
ontem o avanço dos registros de 
Covid-19 nas Américas nas últi-
mas semanas. Durante entrevis-
ta coletiva, a entidade informou 
que a região teve mais de 918 mil 
casos de Covid-19 na última se-
mana, um avanço de 27,2% ante 
a semana anterior. Além disso, 
foram registradas mais de 3.500 
mortes, na semana mais recen-
te. A alta nos casos da América 
do Norte é puxada pelos Esta-
dos Unidos, segundo a entidade.

A diretora da Opas, Caris-
sa Etienne, disse que os novos 
casos e mortes pela doença nas 
Américas têm mostrado alta for-
te nas últimas quatro semanas. 
Na semana mais recente, as hos-
pitalizações pelo vírus aumen-
taram em 18 países e as entradas 
em UTIs avançaram em 13 paí-
ses e territórios.

Etienne aponta o fato de que 
muitas pessoas seguem em ris-
co, sem a proteção das vacinas. 
Apenas 14 dos 51 países e ter-
ritórios da região atingiram a 
meta da OMS de vacinar 70% 
da população, lembrou. Ao mes-
mo tempo, ela advertiu para o 
fato de que muitas pessoas têm 
abandonado o uso de máscaras, 
no quadro atual. Ela defendeu 

esse uso e citou também a im-
portância de reverter a tendên-
cia recente de quedas nos testes. 
A infraestrutura para a realiza-
ção dos testes deve ser manti-
da e reforçada, apontou. “A Co-
vid-19 está em alta nas Américas 
e o vírus não irá embora em bre-
ve”, ressaltou Etienne.

O diretor assistente da Opas, 
Jarbas Barbosa, afirmou que 
dentro de alguns meses a en-
tidade poderá fazer uma reco-
mendação sobre vacinas contra 
a Covid-19 em crianças meno-
res de cinco anos. Segundo ele, 
há vários estudos em andamen-
to sobre imunizantes para essa 
faixa etária. Durante entrevis-
ta coletiva, Barbosa notou que 
a decisão sobre vacinar ou não 
as crianças deve ser tomada por 
cada país, embora a Opas faça 
suas recomendações. 

Pandemia
As hospitalizações 

pelo vírus 

aumentaram em 18 

países e as entradas 

em UTIs avançaram 

em 13 países e 

territórios

meio ambieNte

ONU pede o uso de energias renováveis

n 

Os impactos 
do clima 
extremo 
têm levado 
a mortes e a 
perdas com 
doenças, 
imigração 
e prejuízos 
econômicos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, quer reviver a atenção global sobre as mudanças climáticas

O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU), António Guter-
res, lançou ontem um plano 
de cinco pontos para disse-
minar mais o uso de energias 
renováveis, com a intenção de 
reviver a atenção global so-
bre as mudanças climáticas, 
no momento em que as con-
centrações de gases estufa, 
o aquecimento dos oceanos, 

a elevação do nível dos ma-
res e a acidificação dos oce-
anos atingiu níveis recordes 
no último ano. “Nós preci-
samos acabar com a polui-
ção por combustíveis fósseis 
e acelerar a transição para a 
energia renovável antes que 
incineremos nossa própria 
casa”, afirmou ele. “O tempo 
está acabando.”

O mais recente alerta 
ocorre após a Organização 
Meteorológica Mundial emi-
tir seu Relatório do Estado do 

Clima 2021, segundo o qual 
os últimos sete anos foram 
os sete mais quentes já regis-
trados. Os impactos do clima 
extremo têm levado a mortes 
e a perdas com doenças, imi-
gração e prejuízos econômi-
cos na casa das centenas de 
bilhões de dólares, segundo 
a entidade.

Guterres disse que é pre-
ciso fomentar a transferência 
de tecnologia e retirar prote-
ções de propriedade intelec-
tual em tecnologias renová-

veis, como na estocagem de 
baterias.

Além disso, o secretário-
geral quer expandir o aces-
so a cadeias de produção e 
a matérias-primas que pos-
sam ser usadas em tecnolo-
gias renováveis, atualmente 
concentradas em poucos pa-
íses poderosos. A ONU tam-
bém deseja que governos fa-
çam reformas para promover 
as energias renováveis, como 
acelerar projetos de energia 
solar e eólica.

Agência Estado

Foto: Divulgação/ONU

Soldado russo se declara culpado 
em julgamento por crimes de guerra

Na ucrâNia

Um soldado russo acu-
sado de crimes de guerra na 
Ucrânia se declarou culpa-
do, de matar um idoso civil 
desarmado.

Vadim Shishimarin, um 
comandante de tanque rus-
so de 21 anos, falou em um 
tribunal distrital de Kiev du-
rante o primeiro julgamento 
por crimes de guerra contra 
um soldado russo que par-
ticipou da invasão promo-
vida por Moscou, em 24 de 
fevereiro. Em um julgamen-

to que tem grande impor-
tância simbólica para Kiev, 
Shishimarin é acusado de 
assassinar um civil de 62 
anos na vila de Chupakhi-
vka, no Nordeste da Ucrânia, 
em 28 de fevereiro. Se conde-
nado, ele pode pegar prisão 
perpétua.

A Ucrânia acusa a Rús-
sia de atrocidades e brutali-
dade contra civis durante a 
invasão e disse que identifi-
cou mais de 10 mil possíveis 
crimes de guerra.

A Rússia nega alvejar 
civis ou envolvimento em 
crimes de guerra e acusou 

Kiev de encená-los para di-
famar suas forças. Questio-
nado sobre o julgamento, o 
porta-voz do Kremlin, Dmi-
try Peskov, disse à Reuters: 
“Como antes, não há infor-
mações [sobre o julgamen-
to] e a capacidade [da Rús-
sia] de prestar assistência 
também é limitada devido 
à ausência de nossa missão 
diplomática”.

Depois que os guardas le-
varam Shishimarin ao tribu-
nal algemado, ele foi questio-
nado pelo juiz se aceitava a 
acusação contra ele. Ele con-
firmou que sim.

Quase 700 combatentes 
ucranianos se renderam na 
siderúrgica de Azovstal, em 
Mariupol, nas últimas 24 
horas, anunciou ontem a 
Rússia, mas os líderes ainda 
estariam escondidos lá den-
tro, atrasando o fim da ba-
talha mais longa e sangren-
ta da Europa em décadas.

Enquanto isso, a Fin-
lândia e a Suécia solicita-
ram formalmente a adesão 
à aliança militar ocidental 
Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), 
provocando a expansão 
que o presidente russo, Vla-
dimir Putin, há muito citou 
como uma de suas princi-
pais razões para o lança-
mento da “operação mili-
tar especial” na Ucrânia, 

em fevereiro. O Ministério 
da Defesa da Rússia disse 
que a rendição de mais 694 
combatentes significa que 
959 pessoas já depuseram 
suas armas na vasta side-
rúrgica Azovstal, último 
bastião de defensores ucra-
nianos na cidade.

Se confirmado, o anún-
cio russo resolveria grande 
parte do mistério em tor-
no do destino de centenas 
de combatentes dentro da 
usina, depois que a Ucrânia 
anunciou, anteontem, que 
ordenou que toda a guar-
nição se retirasse. 

O Ministério da Defe-
sa ucraniano, que até ago-
ra confirmou que apenas 
cerca de 250 pessoas deixa-
ram a siderúrgica, não res-
pondeu imediatamente a 
um pedido de comentário 
por escrito.

Rendição
O líder dos separatistas 

pró-Rússia no controle da 
área disse, segundo uma 
agência de notícias local, que 
os principais comandantes 
dentro da usina ainda não 
se renderam: “Eles não par-
tiram”, disse Denis Pushilin, 
de acordo com a agência de 
notícias DAN.

A rendição final de Ma-
riupol encerraria um cerco 
de quase três meses à cidade 
antes próspera de 400 mil ha-
bitantes, onde a Ucrânia diz 
que dezenas de milhares de 
civis morreram sob o cerco e 
bombardeio russos, muitos 
enterrados em valas comuns.

Autoridades ucranianas 
falaram da esperança de or-
ganizar uma troca de prisio-
neiros por defensores de Ma-
riupol, que descrevem como 
heróis nacionais.

Rendição de combatentes em Mariupol

Agência Brasil

Agência Brasil

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado
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São várias as razões pelas quais as pessoas 
resolvem abrir seu próprio negócio. Talvez 
a principal motivação seja identificar uma 

oportunidade para empreender.
O empreendedor é aquele que enxerga o que 

ninguém vê e transforma uma ideia em novo 
negócio. Por traz do sucesso de cada empreendedor 
também existem muitos desafios, muito trabalho 
com planejamento, boa equipe de colaboradores 
capacitados, uma gestão estratégica equilibrada e, 
principalmente, uma rede de clientes satisfeitos.

O cenário econômico atual está modificando 
a forma como as pessoas vivem, trabalham e 
se relacionam umas com as outras. O mundo 
corporativo também está evoluindo, com mais 
consciência, novos modelos de gestão, novos 
processos de aprendizagem e novos líderes, 
adequados às oportunidades de um novo tempo.

Com o impacto da tecnologia no ambiente 
empresarial, desde a década de 1960, deu-se 
início ao desenvolvimento tecnológico, que para 
muitos historiadores foi considerado o início da 
terceira revolução industrial, com a invenção dos 
computadores e da internet. 

Essa evolução trouxe relevante contribuição 
para a sociedade e para os negócios, que 
crescem de maneira exponencial e se adequam 
ao grau de exigência e de expectativas do novo 
comportamento do consumidor no mercado atual.

Por isso, a gestão de negócios do futuro sinaliza 
para o crescimento das organizações, focadas na 
qualidade e na satisfação dos clientes, entretanto, 
a incerteza é uma das caraterísticas mais presente 
e evidente desse cenário contemporâneo.

A consolidação da era digital deu-se no 
final dos anos 1990, com o armazenamento de 
dados em nuvem ou “cloud computing”, abriu 
oportunidades para novos modelos de negócios, 
principalmente, nos setores de mídia, turismo, 
transporte, comércio e tantos outros, que estão 
sendo reinventados.

O comércio eletrônico continua crescendo 
e a internet é um importante canal de vendas 
e de relacionamentos cada dia mais acessível 
para as micro e pequenas empresas. O modelo 
e-commerce conecta compradores e vendedores, 
através de marketplace, que ganham comissão 
pelos negócios realizados nas plataformas e por 
anúncios publicados nos sites. 

O compartilhamento de hospedagem, em 
plataforma digital e com várias modalidades 
de hospedagem é um dos negócios de escala 
global, um negócio exponencial, que caracteriza 
a nova dinâmica de competitividade do mercado 
e conecta negócios de micro e pequeno porte até 
grandes empresas.

Qualquer empresa semelhante, através de 
uma boa plataforma digital operacionalizada por 
profissionais competentes, pode surgir como uma 
opção estratégica para dinamizar outros setores 
econômicos com esse modelo de negócio.

Tecnologia e comunicação geram ruptura 
do modelo de gestão tradicional e linear, 
potencializando o efeito em rede e o alcance 
de maiores resultados. Quanto mais aumenta o 
número de participantes em rede, mais conexões e 
mais oportunidades para a sua empresa.

Com a era digital, a gestão dos negócios 
do século 21 abre espaço para novos 
empreendedores,desapegados da tradicional 
gestão de hierarquias, comandos e controles. O 
perfil do empreendedor precisa estar focado em 
inovação, criatividade,valorização do trabalho 
em equipe, com executivos e colaboradores 
especializados para desfrutar de novos mercados 
e do conhecimento, das competências necessárias 
ao desenvolvimento do empreendedorismo 
criativo, de modelos de negócios mais enxutos e 
adaptados à velocidade das mudanças.

Admitir a incerteza no ambiente corporativo, 
gera vantagem estratégica, diante da perspectiva 
inútil de prever o futuro das organizações. Nesse 
contexto é importante que as empresas analisem 
os cenários e acontecimentos que impactam e 
influenciam os seus negócios e que lhes permitam 
escolher a melhor maneira de atuar no futuro 
próximo. Existem diferentes tipos de empresas, 
razão pela qual as decisões estratégicas precisam 
ser tomadas de forma diferenciada. Para qualquer 
setor econômico, estar no presencial e no digital é 
uma tendência para as empresas que operam com 
plataformas, sobretudo os negócios que nascem 
digitais. É preciso desenvolver novas habilidades 
para compor o perfil de líder da transformação, 
para atender às demandas da nova economia.

Milhares de pessoas for-
maram ontem uma enorme 
fila no entorno do Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo, em 
João Pessoa, em busca de uma 
vaga no mercado de trabalho. 
O objetivo era conseguir um 
emprego através da primeira 
edição do Feirão da Emprega-
bilidade, promovido pela Pre-
feitura da capital através da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedest). 
Por conta da procura, os aten-
dimentos, que aconteceriam 
apenas ontem, terão continui-
dade hoje. 

Serão atendidas, neste se-
gundo dia, apenas as pessoas 
que receberam as pulseiras 
enumeradas distribuídas on-
tem. De todas as oportunida-
des, restam vagas para a fun-
ção de telemarketing. No total 
foram oferecidas 1.420 vagas 
de emprego para pessoas com 
ou sem experiência.

Segundo a secretária muni-
cipal do Desenvolvimento Eco-
nômico do Trabalho, Vaulene 
Rodrigues, as oportunidades 
foram para funções como aten-
dente de telemarketing, auxi-
liar de linha de produção, aten-
dente de lanchonete, vendedor 
de serviços, vendedor pracista, 
consultor comercial, coordena-
dor pedagógico e técnico de se-
gurança de trabalho. 

O Feirão da Empregabili-
dade também ofereceu capa-
citação e orientações profissio-
nais para quem tem interesse 

Foram oferecidas 1,4 mil oportunidades para pessoas com ou sem experiência

Trabalhadores lotam feirão 
por vaga de emprego em JP 

carteira assinada Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Dezenas de pessoas foram atendidas, 
ontem, durante o evento que terá 

continuidade nesta quinta-feira para 
quem recebeu pulseira enumerada  

Fotos: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

em ser empreendedor. Além de 
vagas para estágio nas áreas de 
administração, ciências contá-
beis, gestão em RH, gestão fi-
nanceira, economia, psicolo-
gia, pedagogia, computação, 
arquitetura, engenharia civil, 
engenharia mecânica, enge-
nharia de produção e engenha-
ria elétrica.

Ainda segundo a secretá-
ria Vaulene Rodrigues, o even-
to foi decisivo para quem busca 
oportunidades de crescimento 
profissional. “Preparamos um 
evento grandioso, focando nas 
demandas do mercado local. 

Fizemos uma importante inte-
ração entre empregadores, inte-
ressados em vagas de emprego 
e empreendedores”, destacou.

Atendimento no Sine
A partir da próxima segun-

da-feira (23), o Sine-JP retoma 
as atividades normais, ofer-
tando vagas de emprego para 
a semana. Para concorrer, os 
interessados devem acessar 
o link (agendamentosinejp.
joaopessoa.pb.gov.br) para fa-
zer o agendamento, bem como 
consultas de vagas ou atualiza-
ção cadastral.

“Estou aqui no Espaço 
Cultural desde as 
7h porque quero 
sair daqui, se Deus 
quiser, com a carteira 
assinada. Eu procuro 
qualquer emprego, 
estou disponível para 
trabalhar na área 
de serviços gerais. 
Estou preparada para 
qualquer emprego e vou 
conseguir uma vaga 
hoje, em nome de Jesus

Izabel Carneiro

“Eu estou procurando 
um emprego em 
qualquer área, pode 
ser de porteiro, 
jardineiro, zelador, 
trabalhador manual 
ou vendedor. O que 
eu quero é trabalhar, 
e quando soube 
desse feirão, saí 
correndo de casa 
para conseguir um 
lugar no mercado 
de trabalho

João Alberto

“Quando eu soube 
dessa iniciativa  
em João Pessoa, eu 
corri para o Espaço 
Cultural, porque 
estou desempregado 
há um ano e almejo 
uma vaga em 
qualquer empresa 
como vigilante ou 
pode ser em um 
condomínio, como 
porteiro, em qualquer 
horário

Jackson dos Santos

Formação
Durante o evento 
também foram 

ofertadas capacitação 
e orientações de 

profissionais para quem 
tem interesse em ser 

empreendedor
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Após recuar mais de 2% na última 
terça-feira (17), quando emendou seu 
quarto pregão seguido de queda e ze-
rou os ganhos em maio, o dólar subiu 
na sessão ontem, em um movimento 
de correção amparado pelo ambiente 
externo negativo. Relatos de novas me-
didas restritivas na China, que susten-
ta a política de covid zero, e a leitura 
de que os Bancos Centrais dos países 
desenvolvidos, em especial o Federal 
Reserve (Fed, o BC norte-americano), 
terão que ser mais agressivos para con-
ter a inflação preocupam os mercados. 
Em uma clássica fuga para a qualida-
de, investidores abandonaram bolsas 
e correram para se abrigar na moe-
da americana e nos títulos do Tesou-
ro americano.

Esse movimento se traduziu por 
aqui em tombo do Ibovespa e alta do 
dólar, embora em ritmo mais modera-
do do que o azedume lá fora e a per-
da de fôlego das commodities agrícolas 
e metálicas poderiam sugerir.

Em alta desde a abertura dos negó-
cios, o dólar flertou com o rompimento 
do patamar de R$ 5,00 no meio da tar-
de, ao correr até a máxima de R$ 5,0003 
(+1,16%), mas logo perdeu fôlego. Os-
cilando entre os patamares de R$ 4,98 
e R$ 4,99, a divisa encerrou o dia cota-
da a R$ 4,983, em alta de 0,80%.

Analistas apontam que a elevada 
taxa de juros doméstica, que atrai ca-
pitais de curto prazo para carry trade e 
torna custosa aposta comprada em dó-
lar, daria certo suporte à moeda bra-
sileira. Operadores também citaram 
como possível entrave para uma es-
calada mais forte do dólar ontem de-
clarações do diretor de Política Mone-
tária do Banco Central, Bruno Serra, 
em evento pela manhã em São Paulo.

Serra disse que o BC tem “instru-
mentos para combater uma eventual 
volatilidade adicional do câmbio” e 
que, se precisar subir mais o juro por-
que o juro global sobe, “a gente pode 
fazer”. O diretor do BC lembrou que o 
real é uma das melhores moedas em 
desempenho no mundo nos últimos 
12 meses, seis meses e no acumulado 
deste ano, “o que faz sentido nesse mo-
mento em que o Brasil se beneficia do 
choque de oferta global”.
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Moeda norte-americana fechou o pregão cotada a R$ 4,983, impulsionada pela preocupação dos mercados externos

Dólar registra nova alta após quedas
mercado financeiro

Antonio Perez 
Agência Estado

O governo editou ontem uma 
medida provisória que desfaz a 
concessão de crédito tributário a 
empresas que comprem combustí-
vel para uso próprio em 2022. A MP 
1.118/2022 retira da lei que desone-
rou tributos na compra de combus-
tíveis (Lei Complementar 192, de 
2022) a possibilidade de aferição de 
créditos tributários na aquisição de 
diesel, biodiesel, gás de cozinha e 
querosene de aviação.

Segundo nota da Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República, 
a medida “explicita os benefícios 
aplicáveis a produtores e revende-
dores dos produtos referidos” — a 
isenção na cobrança de PIS e Cofins.

De acordo com o texto, a MP 
“não causa impacto fiscal”, pois a 
redação original da lei havia pro-
vocado “insegurança jurídica”, o 
que inibiu as empresas de busca-
rem crédito tributário.

Para o governo, a medida “con-
solida e esclarece a legislação” so-
bre o assunto. A Presidência da 
República alega que as vendas 
efetuadas com alíquota zero ga-
rantem a manutenção de créditos 
vinculados a essas operações ape-
nas pelos vendedores.

MP desfaz concessão 
de crédito tributário 
para compra de 
combustível próprio

insegurança jurídica

Agência SenadoProfissionais da contabilidade 
defenderam, ontem, a derrubada 
de um veto (VET 71/2021) do pre-
sidente Jair Bolsonaro que impede 
a anistia de multas por atraso na 
entrega da Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdên-
cia Social (Gfip). Eles participaram 
de uma sessão especial do Senado 
para comemorar o Dia do Contabi-
lista, celebrado em 25 de abril.

A homenagem foi requerida 
pelo senador Izalci Lucas (PSDB-
DF), que é profissional da contabi-
lidade. O parlamentar foi relator do 
projeto de lei que previa o perdão 
das multas (PLC 96/2018). O proje-
to foi renumerado na Câmara dos 
Deputados como PL 4.157/2019 e 
aprovado em dezembro do ano pas-
sado, mas Jair Bolsonaro vetou in-
tegralmente a proposição. Izalci de-
fendeu os contabilistas e classificou 
a cobrança das multas como “uma 
grande injustiça” contra a categoria.

“A contabilidade brasileira 
avançou sobremaneira no setor 
privado. Entretanto, na área públi-
ca, onde ela tem papel preponde-
rante na proteção do Estado, não 
tem havido interesse no fortaleci-
mento dos sistemas de contabili-
dade. Estamos aguardando ago-

ra uma sessão do Congresso para 
derrubar o veto. Essa foi uma gran-
de injustiça cometida pelo gover-
no, de forma especial o Ministério 
da Economia, que autuou diversas 
empresas, pequenas empresas.”, 
disse Izalci.

O presidente do Conselho Re-
gional de Contabilidade do Distrito 
Federal, Alberto Milhomem Barbo-
sa, também defendeu a derrubada 
do veto. “A vida do contador não é 
fácil. Ainda estamos enfrentando 
dificuldades para a derrubada do 
veto ao projeto que anistia infra-
ções e anula multas por atraso na 
entrega da Gfip. Pedimos a todos 
os senadores que nos acompanham 
neste momento para que apoiem a 
derrubada do veto e mobilizem os 
deputados de seus partidos para 
que nos apóiem”, afirmou.

Papel da contabilidade
Segundo o presidente do Conse-

lho Federal de Contabilidade, Aé-
cio Prado Dantas Júnior, o proje-
to que anistia as multas tem apoio 
integral dos contabilistas. “Nossa 
profissão vem construindo seu le-
gado há séculos, trabalhando e pro-
gredindo junto com o Brasil, reafir-
mando o nosso compromisso com 
a ética. Somos mais de 520 mil pro-
fissionais atuantes, contribuindo 
com o país”, afirmou.

Contabilistas querem anistia 
de multa por atraso em FGTS

veto presidencial

Agência Senado

O turismo nacional faturou R$ 
15,4 bilhões em março deste ano, o 
que representa alta de 43,5% ou R$ 
4,8 bilhões, em termos monetários, 
na comparação ao mesmo período 
de 2021. Os dados são do levanta-
mento do Conselho de Turismo da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP).

A entidade avalia que o setor se 
aproxima dos patamares anterio-
res à pandemia, ainda que os nú-
meros sejam 7,1% inferiores quan-
do comparados a março de 2019.

O crescimento neste ano foi 
impulsionado, principalmente, 
pelo setor aéreo, que faturou R$ 
4,4 bilhões, ou seja, aumento de 
113,5% em um ano, apontou a Fe-
comercioSP. Já na comparação 
com 2019, o segmento teve fatu-
ramento 3,8% menor.

“Quatro fatores contribuíram 
para o crescimento do transpor-
te aéreo no mês, dentre eles, maior 
contenção da variante Ômicron, 
demanda reprimida na pandemia, 
dias de carnaval no início do mês e 
redução quase total das restrições e 
do uso de máscaras. Além destes fa-
tores, a alta do querosene de aviação 
influenciou o aumento no fatura-

mento, ao fazer os preços das passa-
gens subirem na segunda quinze-
na de março”, disse a FecomercioSP.

Os serviços de alojamento e ali-
mentação cresceram 57,7%, regis-
trando faturamento de R$ 4,45 bi-
lhões. E as atividades culturais, 
recreativas e esportivas cresceram 
33,2%, chegando a R$ 1,25 bilhão.

A entidade avalia que os mes-
mos fatores que influenciaram o 
setor aéreo também impactaram o 
transporte terrestre, que faturou R$ 
2,7 bilhões (alta de 11,1%), superan-
do em 9,3% o nível registrado em 
março de 2019. A previsão da Feco-
mercioSP é que o aumento das pas-
sagens aéreas deve continuar incen-
tivando a procura por viagens via 
ônibus interestaduais.

As atividades de locação de 
meios de transporte, agência de tu-
rismo, operadoras e outros serviços 
tiveram alta anual de 4,5%, com fa-
turamento de R$ 2,54 bilhões. O de-
sempenho do grupo está 3% abaixo 
do nível de março de 2019.

O transporte aquaviário fatu-
rou R$ 41,4 bilhões, uma queda 
de 1,6% na comparação anual. Se-
gundo a federação, a baixa está re-
lacionada à base de comparação, 
já que o setor apresentou desem-
penho favorável durante a pande-
mia, superando em 25,2% o nível 
anterior à crise sanitária.

Turismo nacional cresce 43,5% 
em março, aponta Fecomercio

faturamento maior

Camila Boehm 
Agência Brasil

O índice que avalia os números 
da indústria da construção civil 
permaneceu praticamente estável 
em abril, na comparação com mar-
ço, informou ontem a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). No 
mês passado, o índice de emprega-
bilidade ficou em 50,7 pontos, ante 
os 50 pontos registrados em março. 
Os dados constam do boletim Son-
dagem Industrial da Construção.

Já o índice do nível de ativida-
de ficou em 50,1 pontos, registran-
do recuo de 1,2 ponto com relação a 
março. Apesar da queda em relação 
a março, o desempenho da constru-

ção em abril permaneceu positivo.
Os índices avaliados pela CNI 

apresentam variação de 0 a 100. Va-
lores acima de 50 indicam aumento 
do emprego, da produção, estoque 
acima do planejado ou utilização 
da capacidade instalada acima do 
usual. Valores abaixo de 50, indi-
cam que o nível de atividade está 
abaixo do usual. O valor próximo 
da linha divisória dos 50 pontos, 
que separa aumento de queda do 
nível de atividade, sinaliza estabi-
lidade.

O índice não apresentava valor 
acima dos 50 pontos para o mês de 
abril desde 2012, quando registrou 
50,6 pontos. 

“O desempenho da construção 

em abril de 2022 foi positivo para o 
período quando comparado a anos 
recentes. O índice do nível de ativi-
dade ficou em 50,1 pontos em abril 
de 2022, registrando recuo de 1,2 
ponto com relação a março. O va-
lor próximo da linha divisória dos 
50 pontos, que separa aumento de 
queda do nível de atividade, sinali-
za estabilidade. O índice não apre-
sentava valor acima dos 50 pon-
tos para o mês de abril desde 2012, 
quando registrou 50,6 pontos”, in-
formou a CNI.

Em abril, a Utilização da Capa-
cidade Operacional (UCO) da in-
dústria da construção civil caiu um 
ponto percentual na comparação 
com março, de 68% para 67%.

Construção tem melhor nível de emprego em abril
avaliação da cni

Luciano Nascimento 
Agência Brasil
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Índice não 
apresentava 
valor acima 
dos 50 pontos 
para o mês de 
abril desde 
2012, quando 
registrou 
50,6 pontos

No mês passado, o índice de empregabilidade bateu os 50 pontos registrados em março deste ano, resultado considerado positivo pelo setor no país

Foto: Arquivo/Marcus Antonius
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Dados do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos 
indicam que este ano já foram regis-
tradas 4.486 denúncias de violações 
de direitos humanos contra crianças 
e adolescentes ligados a situações de 
violência sexual. Ontem foi celebra-
do o Dia Nacional de Enfrentamen-
to ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

Entre janeiro e dezembro de 
2021, houve 18.681 registros conta-
bilizados entre as denúncias rece-
bidas pela Ouvidoria Nacional dos 
Direitos Humanos, o equivalente 
a 18,6% dos relatos. O levantamen-
to de 2021 indicou que o cenário da 
violação que aparece com maior fre-
quência nas denúncias é a residên-
cia da vítima e do suspeito (8.494), a 
casa da vítima (3.330) e a casa do sus-
peito (3.098).

O padrasto e a madrasta (2.617) e 
o pai (2.443) e a mãe (2.044) estão en-
tre os maiores suspeitos nos casos. 
Em quase 60% dos registros, a víti-
ma tinha entre 10 e 17 anos. Em cerca 
de 74%, a violação é contra meninas.

Apesar dos dados relatados, a 
subnotificação de casos pode escon-
der o agravamento da situação. De 
acordo com informações do Minis-
tério da Saúde, entre 2011 e 2017, 70% 
das 527 mil pessoas estupradas no 
Brasil anualmente, em média, eram 
crianças e adolescentes. Além disso, 
51% das que foram abusadas têm en-
tre um e cinco anos.

Campanha
A Organização Não Governa-

mental (ONG) Plan International 
Brasil realiza várias ações para mar-
car o combate ao assédio e explora-
ção sexual infantil. Entre as medi-
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Cenário da violação que aparece com maior frequência nas denúncias é a residência da vítima e do suspeito 

Brasil tem, hoje, 4.486 denúncias
Violação de direitos das crianças

Heloísa Cristaldo 
Agência Brasil

Os maiores suspeitos são o padastro e a madastra (2.617), o pai (2.443) e a mãe (2.044) dos casos relatados 

das, figura a campanha Fato Certo 
Não Tem Erro.

Segundo o gerente de projetos da 
ONG na Bahia, Elaine Amazonas, a 
iniciativa foi criada para conscien-
tizar famílias, profissionais da edu-
cação e a sociedade em geral sobre 
as consequências da desinformação 
e das fake news sobre vários temas, 
inclusive, o abuso sexual.

“Os materiais criados também 
dão subsídios teóricos e jurídicos 
para o debate sobre as identidades 
de gênero. Temos diversos mate-
riais, como uma cartilha de Alfabe-
tização em Direitos, posts para redes 
sociais, três filtros de Instagram, sen-
do um deles um quiz sobre identida-
des de gênero e stickers para What-
sApp”, disse.

O material inclui, ainda, cinco 
vídeos temáticos que abordam te-

mas como transfobia, homofobia, 
gravidez na adolescência, abuso se-
xual e infecções sexualmente trans-
missíveis.

Também serão disponibilizados 
podcasts com 10 episódios que de-
batem fatos e notícias falsas, tra-
zendo, por exemplo, a diferença en-
tre mentira e fake news e histórias 
reais de pessoas vítimas de precon-
ceito por causa de notícias falsas. To-
dos os materiais já lançados podem 
ser vistos aqui. 

Denúncias
Elaine orienta que, ao vivenciar 

qualquer situação que traga um des-
conforto a uma criança, por exem-
plo, o ideal é que ela procure um 
adulto de sua confiança para relatar 
o ocorrido.

“Esse adulto pode ser o pai ou 

a mãe, o cuidador e cuidadora. Al-
gum parente próximo, uma profes-
sora na escola, algum profissional de 
saúde que possa ouvir o relato. Para 
as famílias, o que nós orientamos é 
que escutem e deem crédito ao que 
a criança está trazendo. Investigue, 
preste atenção aos sinais e faça o en-
caminhamento para um serviço es-
pecializado que vai poder acolher 
e dar os encaminhamentos neces-
sários à questão. Não só em relação 
à denúncia, mas também com rela-
ção ao acolhimento e ao acompanha-
mento dessa criança ou desse ado-
lescente”, explicou.

Como denunciar
Para conscientizar sobre o assun-

to, o ministério lançou a campanha 
Maio Laranja. O objetivo é incenti-
var que os casos sejam denunciados. 
Em 2021, 48,4% (9.053) das denúncias 
de violência sexual contra crianças 
e adolescentes, por meio do Disque 
100, foram anônimas. A qualquer 
momento a central de atendimento 
da Ouvidoria pode ser acionada, 24 
horas por dia, incluindo fins de se-
mana e feriados.

O ministério também disponibi-
liza o aplicativo Direitos Humanos 
Brasil, WhatsApp (61-99656-5008) e 
Telegram (digitar na busca “Direi-
toshumanosbrasilbot”), que ofere-
cem os mesmos serviços de escu-
ta qualificada. No caso de crianças 
e adolescentes, a denúncia também 
pode ser feita por meio do Aplica-
tivo Sabe - Conhecer, Aprender e 
Proteger.

Quando a vítima é criança ou 
adolescente, a denúncia é encami-
nhada ao Conselho Tutelar e, nos 
casos em que a violação configura, 
à Delegacia Especializada ou à Dele-
gacia Comum, no caso de inexistên-
cia, e ao Ministério Público.

Números
 Em quase 60% dos 

registros, a vítima tinha 
entre 10 e 17 anos. Em 

cerca de 74%, a violação 
é contra meninas. 

Subnotificação pode 
esconder agravamento 

da situação

Foto: Madalena Rodrigues/Divulgação/Agência Brasil

Cerca de duas mil pessoas de-
vem fazer até o dia 16 de junho, 
o recadastramento no Serviço de 
Reabilitação Auditiva do Hospi-
tal da Polícia Militar General Ed-
son Ramalho (HPMGER), para 
receberem suas próteses auditi-
vas. Segundo a gerente de Apa-
relhos Auditivos do Serviço, Lau-
rinda Soares, o trabalho está sendo 
realizado porque muita gente que 
tinha indicação média para re-
ceber os aparelhos, perdeu o con-
tato com o hospital ou foi impedi-
da pela pandemia da Covid-19 de 
ir buscar.

O recadastramento está sendo 
realizado presencialmente de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
de 14h às 17h em uma estrutura lo-
calizada no estacionamento fron-
tal do hospital, em João Pessoa. 

Laurinda Soares lembrou que 
“no ano passado apenas 285 pes-
soas foram receber a prótese audi-
tiva gratuitamente no hospital. Po-
rém esse número deveria ser bem 
maior, em torno de 500 pessoas, 
mas infelizmente a pandemia im-
pediu que muita gente saísse de 
casa para receber o aparelho que 
custa em média R$ 5 mil”, revelou.

Em razão do baixo número de 
pacientes que deixaram de pegar 
os Aparelhos de Amplificação So-
nora Individual (AASI), o recadas-
tramento está sendo feito para que 
o hospital saiba exatamente qual 
o número de pessoas interessadas 
em receber os aparelhos. Todos 
devem comparecer ao cadastra-
mento munidos de xérox da iden-
tidade, CPF, cartão do SUS e com-
provante de residência. Após os 
exames médicos, as novas próte-
ses deverão ser entregues aos pa-
cientes dentro de um mês.

O objetivo do recadastramen-

to é exatamente saber o número de 
pacientes que realmente tem inte-
resse em obter a prótese que são 
entregues pelo hospital através do 
SUS. “Os pacientes que não reali-
zarem recadastramento poderão 
ser excluídos do processo de aqui-
sição de próteses auditivas e só en-
trarão novamente na fila de espe-
ra após realizarem nova avaliação 
auditiva”, alertou.

São vários os motivos para que 
uma pessoa tenha perda auditi-
va e quando isso acontece a pes-
soa acaba ficando isolada e até com 
depressão. Com a prótese auditi-
va e o acompanhamento médico 
a pessoa volta ao convívio entre 
os amigos e fica com a autoestima 
elevada. “Entre as causas da per-
da auditiva estão o envelhecimen-
to natural da pessoa, a exposição 
excessiva a ruídos e sons, medica-

mentos que proporcionam efeitos 
colaterais e problemas de infecção 
no ouvido, entre outras”, explicou 
Soares, alertando que qualquer 
problema na audição a pessoa, seja 
jovem ou idosa, tem que procurar 
um médico especialista o mais rá-
pido possível, uma vez que são eles 
que fazem a indicação para o uso 
da prótese.

O idoso João Batista foi ao hos-
pital para fazer o recadastramento 
para receber sua segunda prótese. 
Segundo ele, a primeira caiu quan-
do ele estava dentro de um ônibus 
e como não a encontrou, decidiu 
fazer o recadastramento.

O também idoso, Jonas dos San-
tos, participou do recadastramento 
para conseguir sua primeira pró-
tese. Ele disse que teve uma perda 
de audição no ouvido esquerdo e 
decidiu pedir ajuda junto ao Hos-

Duas mil pessoas são esperadas para o recadastramento
reabilitação auditiVa no edson ramalho
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Objetivo 
é saber o 
número de 
pacientes 
que realmente 
tem interesse 
em obter a 
prótese

O recadastramento acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Serviço

O recadastramento para a 
aquisição de próteses no hospi-
tal foi iniciado no dia 16 deste mês 
e se estenderá até o dia 16 de ju-
nho e está sendo realizado no es-
tacionamento do Hospital Edson 
Ramalho das 08h às 12h e das 
14h às 17h. O Hospital Edson Ra-
malho está instalado na Rua Eu-
gênio Lucena Neiva, S/N no bairro 
de Tambiá, em João Pessoa. 

pital Edson Ramalho. “Fui saber 
o preço de uma prótese em uma 
empresa do ramo e me assustei, 
o vendedor disse que eu iria pa-
gar R$ 6 mil por uma. Desisti de 
comprar na hora”, afirmou Jonas 
dos Santos.

Foto: Evandro Pereira

no  exterior 

UFPB  oferece 
22 vagas para 
o doutorado  
sanduíche 

A Pró-Reitoria de Pós-gra-
duação (PRPG) da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
publicou terça-feira (17), o edi-
tal nº 01/2022 referente à seleção 
de alunos dos cursos de doutora-
do para serem bolsistas no Pro-
grama Institucional de Interna-
cionalização da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Programa CA-
PES-PrInt), para o ano de 2022. 
As vagas são voltadas exclusi-
vamente para os Programas de 
Pós-Graduação da UFPB selecio-
nados para o Capes-PrInt-UFPB.

As bolsas terão duração de 
seis meses a um ano, depen-
dendo dos temas abordados e 
dos projetos selecionados.

O prazo de inscrições com-
preende o período de 18 a 25 
de maio para bolsas que se ini-
ciem entre novembro e setem-
bro de 2022; e de 18 de maio a 14 
de outubro para bolsas a serem 
iniciadas entre janeiro e março 
de 2023. As inscrições devem 
ser realizadas na secretaria do 
Programa de Pós-graduação 
que o candidato integra.

Podem ser contemplados 
com a modalidade de douto-
rado sanduíche no exterior alu-
nos regularmente matricula-
dos em cursos de doutorado 
nos Programas de Pós-gradua-
ção da UFPB que participem do 
Programa CAPES-PrInt-UFPB, 
desde que tenham integraliza-
do número de créditos compa-
tível com a perspectiva de con-
clusão do curso.



20    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de maio de 2022 EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

Diversidade

Edição deste ano acontecerá de 8 de junho a 3 de julho, em CG, durante o período do Maior São João do Mundo

Governo divulga lista de expositores
Salão do arteSanato Paraibano 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

A lista definitiva dos ex-
positores que vão participar 
da 34ª edição do Salão do 
Artesanato Paraibano, em 
Campina Grande, foi divul-
gada ontem no Diário Oficial 
do Estado (DOE). Dos 336 
nomes registrados no docu-
mento, 244 são artesãos, 65 
trabalhadores manuais e 27 
da área de gastronomia. A 
edição deste ano terá como 
tema “Bordados que contam 
histórias” e será realizada de 
8 de junho a 3 de julho.

Do conjunto de artesãos 
selecionados estão os que 
trabalham com os mais va-
riados materiais e técnicas: 
algodão colorido, arte indí-
gena, biscuit, brinquedos 
populares, cerâmica, cordel 
e xilogravura, couro, escama 
de peixe, fibras, fios (borda-
do, crochê, filet, fuxico, labi-
rinto, macramê, renascença, 

tecelagem, tricô); madeira, 
metal, mosaico e patchwork.

As inscrições dos inte-
ressados em participar do 
evento começaram em abril 
e terminaram no dia 8 deste 
mês. A gestora do Programa 
do Artesanato Paraibano, 
Marielza Rodriguez, afir-
mou que os expositores que 
tiveram o nome registrado 
no DOE têm de 2 a 7 de ju-
nho para entregarem suas 
peças no local do evento - 
Museu de Arte Contempo-
rânea (MAC), no bairro de 
Catolé, em Campina Gran-
de. “Depois, a nossa equipe, 
junto com os alunos de ar-
quitetura da Unifacisa, vão 
então decorar todo o am-
biente”. 

Os artesãos que constam 
na lista definitiva e que es-
tiverem com a Carteira Na-
cional de Artesão vencida 
podem fazer a atualização 
até o dia da entrega desse 
material. 

O artesanato paraibano será vendido e divulgado para todo o país durante os festejos juninos de Campina

Museu da Cidade de JP lança site oficial e rádio on-line 
PreServando a hiStória

O Dia Internacional dos 
Museus foi lembrado ontem, 
mas a programação segue, em 
João Pessoa, durante a 20ª Se-
mana Nacional de Museus, que 
acontece de 17 a 22 de maio com 
o tema “O poder dos museus”. 
Para comemorar, o Museu da 
Cidade de João Pessoa lançou o 
site oficial (museudacidade.jpa.
com.br) e a rádio on-line (mu-
seudacidade.webradiosite.com) 
e abre suas portas, de terça a do-
mingo, para receber visitantes 
da cidade e turistas que que-
rem conhecer um pouco mais 
da história local e de seu ilus-
tre morador, João Pessoa. Por 
mês, em média, duas mil pes-
soas passam pelo local.

Este é o primeiro ano em 
que o Museu da Cidade come-
mora a data e a semana, que já 
é lembrada no Brasil há muitos 
anos. “Antes, a comemoração 
ficava restrita a museus como 
o José Lins do Rego, no Espaço 

Cultural, e Fundação Casa de 
José Américo (FCJA), que são 
mais voltados à pesquisa. Para 
nós, é a primeira vez, de fato”, 
destacou o diretor do Museu da 
Cidade, Diógenes Chaves, lem-
brando que a Paraíba conta com 
mais de 50 museus, oito deles 
ligados ao governo do Estado.

Esta, segundo ele, é uma 
comemoração com a intenção, 
também, de atrair mais públi-
co para o local, como se fos-
se uma extensão da cidade. As 
visitas, individuais ou coleti-
vas, como grupos de estudan-
tes, têm acontecido. “As pessoas 
estão visitando e este é o papel 
do museu, distribuir conheci-
mento, informações, ajudar na 
formação cidadã para que essas 
pessoas tenham uma consciên-
cia crítica”, comentou. 

Diógenes ressaltou que o lo-
cal é muito amplo e está sempre 
agregando curiosidade e infor-
mações técnicas, acadêmicas, 
econômicas, geográficas, so-
bre infraestrutura, paisagem, 
entre outras acerca da cidade, 

a terceira mais antiga do Bra-
sil. Além disso, ele destaca o 
prédio em que o Museu foi ins-
talado. “É um museu e poderia 
ser em qualquer lugar, inclusi-
ve na praia, mas o nosso está 
em um palacete reformado, de 
acordo com o projeto original 

e que foi, inclusive, a residên-
cia de João Pessoa. Isso é muito 
significativo”, avaliou. 

Ele relatou outros atrativos 
do local. O jardim, por exemplo, 
é uma releitura da época em 
que o presidente João Pessoa vi-
veu ali. O formato foi preserva-

do e, inclusive, as plantas. Para 
isso, foi realizada uma pesqui-
sa que identificou as rosas como 
uma das principais. Atualmen-
te, existem mais de 300 roseiras. 
Há também árvores frutíferas 
de porte médio, a exemplo do 
pé de araçá. 

“O nosso atrativo é o prédio, 
o jardim e o conteúdo. Estamos 
em construção permanente, va-
mos mudando, acrescentan-
do algo, porque o processo do 
museu é dinâmico”, acrescen-
tou. Além do lançamento do 
site, onde é possível agendar 
visita, e da rádio web, aconte-
cem visitas guiadas de hora 
em hora no decorrer do dia. Os 
eventos contam com o apoio do 
Sistema Brasileiro de Museus 
(SBM), Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram), Secretaria Es-
pecial da Cultura e Ministério 
do Turismo. 

No QR Code acima 
você acessa o site 

oficial do Museu da Cidade 
de João Pessoa

O Museu da Cidade abre suas portas, de terça a domingo, para receber visitantes da cidade e turistas

Foto: Edson Matos
Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O Museu do Artesanato 
Paraibano está localizado na 
Praça da Independência, no 
Centro da capital paraibana, 
vizinho ao Museu da Cida-
de. O prédio passou por uma 
obra de restauração, que foi 
concluída em março de 2021, 
e recebeu investimentos de 
aproximadamente R$ 584 mil.

As intervenções revita-
lizaram o museu, mas não 
modificaram sua estrutura. 
Foi mantida a originalida-
de do prédio que é tombado 
pelo Instituto Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep).

No local, inaugurado em 
2005, estão abrigadas mais 
de mil peças em cerâmica, 
rendas, bordados, brinque-
dos populares, madeiras, en-
tre outros, produzidos por ar-
tesãos de todas as regiões da 
Paraíba. O Museu do Artesa-
nato Paraibano é um espaço 
de valorização do artesanato 
da Paraíba.

O Museu do Artesana-
to Janete Costa homenageia 

Artesanato paraibano tem espaço que abriga mais de mil peças

Programação do museu 
n Museu do Artesanato Parai-
bano Janete Costa – 17 a 22/05 
– 9h às 17h
Exposição de Fotos – Me Encan-
tei pelo Artesanato PB – São 17 
fotos que foram selecionadas no 
concurso cultural ‘Me Encantei 
pelo Artesanato PB’.
Exposição ‘Minuto com o Arte-
são/Artista’ – A exposição traz 
uma compilação de vídeos que 
foram gravados com diversos 
artesãos.
Feira Quintal do Artesanato 
Museu Janete Costa – Duran-

te o sábado e domingo acontece 
uma feira de artesanato no quin-
tal do museu, incluindo espaço 
para gastronomia.

n Serviço – redes sociais
Plataforma digital do PAP: ht-
tps://pap.pb.gov.br/ 
Instagram: @artesanatopap ht-
tps://www.instagram.com/ar-
tesanatopap/ 
Instagram do Museu: @museu-
doartesanatoparaibano https://
www.instagram.com/museu-
doartesanatoparaibano/

Lançamento 
 O lançamento da 34ª edi-

ção do Salão do Artesanato 
Paraibano para a impren-
sa está previsto para o pró-
ximo dia 1º, no local de rea-
lização. A expectativa para 

a atual edição, após os dois 
anos de restrições devido à 
pandemia, é positiva. 

“Depois de dois anos, 
depois de tanto sofrimen-
to com a pandemia do Co-
vid-19, o Salão do Artesa-

nato volta presencialmente 
com força total para o Maior 
São João do Mundo na nos-
sa Campina Grande, a Ra-
inha da Borborema. É uma 
alegria imensurável para 
todos nós que fazemos o 

PAP. Não temos palavras 
para descrever nossa sa-
tisfação. E o público pro-
mete prestigiar e comprar 
muito artesanato para ma-
tar essa saudade”, acredita 
Marielza.

n 

Do conjunto 
de artesãos 
selecionados 
estão os que 
trabalham 
com os mais 
variados 
materiais e 
técnicas

Foto: Marcos Russo

O Museu do Artesanato, localizado na Praça da Independência, valoriza o trabalho do artesão

Foto: Edson Matos

ainda personalidades parai-
banas, a exemplo de Ariano 
Suassuna, Goretti Zenaide e 
mestre Zefinha de Pitimbu. 
O alpendre do Museu leva o 
nome de Goretti Zenaide - o 
“Terraço GZ”. Quem visitar o 
museu pode adquirir produ-
tos típicos da gastronomia pa-
raibana, como rapadura, co-
cada, cachaça, licor, queijos e 
temperos.

Responsável por repassar 
a técnica do trançado em fi-
bra de coqueiro, a mestre Ze-
finha de Pitimbu foi homena-
geada, dando nome à sala de 
exposição itinerante, um es-
paço que contribui para o for-
talecimento da divulgação da 
produção do artesanato pa-
raibano. Além do acervo, o vi-
sitante vai se encantar com as 
casinhas coloridas que ficam 

no quintal do prédio. O projeto 
original do Museu do Artesa-
nato Paraibano é da arquiteta 
Janete Costa, falecida em 2008.

Para Marielza Rodriguez, 
gestora do Programa do Arte-
sanato Paraibano (PAP), o mu-
seu, que foi reinaugurado pelo 
governador João Azevêdo em 
2021, tem cumprido o seu pa-
pel de divulgar a produção ar-
tesanal do estado inteiro.

Além disso, o Museu do 
Artesanato Paraibano “já con-
seguiu expandir sua missão 
tendo [também] uma loja no 
Manaíra Shopping, em João 
Pessoa, e em breve mais uma 
loja no Partage Shopping, em 

Campina Grande”, completou 
Marielza. O objetivo é levar o 
artesanato que compõe o acer-
vo do museu para outros lu-
gares, deixando esse material 
mais acessível aos paraibanos 
e visitantes.

Erramos
Na edição de ontem (18), nesta mesma página 20, a chamada 
“Procuradoria aciona MPF após denúncias de invasão” 
divergiu do texto, que abordava uma nova variante da Covid. 
Aos leitores, nossas desculpas!
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Botafogo e Campinense che-
garam às finais do Campeona-
to Paraibano com uma boa ajuda 
de seus artilheiros e eles passa-
ram a ser a principal esperança 
de gols das duas torcidas. Do lado 
do Belo, o atacante Gustavo Cou-
tinho, e na Raposa, o centroavante 
Olávio. Nos primeiros 90 minutos 
da decisão, o atleta rubro-negro 
levou vantagem. Foi dele um dos 
gols da vitória do Campinense 
por 2 a 1, no último 
sábado, no Al-
meidão. O ata-
cante do Bota-
fogo teve um 
dia ruim, não 
ma rcou ne-
nhum gol e ain-
da perdeu boas 
oportunida-

NA FINAL DO PARAIBANO

Olávio, do Campinense, é o principal 
goleador da competição, com 10 gols 
contra oito de Gustavo Coutinho

Artilheiros podem fazer a

diferença
Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Gustavo Coutinho (E), assim como 
Olávio (D), são os jogadores decisi-
vos de Botafogo e Campinense, não 
só no Campeonato Paraibano, mas 
também no Brasileiro da Série C
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15
gols já marcou Gustavo 
Coutinho com a camisa 

do Botafogo contra 
13 de Olávio pelo 

Campinense. Um deles 
pode ser o protagonista 
da decisão de sábado

A inconsistência esportiva do 
Treze nas últimas temporadas pas-
sa, novamente, a ser refletida nas 
questões administrativas do clu-
be. Eliminado na segunda fase do 
Campeonato Paraibano, o alvinegro 
enfrenta mais uma crise nos basti-
dores. Nessa semana, o Conselho 
Deliberativo do alvinegro convocou 
uma reunião extraordinária, para o 
próximo dia 23, tendo como pauta 
a apresentação de prestação de con-
tas e denúncias de irregularidades 
na gestão do atual presidente, Ola-
vo Rodrigues, que podem o afastar 
do comando do cargo.

Conselheiros do Galo acusam 
o presidente Olavo Rodrigues por 
suposto favorecimento de cargo re-
munerado para o filho do dirigen-
te, prática proibida, prevista no esta-
tuto interno do clube da Rainha da 
Borborema. O fato teria acontecido 
no decorrer do Campeonato Parai-
bano, mas só agora será debatido in-
ternamente pelo clube.

“Embora sendo vice-presidente, 
estarei apresentando as prestações 
de contas no período onde estive a 
frente da presidência, em função do 
afastamento do atual presidente, por 
motivos de questão de saúde. Den-
tro dessas apresentações de contas, 
constam pagamentos de remunera-
ção para o  filho do presidente, prá-
tica vetada pelo estatuto do clube. 
Caberá ao Conselho Deliberativo o 
entendimento das sanções para o 
atual presidente”, comentou Arthur 
Bolinha, vice-presidente.

Conselho convoca reunião e pode punir Olavo Rodrigues
CRIse NO tReze

Fabiano Sousa 
fabianogoool@mail.com

n 

Reunião 
extraordinária 
está marcada 
para o 
próximo 
dia 23 e vai 
apreciar as 
contas da 
gestão e 
denúncias 
contra o 
presidente

Olavo Rodrigues, atual presi-
dente do clube, desmentiu as acu-
sações, usou uma expressão bíblica 
e afirmou que citado como “empre-
gado”, seu filho seria remunera-
do porque exerceria um papel de 
prestação de serviços. O dirigente 
disse não temer a perda do cargo e 
informou que todos os fatos serão 
esclarecidos através de uma entre-
vista coletiva, agendada para hoje, 
às 15h, no Estádio Presidente Var-

gas, em Campina Grande. 
“Muitas bobagens estão sendo 

ditas. O meu filho não foi funcioná-
rio do clube e sim um colaborador, 
portanto, recebia remuneração pelas 
prestações de serviços ao Treze, an-
tes de ter sido afastado do cargo, mês 
passado, por Arthur Bolinha, presi-
dente em exercício, na época. Barra-
bás será solto novamente, apresenta-
rei todas as verdades na entrevista 
coletiva, na tarde de hoje, na sede do 

Estádio Presidente Vargas”, disse 
Olavo Rodrigues.

Além do recebimento das pres-
tações de contas da gestão Olavo 
Rodrigues/Artur Bolinha, na pau-
ta da reunião ainda constam a pres-
tação de contas das categorias de 
base e uma convocação do Conse-
lho Fiscal e da Comissão de Pro-
cesso Disciplinar, para analisar a 
denúncia de afastamento do presi-
dente do clube.

Rodrigues e Bolinha: no início do mandato, um grande abraço e certeza de união, agora bastante questionada por divergências
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veio para o Campinense do Atlé-
tico Cearense, mas já jogou tam-
bém no Volta Redonda, Icasa, Fer-
roviário, Juazeirense, Guarany de 
Sobral, dentre outros. Ele já balan-
çou as redes adversárias 13 vezes, 
com 10 gols no Paraibano, onde é 
o artilheiro absoluto, e três gols na 
Copa do Nordeste.

Além de terem em comum o 
fato da passagem pelo futebol cea-
rense, os dois atacantes têm tam-
bém características parecidas de 
um bom goleador. São atletas com 
boa estatura, bons cabeceadores, 
sabem fazer o pivô, ambos chu-
tam bem e sempre estão bem 
colocados para concluir.

Neste sábado, os dois 
artilheiros voltam a cam-
po jurando que o mais 
importante é o time ser 
campeão, independen-
temente de quem faça 
gols, mas no fundo, eles 

estão disputando a artilharia do 
Campeonato Paraibano. E nada 
melhor do que além de ser cam-
peão, ser artilheiro também da 
competição.

Campinense e Botafogo deci-
dem o título do Campeonato Pa-
raibano 2022, neste sábado, às 
16h, no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande. O Campinense joga 
com a vantagem do empate para 
ser campeão, porque no jogo de 
ida, em João Pessoa, venceu pelo 
placar de 2 a 1. Caso o Botafo-
go vença também por uma dife-

rença de apenas um gol, 
a decisão será em co-

branças de pênaltis. 
O Belo só será cam-
peão nos 90 minu-

tos de jogo, caso 
vença por um 
placar igual ou 
superior a dois 

gols de diferença.

des de balançar as redes adver-
sárias. Neste sábado, eles preten-
dem escrever parte da história da 
decisão do título.

Gustavo Coutinho chegou ao 
Botafogo meio que desconhecido. 
O atleta, de 23 anos, é do Fortaleza, 
mas estava emprestado ao Ope-
rário do Paraná e teve passagens 
também pelo Cabofriense e Alca-
nenense de Portugal. Ele já fez 15 
gols na temporada, sendo oito no 
Campeonato Paraibano, quatro na 
Copa do Nordeste e três na Série 
C. O artilheiro acaba de renovar o 
contrato de empréstimo e seguirá 
no Belo até o final da temporada.

Já Olávio, com 28 anos, é mui-
to mais experiente, com passagens 
por vários clubes do Ceará. Ele 
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73
atletas compõem 

a delegação do 
Brasileira, sendo 

que 37 no masculino 
e 36 no feminino, 

alguns com 
grandes chances 

de conquistar 
medalhas

A seleção brasileira de Atletismo 
já está em Madrid, na Espanha, para 
a disputa do Campeonato Ibero-A-
mericano de Atletismo, que começa 
amanhã e vai até o próximo domin-
go em La Nucia, Alicante. A delega-
ção tem 73 atletas - 37 no masculi-
no e 36 no feminino. O brasil busca 
o 11o título da competição. O último 
foi conquistado em 2018, em Trujil-
lo, Peru. A equipe nacional dominou 
o evento, garantindo 34 medalhas 
(18 de ouro, 10 de prata e 6 de bron-
ze). Entre os atletas neste fim de se-
mana estão as paraibanas Andressa 
Morais, que compete no lançamen-
to de disco, e Jucilene sales no lan-
çamento de dardo.

Darlan Romani, campeão mun-
dial indoor do arremesso do peso, 
é um dos destaques da seleção. 
“Vou competir no Ibero e fazer um 
camping de treinamento em León, 
também na Espanha. Tenho uma 
competição na Polônia e depois o 
Golden Gala, etapa da Liga Dia-
mante, em Roma, no dia 9 de ju-
nho”, disse o recordista sul-ame-
ricano, campeão pan-americano e 
quarto lugar na Olimpíada de Tó-
quio-2021. “Volto para o brasil só de-
pois do Mundial do Oregon”, com-
pletou, referindo-se à competição 
que será disputada de 15 a 24 de ju-
lho, nos Estados Unidos.

O campeonato reúne países ibe-
ro-americanos, mais Andorra e afri-
canos, onde a língua oficial é o espa-
nhol ou o português. Está prevista 
a participação de mais de 500 atle-
tas. segundo os organizadores es-
tão confirmados: Andorra, Argenti-
na, bolívia, brasil, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Equador, El sal-
vador, Espanha, Guatemala, Hon-

duras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, Porto Rico, Portu-
gal, República Dominicana, Uru-
guai, Venezuela, Angola, Cabo Ver-
de, Guiné bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique e são Tomé.

O Ibero é importante para a pre-
paração dos atletas brasileiros ao 

Mundial de Atletismo de Eugene 
e também uma oportunidade para 
a obtenção de pontos no Ranking e 
índices e porta de entrada na Euro-
pa. Os atletas podem usar a passa-
gem de volta até o dia 20 de junho 
se tiverem outras competições em 
seus planejamentos. Caio Bonfim e 

Matheus Gabriel Correa, da marcha 
atlética, por exemplo, estão na Euro-
pa participando de competições e fi-
carão lá por mais tempo. Caio con-
quistou três medalhas nas últimas 
semanas. Ganhador do bronze no 
Mundial de Londres-2017 e quarto 
colocado na Olimpíada do Rio-2016, 

ambos nos 20 km, Caio ganhou ouro 
no dia 2 de abril, no GP de Podebra-
dy, República Checa, com 1:18:54, e 
prata no GP de Rio Maior, Portugal, 
com 1:22:26, no dia 7 de maio. Nesta 
segunda-feira (16/5), em Madri, Es-
panha, ficou em terceiro lugar nos 
10 km, com 39:13.

Andressa Morais, no lançamento de disco, e Jucilene Sales, no lançamento de dardo, são esperança de medalhas 

Paraibanas no Íbero-Americano
Atletismo

Brasil brilha em competição mundial escolar na França
GymnAsiAde

A delegação paralímpica bra-
sileira conquistou nove medalhas 
na Gymnasiade, na última terça-
feira, 17. Este é um evento mun-
dial escolar, que ocorre na Nor-
mandia, na França, até o dia 22 
de maio. Foram quatro de ouro, 
quatro de prata e uma de bronze 
no judô e na natação. Além des-
tas modalidades, o brasil também 
tem representantes paralímpicos 
no atletismo. 

No mesmo dia, os judocas 
Gustavo Lima (classe J1) e Dani-
lo Gerônimo (J1) subiram ao lugar 
mais alto do pódio, enquanto La-
rissa Barros (J1) ficou em segun-
do lugar.  

Já na natação, Júlio César de 
santana (50 m costas da classe s9) 
e Rayssa Guimarães (50 m cos-
tas s8) conquistaram a medalha 
de ouro. José Arthur Furtado (50 
m costas s12), Larissa Rodrigues 
(50 m borboleta s3) e breno braga 
Costa (50 m borboleta s12) fatura-
ram a prata. Além do segundo lu-

gar nos 50 m costas, José Furtado 
também ficou com o bronze nos 
50 m borboleta. 

Paradesporto
Esta é a primeira vez que o 

evento tem modalidades paralím-
picas. O brasil enviou uma dele-
gação de 27 atletas-alunos para-
límpicos para a França: Foram 12 
representantes no atletismo, 12 
na natação e três no judô. A con-
vocação foi feita pelo Comitê Pa-
ralímpico brasileiro (CPb) e pela 
Confederação brasileira de Des-
porto Escolar (CbDE) no último 
dia 20 de abril. Confira a convo-
cação completa aqui. 

Os alunos-atletas, com ida-
de entre 16 e 18 anos, foram sele-
cionados pelas respectivas coor-
denações das modalidades, de 
acordo com os resultados de com-
petições chanceladas pelo CPb. 
Além disso, os atletas também 
estão matriculados em institui-
ções de ensino.
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A paraibana Andressa Morais, do lançamento de disco, tem chances de conquistar medalha para o Brasil no Campeonato Ibero-Americano em Madrid

Os atletas brasileiros José Furtado e Júlio Santana, no pódio, posam com medalhas na França, em competição estudantil

Foto: Divulgação/CPB
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O Corinthians se mani-
festou, ontem, condenando 
os atos de racismo por par-
te de torcedores do Boca Ju-
niors no empate por 1 a 1 en-
tre as equipes, na Bombonera, 
em Buenos Aires, pelo Gru-
po E da Copa Libertadores. O 
clube também criticou o tra-
tamento recebido por corin-
tianos no estádio e promete 
fazer uma reclamação formal 
sobre os acontecimentos para 
a Conmebol.

“O Sport Club Corinthians 
Paulista considera inaceitá-
veis as manifestações de ra-
cismo da torcida do Boca Ju-
niors, bem como o tratamento 
dado à sua torcida na chega-
da do estádio La Bombonera, 
o que retardou a ocupação 
dos lugares reservados a ela 
ao longo de toda a primeira 
etapa”, diz um trecho da nota.

O caso de racismo aconte-
ceu antes mesmo da bola ro-
lar na capital argentina. Um 
torcedor do Boca foi flagrado 
imitando um macaco em di-
reção ao local destinado para 
os brasileiros na Bombonera. 
Um vídeo com as imagens 
rapidamente começou a cir-
cular nas redes sociais. Ain-
da de acordo com o Corin-
thians, muitos brasileiros só 
conseguiram entrar no está-
dio durante o segundo tem-

po por causa de atraso na es-
colta ou revista dos portões.

“O clube vai protocolar 
reclamação formal à Conme-
bol para apuração de respon-
sabilidades e punições, além 
de requerer ações preventi-
vas nos próximos jogos”, con-
clui a nota.

No primeiro duelo entre 
os dois times na fase de gru-
pos do torneio sul-america-
no, um torcedor do Boca foi 
detido após cometer injúria 
racial contra corintianos na 
Neo Química Arena. Identi-
ficado como Leandro Ponzo, 
ele não poderá assistir aos jo-
gos presencialmente por qua-
tro anos.

Em outras rodadas, tam-
bém foram identificados epi-
sódios de racismo contra bra-

sileiros em jogos envolvendo 
Palmeiras (diante do Eme-
lec), Fortaleza (River Plate), 
Red Bull Bragantino (Estu-
diantes), Flamengo (Univer-
sidad Católica) e Fluminense 
(Olimpia e Millonarios). O au-
mento expressivo de casos do 
tipo fez a Conmebol anunciar 
na última semana uma série 
de mudanças em seu Código 
Disciplinar para aumentar as 
punições a clubes, jogadores e 
torcedores que cometam atos 
discriminatórios.

Atualmente, as penas 
para os clubes cujos torcedo-
res praticam atos discrimi-
natórios variam entre jogos 
com portões fechados e mul-
tas de até US$ 100 mil (cerca 
de R$ 500 mil).

“Qualquer jogador ou ofi-
cial que insulte ou atente con-
tra a dignidade humana de 
outra pessoa ou grupo de pes-
soas, por qualquer meio, por 
motivos de cor de pele, raça, 
sexo ou orientação sexual, et-
nia, idioma, credo ou origem, 
será suspenso por um míni-
mo de cinco jogos ou por um 
período de tempo mínimo de 
dois meses”, identifica o pri-
meiro parágrafo do artigo 17 
do Código Disciplinar da en-
tidade sul-americana.

Caso Rafael Ramos
Em território nacional, o 

Corinthians vive o outro lado 

da moeda No último sábado, 
o volante Edenílson, do Inter-
nacional, relatou ter sido cha-
mado de “macaco” por Ra-
fael Ramos, lateral-direito do 
time paulista, durante o em-
pate por 2 a 2 entre Interna-
cional e Corinthians, no Bei-
ra-Rio. O jogador da equipe 
gaúcha prestou uma queixa-
crime contra o jogador por-
tuguês, que precisou pagar 
uma fiança no valor de R$ 10 
mil para ser liberado. A dire-
toria corintiana diz que con-
versou com o atleta, que deu 
uma versão diferente da apre-
sentada por Edenilson, e ne-
nhuma sanção ao jogador foi 
anunciada. O meio-campista 
colorado comemorou um dos 
gols na vitória por 2 a 0 sobre 
o Independiente Medellín, da 
Colômbia, nesta terça, pela 
Copa Sul-Americana, com o 
punho cerrado, gesto da luta 
antirracista.

Na segunda-feira, a Pro-
curadoria do Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(STJD) pediu a abertura de 
um inquérito para apurar a 
injúria racial denunciada por 
Edenílson, e Rafael Ramos 
pode ser punido com suspen-
são por até 360 dias e multa de 
R$ 100 a R$ 100 mil. O caso já 
está sendo investigado pela 
Polícia Civil, que colheu de-
poimentos dos envolvidos no 
mesmo dia do ocorrido.

Punição
O lateral Rafael 

Ramos pode 
ser suspenso 

por 360 dias por 
ter chamado 
Edenilson de 

macaco

Time brasileiro pede providências da Conmebol contra as agressões cometidas por argentinos na Bombonera

Novos atos racistas na Libertadores
Boca Juniors x corinthians

Agência Estado

Agência Estado

Guarani

Embarque tem protesto e até tiro

O embarque da delegação 
do Guarani para Manaus, lo-
cal da partida contra o Vasco 
da Gama, nesta quinta-fei-
ra, às 21h30, pela oitava ro-
dada da Série B do Campeo-
nato Brasileiro, foi marcado 
por muita tensão. Em meio a 
protestos de torcedores, hou-
ve até um tiro para o alto dis-
parado por um segurança.

Membros de uma torci-
da organizada estiveram na 
noite da última terça-feira no 
Brinco de Ouro da Princesa 
para conversar com dirigen-
tes enquanto a delegação se 
preparava para deixar o es-
tádio com destino ao Aero-
porto de Viracopos.

O protesto era pacífico, 
mas um segurança do clube 
se sentiu acuado e, na tenta-
tiva de dispersar os torcedo-
res, disparou um tiro para o 
alto, como mostra um vídeo 
compartilhado nas redes so-
ciais. Na manhã de ontem, o 
Guarani emitiu uma nota so-
bre o caso e afirmou que nin-
guém ficou ferido.

"O Guarani Futebol Clu-
be vem a público informar 
que vai apurar os fatos ocor-
ridos na noite de terça-feira 
(17) durante a saída da dele-
gação no Estádio Brinco de 
Ouro para o Aeroporto de 
Viracopos, onde embarcou 
rumo a Manaus. Um grupo 
de torcedores invadiu o está-
dio e chegou à área de aces-

so dos atletas ao ônibus para 
realizar um protesto", diz o 
início da nota.

"Durante o episódio, foi 
registrado o incidente en-
volvendo um dos seguran-
ças do clube. O Guarani tem 
ciência da gravidade do fato, 
lamenta o acontecido e to-
mará as medidas cabíveis. 
Após o ocorrido, o policia-
mento foi acionado e não 
foi registrado mais nenhum 
problema. Também não hou-
ve feridos", finaliza.

Fase ruim na Série B
Na zona de rebaixamen-

to da Série B do Brasileiro, o 
Guarani vem de três empa-
tes seguidos e é o 17o coloca-
do, com sete pontos. O clube 

ainda não definiu o substi-
tuto do técnico Daniel Pau-
lista, demitido há duas se-
manas.

Para aumentar a revolta 
dos torcedores, o Guarani 
mandou o jogo contra o Vas-
co da Gama para a Arena da 
Amazônia, em Manaus, por-
que o gramado do Brinco de 
Ouro da Princesa está pas-
sando por reforma.

Assim como aconteceu 
nos empates com Ponte Preta 
e Tombense, o Guarani será 
comandado interinamente 
pelo auxiliar fixo Ben-Hur 
Moreira. A novidade na lista 
dos relacionados é o zaguei-
ro Leandro Castán, afastado 
há mais de um mês por con-
ta de um problema muscular.

Curtas
Calendário da F-1 não será 
preenchido sem a Rússia

A possibilidade de substituir o GP da Rússia, 
cancelado em fevereiro por causa da invasão 
russa na Ucrânia, foi descartada pela Fórmula 
1, ontem. Em comunicado oficial, a organização 
da modalidade informou que não vai preencher 
a vaga em aberto no calendário, o que deixa 
a temporada com o total de 22 corridas em vez 
de 23, como previsto anteriormente. "Em 25 de 
fevereiro,após reuniões entre Fórmula 1, FIA e 
equipes, foi anunciado que o campeonato não 
realizaria mais o Grande Prêmio da Rússia, que 
seria realizado de 23 a 25 de setembro. Mas, ago-
ra, foi revelado que não haverá GPs adicionais 
para preencher a lacuna - o que significa que o 
calendário de 2022 terá 22 corridas", diz a nota. 
De acordo com a agência de notícias Associated 
Press, várias cidades se ofereceram para sediar 
um Grande Prêmio em substituição à etapa rus-
sa., mas as negociações não avançaram.

Atleta perde medalha por
apoio à invasão russa

Um gesto de solidariedade ao governo russo 
em relação à invasão na Ucrânia acabou cus-
tando caro ao atleta Ivan Kuliak, que está dis-
putando a Copa do Mundo por Aparelhos. Ele 
foi desqualificado da competição, em Doha, vai 
ter que devolver a medalha de bronze e ainda a 
premiação que conquistou. A punição foi dada 
pela Comissão Disciplinar de Ética na Ginástica. 
O ginasta usou um símbolo de apoio ao exército 
russo. A decisão ainda cabe recurso. Além das 
sanções que sofreu, Kuliak está proibido de par-
ticipar de qualquer evento que esteja endossado 
pela Federação Internacional de Ginástica.

O agravante dessa situação é que ao seu lado, 
no lugar mais alto do pódio, estava o ucraniano 
Ilia Kovtun, que ficou com a medalha de ouro.

Direção do Grêmio mostra
intenção de aderir à Libra

A Libra, grupo da Liga do Futebol Brasilei-
ro, ganhou mais um componente de peso nesta 
terça-feira. O Grêmio manifestou sua intenção de 
fazer parte do movimento, mas propõe também 
que algumas questões sejam debatidas. A prin-
cipal ressalva feita pelo clube gaúcho trata sobre 
a divisão dos valores que serão divididos pelos 
integrantes.

Nos pontos levantados pelo presidente Romildo 
Bolzan, uma distribuição de recursos mais justa 
e o fim das decisões por unanimidade ganharam 
destaque. O dirigente pede ainda uma discussão 
no que diz respeito ao critério de distribuição 
por engajamento.Os clubes das Série A e B do 
Campeonato Brasileiro se reuniram no início do 
mês para tratar da criação da Liga Brasileira de 
futebol, batizada de Libra.

Sub-100 vence o Botafogo
master na Vila Olímpica

A equipe do Sub-100, mais conhecida como os 
“imortais da bola”, conquistou mais um expres-
sivo resultado no último sábado quando venceu 
o time master do Botafogo por 3 a 0, em partida 
realizada no campo de futebol da Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Estados. As duas equi-
pes fizeram uma partida brilhante com lances bo-
nitos que relembraram o passado. O resultado foi 
o que menos importou, uma vez que a confrater-
nização entre ex-atletas vem sendo o ponto alto, 
o combustível para que esses ex-profissionais da 
bola exercitem seus dotes e tenham mais saúde.

Foto: Divulgação/Sub-100

A equipe do Sub-100 que jogou contra o Botafogo master

Jogadores do Corinthians agradecem o apoio da torcida na Argentina em jogo cercado de muita polêmica por atos racistas

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
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Nas redes sociais, um espaço na in-
ternet onde compartilha-se vidas, ideias 
e cotidiano, é fácil ser visto e ser amado 
ou odiado. Em ambos os casos, os sen-
timentos podem ser extremos e, sentin-
do-se protegidas por uma falsa ideia de 
anonimato, as pessoas se sentem seguras 
para manifestar ideias violentas, e desejos 
e ameaças de morte começam a aparecer.

De acordo com o médico psiquiatra El-
der Machado, “o anonimato e a distância 
física facilitam a expressão da agressivi-
dade”. Segundo ele, “o anonimato catali-
sa ou facilita minha expressão de afeto, 
negativo ou positivo. Nos elogios, obser-
varemos as hipérboles, nas críticas, ob-
servaremos a dureza, eventualmente a 
crueldade”.

Na Paraíba, uma jovem estudante 
de Direito, que prefere não se identifi-
car, compartilhou sua experiência com 
a hostilidade na internet. Em 2016, quan-
do ela ainda estava na escola, os primei-
ros comentários cruéis surgiram nas re-
des sociais da menina, criticando sua 
aparência. “Sou mulher, preta e gorda, e 
sempre gostei muito de quem sou, então 
achei que conseguiria ignorar quem me 
dizia que eu precisava mudar para ser 
querida. Apaguei os comentários e pen-
sei que, com isso, tudo tinha terminado”, 
ela diz. “Mas o problema de ignorar foi 
que os agressores não pararam como pen-
sei. Eles continuaram, e daí só piorou. O 
que começou com gente me dizendo que 
eu era feia, terminou com gente me di-
zendo que eu era feia demais para con-
tinuar viva”.

A estudante conta que, com o passar 
do tempo, as mensagens foram adquirin-
do um teor mais agressivo. “De ‘eu não 
sei como você não tem vergonha de pos-
tar essas fotos’, para ‘eu não sei como você 
aguenta se olhar no espelho’ e ‘eu me ma-
tava se fosse parecido com você’. O que di-
ziam me machucava muito e eu não sabia 
o que fazer. Eu só tinha 15 anos e, de re-
pente, tinha vergonha de tudo”.

Foi uma prima da estudante de Direi-
to, que mora em outro estado, que desco-
briu o que estava acontecendo um ano e 
alguns meses depois. Sentindo falta das 
postagens da prima, que costumavam 
ser constantes, ela resolveu ir até a um 

dos perfis da menina para ver se tinha 
perdido alguma publicação nova. Vendo 
que não tinha nada, ela começou a olhar 
as postagens antigas. “Eram tantos co-
mentários horríveis de gente falando que 
ela devia morrer, que mal podiam espe-
rar para nunca mais ter que olhar para 
ela de novo, que eu tenho certeza que es-
sas pessoas não entendem nada sobre a 
morte. Que, ou são pessoas muito ruins, 
ou realmente nunca perderam alguém 
para entender como esse tipo de coisa é 
dolorosa”. Depois do que leu, ela ligou 
para contar tudo para a tia, mãe da estu-
dante de Direito.

A estudante de direito conta que, 
quando a mãe pediu para conversar com 
ela, o primeiro instinto foi negar tudo o 
que estava acontecendo. “Eu estava com 
muita vergonha. Não queria que nin-
guém soubesse. Como eu ia contar para 
a minha mãe que tinha gente querendo 
que eu morresse, e que eu estava pensan-
do que talvez devesse morrer mesmo?”. 
Durante a conversa, a mãe perguntou 
por que a filha não tinha excluído as re-
des sociais, e a estudante contou que isso 
nem sequer lhe passou pela cabeça. “Para 
mim, parecia uma coisa impensável de se 
fazer. Hoje eu sei que apagar minha con-
ta não era a solução, que eu devia ter de-
nunciado, mas sei também que, por mais 
segura de si que uma pessoa seja, é difícil 
não se importar com o que os outros pen-
sam”. Ela diz: “Todo mundo quer saber a 
impressão que causa. Eu também queria 
saber como me viam, mesmo que doesse 
muito. Eu não conseguia parar de pensar 
que tinha algo de errado comigo”.

Sanções penais
Foram anos para que a estudante per-

cebesse que o problema nunca tinha es-
tado nela. “O negócio é que sou atingida 
por preconceitos de todos os lados”, conta. 
“Precisamos falar sobre isso, mas ainda 
não consigo dispensar o anonimato. Te-
nho medo de ouvir tudo aquilo de novo. 
Aquelas pessoas preconceituosas e mal-
dosas conviviam comigo, e depois apa-
receu até gente que eu nunca vi na vida. 
E falaram tanto, com tanta raiva, que eu 
achei que devia mesmo morrer”. Atual-
mente, ela está se consultando com um 
psicólogo, e toda a família presta mais 
atenção ao que acontece nas redes sociais.

Para o psiquiatra Elder Machado, “a 

comemoração da tragédia sugere que a 
pessoa considera que aquela desventura 
ou infortúnio foi moralmente aceitável e 
até desejável”. De acordo com o advogado 
Bernardo Neto, crimes cometidos através 
das redes sociais, onde muitas pessoas se 
utilizam de seus perfis para atacar desa-
fetos, ou até mesmo pessoas com as quais 
não possuem qualquer vínculo, têm so-
frido uma crescente no número de casos. 
Apesar de sensível, o tema precisa ser 
abordado e pode trazer repercussões no 
âmbito penal, justamente por se tratar de 
um delito. “Muita gente se utiliza de fa-
kes ou perfis anônimos para ofender de-
liberadamente quem quer que seja”, diz 
ele. “Só que, quanto a esse fato, a própria 
Constituição Federal traz em seu artigo 
5º, inciso IV, que ‘é livre a manifestação 
do pensamento, sendo vedado o anoni-
mato’, justamente para fins de responsa-
bilização da opinião proferida”.

Para a prima da estudante de Direi-
to, “é difícil acreditar que tem gente no 
mundo que é realmente capaz de desejar 
a morte de alguém. Eu já perdi familia-
res e amigos, e não gosto nem de pensar 
na dor. Se minha prima tivesse cometi-
do suicídio, como aquelas pessoas disse-
ram que ela devia fazer, teria sido a maior 
dor de todas. Ela teria partido acreditan-
do nas mentiras, em todas as coisas ruins 
que comentaram nas fotos dela”.

A mãe da estudante compartilha do 
pensamento: “É falta de empatia. Aque-
las pessoas feriram minha filha e podiam 
ter feito pior. Podiam ter matado. Eu sei 
que não sou a única mãe negra que vive 
com esse medo, mas a gente só quer que 
o mundo seja melhor para os nossos fi-
lhos. Quero que a minha filha viva a vida 
que ela merece, a vida boa que ela quiser”.

Para a própria estudante de Direito, 
depois de tudo, ficou a vontade de vi-
ver e apoiar pessoas que, como ela, so-
frem com o preconceito: “Hoje defendo 
minha vida com tudo, e a dos meus co-
nhecidos também. Somos preciosos e 
devemos e merecemos ser tratados as-
sim. Mesmo sem me revelar, quero fa-
lar sobre isso. Preciso dizer para qual-
quer um que esteja passando por isso 
que nada do que eles estão ouvindo é 
verdade. Merecemos viver. O problema 
nunca fui eu, são todas as pessoas que, 
de forma injustificável, resolveram odiar 
uma menina na internet”.

Psiquiatra diz que anonimato e distância física facilitam a agressividade dos internautas que praticam crueldades

Internet tem banalizado a morte
TERRITÓRIO DE MALDADES

(Valéria de Almeida)

Obituário
Rosildo Lindolfo de Sousa
17/5/2022 – Aos 41 anos, em Sousa 
(PB), vítima de homicídio. Vigilante 
de rua foi baleado um dia antes 
no bairro da Estação, quando foi 
abordado por uma pessoa em 
uma motocicleta. A polícia está 
investigando.

Foto: A Tribuna do Sertão

Aforismo
“De que serve ressuscitar? 

Toda a gente continua 
a ver o morto.”

Teixeira Pascoaes
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O doutor José Irineu Cabral morava nos 
Estados Unidos, onde trabalhou no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

e participava ativamente do desenvolvimento da 
extensão rural. Como no Brasil não havia uma 
instituição que agregasse os segmentos rurais 
para fins de desenvolvimento, ele teve a ideia de 
criar, sendo o fundador e o primeiro presidente, 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa); seu papel foi decisivo na implantação e 
em todas as atividades dos seis primeiros anos de 
vida da empresa.

Administrador competente, ele presidiu a Embrapa 
entre 1973 e 1979 e, com visão de longo alcance, 
logo percebeu que a pesquisa e a tecnologia são 
estratégias fundamentais para o universo agro, 
nos planos interno e externo, por isso, entre as 
prioridades de sua administração estava o de criar 
centros de pesquisas da Embrapa em todo o país, 
para o desenvolvimento das inúmeras atividades 
agropecuárias, escolhendo a cidade de Campina 
Grande para sediar a Embrapa Algodão.

Nos tempos de juventude, Irineu e meu marido 
Humberto de Almeida ficaram amigos no Rio de 
Janeiro, mas eu só o conheci em 1974, quando ele 
veio a Campina Grande para a prospecção do local 
de instalação do Centro Nacional de Pesquisa de 
Algodão, e fez questão de visitar a nossa Empresa 
Cande, de tubos e conexões, ficando impressionado 
com a linha de produção e o amplo mercado da 
empresa. Na sala de reuniões, com cafezinho e os 
biscoitinhos de goma, conversou com Humberto, eu e 
os demais diretores sobre os projetos em andamento 
da Embrapa pelo Brasil e, sobretudo, sobre a 
aplicabilidade da tecnologia da irrigação localizada 
e a necessidade de tubulação para diversos usos na 
produção agrícola e para forragem pecuária.

Todo ano ele vinha quatro ou cinco vezes a 
Campina acompanhar as atividades da Embrapa 
Algodão e sempre vinha à nossa casa ou à fazenda. 
Ficou um amigo da família, conversávamos muito 
sobre agronegócios e até meus filhos o chamavam 
de “Tio Irineu”.

Em 1979, quando Irineu deixou a Embrapa, embora 
tenha continuado prestando consultoria a organismos 
nacionais e internacionais e cuidando de sua Fazenda 
Burity Vermelho, no Distrito Federal, aceitou ingressar 
no Conselho de Administração da Cande e, com essa 
nova atividade, passou a frequentar Campina Grande 
com mais assiduidade, e seu sonho era implantar um 
Polo Agroindustrial de Campina Grande.

Nas reuniões da Cande, oferecia subsídios 
para o crescimento da empresa e uma vez sugeriu 
que fizéssemos visita técnica aos Estados Unidos, 
especificamente nos semiáridos da Califórnia e do 
Arizona, para ver os empreendimentos agrícolas e as 
tecnologias de uso de águas por meio de irrigação. 
Assim, em junho de 1988, fizemos a viagem sugerida. 
Foram dias de intensas visitas nas regiões vinícolas 
de Napa Valley e em Phoenix, onde percorremos 
muitas milhas por propriedades de criação de gado. 
Entre elas visitamos também a do ator John Wayne, 
famoso nos filmes de faroeste.

Irineu era um homem grandão, simpático e 
sempre disposto a conversar, especialmente sobre 
agronegócios; e eu, uma produtora rural que 
estava iniciando uma criação de ovinos na nossa 
Fazenda Pedra Branca, em Boqueirão, ouvia muito 
entusiasmada seus ponderados conceitos sobre 
cadeia produtiva no agronegócio. Mas um de seus 
assuntos preferidos também era a gastronomia. Como 
tinha morado muitos anos nos Estados Unidos, ele 
conhecia cada prato típico da região, fazia questão 
de me explicar e insistia que eu experimentasse todos. 
Uma vez, no Hotel Sir Francis Drake, na Powell Street, 
em São Francisco, ele estava explicando gastronomia 
local quando fomos surpreendidos por um abalo 
sísmico que nos assustou bastante, e ele apenas ria e 
dizia que não precisava se preocupar.

Meu amigo Irineu Cabral faleceu aos 82 
anos, em 31 de julho de 2007. Está sepultado no 
Cemitério Monte Santo e até hoje sinto falta de 
seus conselhos, pois foi dele o incentivo para me 
inscrever no Curso de Agribusiness, da então UFPB, 
Campus I. Até hoje, toda vez que consulto o seu livro 
‘Sol da Manhã’, que me presenteou com afetiva 
dedicatória, me vem à lembrança a sua voz branda, 
fidalga e bem-humorada.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Irineu Cabral

Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 

Campina Grande (IHCG)

Helena de Lima
16/5/2022 – Aos 95 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), de causas naturais. 
Cantora da era do rádio, ela nasceu 
a 17 de maio de 1926. Talvez seja 
mais lembrada por ser a cantora 
que há 60 anos popularizou a 
marcha-rancho ‘Estão voltando as flores’ (1962), 
composição de Paulo Soledade (1919-1999). 
A carioca se consagrou como uma cantora da 
noite, de atuação longeva em boates e em casas 
noturnas das cidades de Rio de Janeiro (RJ) e São 
Paulo (SP). Começou a carreira nos anos de 1940 
no rádio e estreou na noite carioca em 1948 como 
crooner da Boate Pigalle. Dois anos depois, em 
1950, a cantora iniciou carreira fonográfica que 
alcançou o auge ao longo da década de 1960.

Foto: Reprodução

Nalim Tavares 
Especial para A União

Haroldo Correia de Oliveira Máximo
17/5/2022 – Aos 72 anos. 
Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), que era 
integrante da 2ª Câmara de Direito 
Criminal e presidente da Seção 
Criminal. Foi corregedor e vice e 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 
(TRE-CE). Natural de Farias Brito (CE), nasceu no 
dia 5 de novembro de 1949.

Foto: TJCE

Dijjo Lima
(Diego do Nascimento Lima)
15/5/2022 – Aos 34 anos, em 
Pacatuba, Região Metropolitana 
de Fortaleza (CE), em decorrência 
de uma embolia pulmonar e duas 
paradas cardíacas. Designer 
gráfico cearense era colaborador de vários 
trabalhos da Marvel e da DC Comics. Era natural 

Foto: Arquivo Pessoal

do município de Maracanaú, no interior do Ceará, 
e começou sua carreira nos quadrinhos em 2014, 
na Editora Dynamite. Em 2017, foi responsável 
por colorir as HQs baseadas no seriado britânico 
‘Doctor Who’, projeto que marcou sua estreia no 
mercado europeu.
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A tempestade subtropi-
cal Yakecan já está mudan-
do o clima nos estados da re-
gião Sul do Brasil, vai baixar 
as temperaturas em metade 
do país nos próximos dias e 
já causou pelo menos uma 
morte. Entre os efeitos pro-
váveis estão rajadas de ven-
tos fortes, de até 120 km/h, e 
possível ocorrência de neve 
em Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e sul do Paraná, na 
região da Serra de Palmas.

Esse sistema de baixa 
pressão começou como um 
ciclone extratropical, mui-
to comum, juntamente com 
uma frente fria no fim de 
semana. “Mas na segunda-
feira se desprendeu dessa 
frente fria e começou a se mo-
vimentar do mar em direção 

ao continente, com trajetória 
típica de furacão”, observa 
Estael Sias, meteorologista 
da Metsul. Isso não significa 
que a tempestade vai se tor-
nar um furacão. Em linhas 
gerais, o ciclone é um siste-
ma de baixa pressão atmos-
férica em que o vento gira no 
sentido horário.

É um fenômeno mui-
to abrangente na escala de 
centenas de quilômetros, ou 
seja, pode ter o tamanho de 
um estado, bem diferente 
dos tornados, que são pon-
tuais, podem ter ventos de 
mais de 400 km/h e são visí-
veis a olho nu. Já os ciclones 
são vistos em sua totalidade 
geralmente em imagens do 
espaço, de satélites.

“Para que essa tempesta-
de virasse furacão teria de 
ter vento sustentado acima 
de 118 km/h, por alguns mi-

nutos ou horas de duração, 
mas nenhum modelo indica 
isso”, afirma Estael. Em seu 
movimento, o ciclone im-
pulsiona a massa de ar po-
lar do polo sul para dentro 
do continente, derrubando 
as temperaturas.

Mudança de rotina
Um fenômeno climáti-

co dessas proporções está 
chamando a atenção por já 
apresentar impacto direto 
na vida das pessoas. Em Por-
to Alegre, na segunda-fei-
ra, um pequeno barco com 
três pescadores naufragou 
no Lago Guaíba, causando 
a morte de uma pessoa.

O corpo de Ademar Sil-
veira da Silva, de 51 anos, foi 
achado pelos bombeiros. Os 
outros dois tripulantes con-
seguiram se salvar.

No município de Rio 

Grande, no extremo sul do 
estado, os ventos chegaram 
a 95 km/h nas Praias do Cas-
sino e na Barra. Toda a cos-
ta litorânea está sob alerta e 
a Marinha do Brasil orien-
ta as embarcações para que 
não naveguem, em razão do 
mau tempo e de grandes on-
dulações que podem ultra-
passar os quatro metros.

Já a cidade serrana de 
Urupema, em Santa Cata-
rina, amanheceu com neve 
anteontem. Este foi o pri-
meiro registro de 2022, mais 
de um mês antes do início 
do inverno. O fenômeno foi 
registrado no Morro das 
Antenas, a pouco mais de 
1,3 mil metros de altitude. 
Houve ainda registros pos-
teriores em São José dos Au-
sentes e Cambará do Sul, na 
região dos Campos de Cima 
da Serra.

Em Porto Alegre, as au-
las da rede municipal fo-
ram suspensas nos turnos 
da tarde e noite de anteon-
tem. Segundo a prefeitu-
ra, “a decisão foi tomada 
para preservar a segurança 
dos alunos e das equipes’’. 
O mesmo ocorreu em Ca-
noas, Eldorado do Sul, Guaí-
ba, Cachoeirinha, Gravataí e 
Glorinha.

Anteontem o Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal, por meio da Defesa Ci-
vil Nacional, sugeriu à po-
pulação evitar sair de casa 
durante a tempestade, bus-
car locais mais protegidos, 
caso esteja na rua, desligar a 
energia da tomada e fechar 
a saída de gás do botijão.

Enquanto isso, o Depar-
tamento Nacional de In-
fraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) emitiu um alerta 

recomendando que condu-
tores evitem trafegar com 
veículos leves pelas rodo-
vias do Rio Grande do Sul.

São Paulo
Com a chegada da mas-

sa de ar frio e mínima pre-
vista pela Climatempo de 
6o C para a cidade de São 
Paulo ontem, a Prefeitura 
anunciou a criação de mais 
2 mil vagas de abrigo para 
pessoas em situação de rua 
na rede socioassistencial - 
para além das 15.116 já exis-
tentes -, durante as noites 
mais frias. Além disso, se-
rão montadas dez tendas 
de atendimento à popula-
ção em situação de rua sem-
pre que a temperatura ficar 
abaixo dos 10o C. Haverá 
ainda a busca ativa de pes-
soas durante noites e ma-
drugadas frias.

Fenômeno climático está chamando a atenção por já apresentar impactos diretos na vida das pessoas

Tempestade causa morte e traz neve
temperaturas baixas

Paulo Fávero 
Agência Estado

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB), por 
meio da Escola de Adminis-
tração Tributária (Esat), vai 
promover um Ciclo de Pa-
lestras, no período de 23 a 
25, para comemorar e dis-
seminar o Dia Nacional do 
Respeito ao Contribuinte. 
As palestras, que vão acon-
tecer nos auditórios de ins-
tituições de Ensino Superior 
de João Pessoa, abordarão 
temas como o papel do ci-
dadão no combate à sone-
gação fiscal e à corrupção; 
o valor da carga trabalhis-
ta brasileira ao contribuin-
te e o exercício da cidada-
nia fiscal.

O Ciclo de Palestras será 
gratuito e realizado em par-
ceria com Centro Universi-
tário Unipê, Faculdade da 
Paraíba, Uniesp, Receita Fe-
deral do Brasil, Conselho 
Regional de Contabilidade 
(CRC-PB) e do Fórum Per-
manente de Administração 
Tributária do estado da Pa-
raíba (FPAT-PB). Os temas 
das palestras servirão como 

formação de cidadãos mais 
participativos e conscientes 
dos seus direitos e deveres.

 O evento terá ao todo 
seis palestras, sendo duas 
em cada um dos três dias, 
das 19h às 22h. A abertura 
será na segunda-feira (23), 
no auditório do Centro Uni-
versitário Unipê, na capital. 
O secretário executivo da 
Sefaz-PB, Bruno Frade, abre 
o ciclo, às 19h, sobre o tema 
“Sonegação e Corrupção: o 
cidadão como Agente do Es-
tado”. A segunda palestra 
do primeiro dia abordará 
o tema “O Valor da Carga 
Trabalhista Brasileira”, com 
Waldemar Aragão.

 Na terça-feira (24), no au-
ditório da Faculdade da Pa-
raíba (FPB), serão mais duas 
palestras. A primeira será so-
bre o tema “Cidadania Fis-
cal” com o professor Cleber 
Brito, às 19h, enquanto a se-
gunda será sobre “O papel do 
cidadão no combate à sone-
gação fiscal”, com a promoto-
ra de Justiça de Combate aos 
Crimes contra a Ordem Tri-

butária, Renata Luz.
Na quarta-feira (25), Dia 

Nacional de Respeito ao Con-
tribuinte, o Ciclo de Palestras 
faz o encerramento no Cen-
tro Universitário da Uniesp 
com mais duas palestras. A 
primeira será sobre “O pa-
pel do tributo para o exercí-
cio da cidadania”, que será 
abordada por Lauro Viní-
cio. A última palestra será 
sobre “Ponto de Atendimen-
to Virtual da Receita Federal 
(PAV)”, proferida pelo audi-
tor fiscal da Receita Federal, 
Gilberto Mendes Rios.

O Dia Nacional do Res-
peito ao Contribuinte é co-
memorado no dia 25 de 
maio. A data, instituída pela 
Lei Federal no 12.325 em de-
zembro de 2010, foi criada 
com o intuito de mobilizar 
a sociedade e os poderes pú-
blicos para a conscientização 
e a reflexão sobre a impor-
tância do respeito para com 
o cidadão e o empresário, 
atores e parceiros do cresci-
mento e do desenvolvimen-
to do Estado.

Sefaz-PB promove ciclo de palestras 
para comemorar data na capital

respeito ao Contribuinte

Dirigentes e inspetores sa-
nitários das áreas de Saúde e 
de Ciência e Tecnologia Médi-
ca da Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária estão traba-
lhando na elaboração de um 
procedimento operacional pa-
drão para aplicação dos Ro-
teiros Objetivos de Inspeção 
(ROIs) nas fiscalizações sanitá-
rias, de âmbito estadual e mu-
nicipal, realizadas no territó-
rio paraibano.

O roteiro, de acordo com 
o diretor-geral da Agevisa/
PB, Geraldo Moreira de Me-
nezes, é um instrumento de-
senvolvido para realização de 
avaliação de serviços que tem 
base em Modelo de Avaliação 
de Risco Potencial (MARP®) 
desenvolvido pelo professor 
Marcus Navarro, do Instituto 
Federal da Bahia.

O MARP®/ROI, segundo 
o diretor-técnico de Saúde da 
Agevisa, Hugo José de Bar-
ros Franca, vem se revelando 
uma ferramenta muito versá-
til, aplicável a serviços e áreas 
distintas de atuação. Já foi va-
lidado para uso em agroindús-

trias, postos de combustíveis, 
laboratórios, estação de trata-
mento de água, restaurantes, 
cozinha industrial e vários ser-
viços de saúde e de interesse à 
saúde, sendo, portanto, possí-
vel a sua implementação nas 
mais diversas áreas de atua-
ção de Vigilância Sanitária. 
“Este instrumento expressa o 
entendimento da Anvisa so-
bre as melhores práticas com 
relação a procedimentos, ro-
tinas e métodos considerados 
adequados ao cumprimento 
de requisitos técnicos ou ad-
ministrativos exigidos pelos 
marcos legislativo e regulató-
rio da Agência”, observa.

Em reunião na sede da 
Agevisa, em João Pessoa/PB, 
os membros da Comissão en-
carregada da elaboração do 
procedimento operacional 
padrão para aplicação dos 
ROIs ressaltaram o objetivo 
de se implantar a utilização 
dos Roteiros Objetivos de Ins-
peção nos serviços de saúde e 
áreas de interesse à saúde do 
estado da Paraíba, estabeleci-
dos e validados pelo Projeto 

de Harmonização da Anvisa.
O processo inclui alguns 

procedimentos básicos como 
capacitar as Vigilâncias Sa-
nitárias Municipais elegíveis 
para uso dos ROIs; harmoni-
zar e padronizar as inspeções 
sanitárias e tomadas de deci-
são no âmbito da Agevisa; al-
cançar a meta (10%) de aplica-
ção dos ROIs em cumprimento 
ao estabelecido no Plano In-
tegrado para Gestão Sanitá-
ria de Segurança do Paciente 
em Serviços de Saúde 2021-
2025; avaliar e monitorar o ris-
co potencial dos serviços ins-
pecionados, e contribuir com a 
melhoria da qualidade e segu-
rança da assistência em saúde 
no estado da Paraíba.

O campo de aplicação dos 
Roteiros Objetivos de Inspeção 
está relacionado com os servi-
ços de saúde que dispõem de 
Unidades de Terapia Intensi-
va (Adulto), Centro Cirúrgi-
co, Central de Material e Este-
rilização, Serviço de Imagem 
(Mamografia e Radiologia In-
tervencionista), além de Clí-
nicas de Endoscopia e Diálise.

Agevisa elabora procedimento 
operacional padrão na Paraíba

inspeções sanitárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Prestação 
de serviços especializados de saúde, compreendendo a realização de Exames Diversos para atender 
as necessidades de Saúde Pública do Município de Alcantil – PB, conforme anexo I do Edital de 
chamamento público; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - R$ 82.568,43; LABORATORIO QUEIROGA 
E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - R$ 152.145,62.

Alcantil - PB, 18 de Maio de 2022
ROMONOVAL ALVES DA COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Prestação de serviços especializados de saúde, compreendendo a realização de 
Exames Diversos para atender as necessidades de Saúde Pública do Município de Alcantil – 
PB, conforme anexo I do Edital de chamamento público. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada 
Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 06.006–
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SA 10.301.1008.2023 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF 
10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 18/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: 
CT Nº 00105/2022 - 18.05.22 - FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - R$ 82.568,43; CT 
Nº 00106/2022 - 18.05.22 - LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA 
LTDA - R$ 152.145,62.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00043/2022
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 DP00043/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO, 7 (SETE) M³ 
DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSE LUCAS GONÇALVES DA SILVA - R$ 105.000,00; MARCELO GONCALVES 
DOS SANTOS 36585720865 - R$ 105.000,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 09 de Maio de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAR A BANDA MARCIAL DO MUNI-
CÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - R$ 1.255,00; RORIZ 
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - R$ 32.744,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 13 de Maio de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAR A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARCELO ARAUJO SILVA E 
CIA LTDA - R$ 1.255,00; RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - R$ 32.744,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 16 de Maio de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAR A 
BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaíra: 02.040–SECRETARIA DE 
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02040.12.361.1006.2018 – MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. 
DE EDUCACAO E CULTURA 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 
500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00077/2022 - 16.05.22 - MARCELO ARAUJO SILVA 
E CIA LTDA - R$ 1.255,00; CT Nº 00078/2022 - 16.05.22 - RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO 
LTDA - R$ 32.744,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00043/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARRO 

PIPA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO, 7 (SETE) M³ DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO, 7 (SETE) 
M³ DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00043/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaíra: 02.070–SE-
CRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA E ECONOMIA 02070.20.605.2014.2061 – ABASTECIMENTO 
D’AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–
PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
FONTE: 500. VIGÊNCIA: até 08/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00075/2022 - 12.05.22 - JOSE LUCAS GONÇALVES DA SIL-
VA - R$ 105.000,00; CT Nº 00076/2022 - 12.05.22 - MARCELO GONCALVES DOS SANTOS 
36585720865 - R$ 105.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para perfuração de 02 

(dois) poços nas comunidades de Canafistinha e Riachão, localizada neste Município. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MJC CONSTRUCOES EIRE-
LI - Valor: R$ 55.600,87. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista 
- Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99145–6044. 
E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 18 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA DE QUATRO 
RUAS, NO MUNICÍPIO DE ARARA: RUA MARIA DO ROSÁRIO, RUA ALFREDO CORREIA DA 
COSTA, RUA MANOEL GREGÓRIO DE LIRA E RUA JOÃO PAULINO DE MEDEIROS. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 
JUNIOR - Valor: R$ 144.980,49. 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 Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@
arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 28 de Abril de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA DE QUATRO RUAS, NO 
MUNICÍPIO DE ARARA: RUA MARIA DO ROSÁRIO, RUA ALFREDO CORREIA DA COSTA, RUA 
MANOEL GREGÓRIO DE LIRA E RUA JOÃO PAULINO DE MEDEIROS; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS 
JUNIOR - R$ 144.980,49.

Arara - PB, 18 de Maio de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
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 parce-
lada de peças automotivas diversas, destinadas a frota de veículos da Prefeitura Municipal 
de Arara. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Junho de 2022. Início da 
fase de lances: 09:01 horas do dia 07 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 ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:00 horas do dia 01 de junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VAN-
TAJOSA PARA CONTRATO DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL DE CAMAROTES PELO PERÍODO DO SÃO JOÃO NA SERRA – EDIÇÃO DE 2022. 
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 Municipal nº 10/08; 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) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 18 de maio de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A DE FREITAS TAVARES – ME - R$ 657.509,30; ADILSON 
DE SOUZA QUEIROZ - R$ 210.713,76.

Barra de Santana - PB, 12 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E DE MAQUINAS PARA A 
MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS 
LTDA - R$ 874.820,00; PNEUMAX LTDA - R$ 455.790,00.

Barra de Santana - PB, 17 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: O CEARENSE DISTRIBUI-
DORA DE PECAS LTDA - R$ 299.050,00; PNEUMAX LTDA - R$ 184.760,00.

Barra de Santana - PB, 17 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 360.450,00.

Barra de Santana - PB, 16 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00008/2022

 Aos 16 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - 
Centro - Barra de Santana - 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 Federal nº 10.024, de 20 
de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00008/2022 que objetiva o regis-
tro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E CAMARAS DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade 
integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE 
SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86.  PNEUMAX LTDA. CNPJ: 09.215.807/0001-16. Valor: 
R$ 360.450,00. A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, consi-
derados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial e será publicada na integra no 
Jornal Oficial do Município de Barra de Santana-PB. 

Barra de Santana - PB, 16 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DAATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00007/2022

Aos 12 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade 
- Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; Decreto Municipal nº 011, de 02 de Maio de 2012; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apre-
sentada no Pregão Presencial nº 00007/2022 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. Empresas: 
A DE FREITAS TAVARES – ME. CNPJ: 17.155.539/0001-12. Valor: R$ 657.509,30. ADILSON DE 
SOUZA QUEIROZ. CNPJ: 19.633.369/0001-60. Valor: R$ 210.713,76. Total da ARP: R$ 868.223,06.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 e será publicada na integra no Jornal Oficial do 
Município de Barra de Santana-PB. 

Barra de Santana - PB, 12 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DAATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00008/2022

Aos 17 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liber-
dade - Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 011, de 02 de Maio de 2012; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classifica-
ção da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00008/2022 que objetiva o registro de 
preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMO-
TIVAS E DE MAQUINAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE DE 
FORMA PARCELADA; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade 
integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE 
SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. Empresas: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE 
PECAS LTDA. CNPJ: 02.044.971/0001-69.Valor: R$ 874.820,00. PNEUMAX LTDA. CNPJ: 
09.215.807/0001-16. Valor: R$ 455.790,00. Total ARP: R$ 1.330.610,00.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 e será publicada na integra no Jornal Oficial do Município 
de Barra de Santana-PB.

Barra de Santana - PB, 17 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DAATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00009/2022

Aos 17 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liber-
dade - Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 011, de 02 de Maio de 2012; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classifi-
cação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00009/2022 que objetiva o registro 
de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão 
e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PECAS LTDA. CNPJ: 02.044.971/0001-69.Valor: R$ 299.050,00. PNEUMAX LTDA. CNPJ: 
09.215.807/0001-16. Valor: R$ 184.760,00. Total da ARP: R$ 483.810,00.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 e será publicada na integra no Jornal Oficial do Município 
de Barra de Santana-PB.

Barra de Santana - PB, 17 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria Municipal 
de Administração 04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 
02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 2001 2006 Manutenção das Atividades da Se-
cretaria de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Educação 12 361 1002 2013 Manutenção da 
Secretaria de Educação 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 2031 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Saúde 02.060 Fundo Municipal de Saúde 10 121 1001 1015 
Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Gestão SUS 10 301 1001 2037 
Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos 
Próprios 10 302 1001 2038 Bloco de Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da Atenção 
Especializada– Recursos 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 
244 1003 2051 Bloco da Proteção Social Básica 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte 
e Juventude 13 122 1004 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esporte e Juventude 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 12/05/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02101/2022 - 12.05.22 - 
A DE FREITAS TAVARES - ME - R$ 657.509,30; CT Nº 02201/2022 - 12.05.22 - ADILSON DE 
SOUZA QUEIROZ - R$ 210.713,76.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMO-

TIVAS E DE MAQUINAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE DE 
FORMA PARCELADA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 
122 1004 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 3390.39 99 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 17/05/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02401/2022 - 17.05.22 - O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 874.820,00; CT Nº 02402/2022 - 17.05.22 - PNEUMAX 
LTDA - R$ 455.790,00.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 
122 1004 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 3390.39 99 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 17/05/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02501/2022 - 17.05.22 - O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 299.050,00; CT Nº 02502/2022 - 17.05.22 - PNEUMAX 
LTDA - R$ 184.760,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS 

E CAMARAS DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Próprios 
do Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 04 122 2001 
2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 02.030 Secretaria Municipal de 
Finanças 04 123 2001 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 02.040 Secre-
taria Municipal de Educação 12 361 1002 2013 Manutenção da Secretaria de Educação 02.050 
Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Saúde 02.060 Fundo Municipal de Saúde 10 121 1001 1015 Bloco de Estruturação da Rede de 
Serviços Públicos de Saúde da Gestão SUS 10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de 
Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios 10 302 1001 2038 Bloco de 
Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da Atenção Especializada– Recursos 02.070 Secre-
taria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2051 Bloco da Proteção Social Básica 
02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude 13 122 1004 2070 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude 3390.30 99 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até 16/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana 
e: CT Nº 02301/2022 - 16.05.22 - PNEUMAX LTDA - R$ 360.450,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

LEILÃO PÚBLICO Nº 00001/2022
HOMOLOGO a ata final do Leilão n°00001/2022 OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 

INSERVIVEIS E ANTIECONÔMICOS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM-PB e adjudico os arrema-
tantes vencedores: Jonatta Rodrigues de Oliveira, CPF: 049.698.164-17 – Lotes: 01, 02, 05, 06 (R$ 
10.200,00); Carlos Alberto Ramos de Oliveira, CPF:067.073.984-74 – Lotes: 03, 04,08, 09, 24 (R$ 
2.300,00); K.M de Araújo Silva, CNPJ: 44.768.283/0001-91 – Lote: 7 (R$ 3.800,00); Hélio Apolinario 
Leite de Oliveira Filho, CPF: 847.685.254-15 – Lotes: 12,22 (R$ 12.400,00); Flávio Cabral da Silva 
Filho, CPF: 070.029.924-65 – Lote: 15 (R$ 4.500,00); Wanderson Matheus da Silva Albuquerque, 
CPF: 703.418.984-65 – Lote: 14, 18, 19 (R$ 28.100,00); Zenobio Carlos de Lima Oliveira, CPF: 
013.144.224-48 – Lote: 16 (R$ 3.800,00); Gutemberg Cavalcante da Silva, CPF: 358.817.124-04 – 
Lote: 17 (R$ 3.600,00); José Henrique Fernandes de Lagos, CPF: 053.724.634-73 – Lote: 20 (R$ 
62.000,00); José Halison de Pontes Vasconcelos, CPF: 754.194.324-04 – Lote: 21 (R$ 15.550,00); 
JCI Caminhões LTDA, CNPJ: 43.227.514/0001-97 – Lote: 25 (R$ 65.500,00); Silvano Bonfante, 
CPF 647.966.989-49 – Lote: 26 (R$ 29.200,00). Valor total R$ 240.950,00. 

Belém - PB, 24 de março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em diversas ruas 

no município de Bernardino Batista. Data e Local: 03 de Junho de 2022 às 09:00 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro - Bernardino Batista/PB. O edital 
está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e 
no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 17 de Maio de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
ADITAMENTO DE VALOR

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - CNPJ nº 03.092.570/0001-47. Ref. PP 0005/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE RECARGA DE GÁS (GLP), VA-
SILHAME E ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM PB. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00045/2022, com a empresa acima 
mencionada, correspondente ao R$ 3.632,04 (TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS 
REAIS E QUATRO CENTAVOS), serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 02.02 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 94.3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 212.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – QSE 120.000000 TRANSFRENCIA DO 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 297.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.05 SECRETARIA DE 
ESPORTE E TURISMO 27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 367.3.3.90.30.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.2010.2062 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
436.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DA SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 734.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 917.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.91 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.1013.1147 MANUTENÇÃO 
DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV 311.000000 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
– FNAS 778.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1013.3204 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 311.000000 TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – DNAS 887.3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1014.2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
INTEGRAL A FAMILIA – PAIF 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 820.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.1014.2150 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL – CREAS 311.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 855.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-
CIA SOCIAL – FMAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 788.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.244.2011.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU-
TELAR 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 805.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.2013.2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IGD–PBF 311.000000 
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
FNAS 840.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 
DO GOVERNO FEDERAL 483.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2135 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 211.000000 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 565.3.3.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 
DO GOVERNO FEDERAL 593.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2073 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 211.000000 RECEI-
TAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 513.3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MEDICO DE 
URGENCIA E EMERGENCIA – SAMU 192 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 615.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN-
TE DO GOVERNO FEDERAL 616.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. Assinaturas da 
prorrogação contratual em: 16/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00053/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipa-
mentos de inox direcionados ao setor de produção para implantação da Unidade de Recepção e 
Distribuição de Produtos do Pescado no Renascer III, Cabedelo/PB. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 31 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; 
www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 18 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00014/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de alimentos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI-
DORA EIRELI - R$ 1.246.550,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Maio de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00015/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de limpeza destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI-
DORA EIRELI - R$ 768.270,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Maio de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER 

AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de 
Preços nº AD00007/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00003/2022, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00003/2022, realizado pelo FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE LUCENA. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 
2021 Manut. do Fundo Municipal de Saúde 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 
2023 Man Ativ Prog Saude na Familia – PSF 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 
2026 Man Ativ Programa de Farmacia Basica 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 
2054 Manut do Programa NASF 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité 
de Mamanguape e: CT Nº 00143/2022 - 18.05.22 - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - R$ 176.572,66.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de fardamentos para alunos da Rede Municipal de Ensino do Município 

de Ibiara – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Ibiara: 06.000 – 12 361 1010 2019, 12 361 1010 2023, 12 361 
1010 2025, 12.361.1010.2026, 12 365 1010 2030, 12 365 1010 2088, 12 122 0004 2104 – 3390.30. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Ibiara e: CT Nº 00036/2022 - 18.05.22 - VINICIUS DELFINO MARTINS DA NOBREGA 
08701234404 - R$ 29.550,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOME PARA APRESENTAÇÃO 
NO TRADICIONAL SÃO PEDRO, NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, MUNICÍPIO DE IBARA – PB, 
A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ALISON DE SOUZA LEITE - R$ 10.000,00.

Ibiara - PB, 18 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 007/2022

A Prefeitura Municipal de Imaculada-PB. Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 
09:00 horas do dia 31 de maio de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. Objeto Contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de material odontológico instrumental e consumo para 
atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Imaculada/PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado ou pelo E-mail: 
licitacaopmi2021@gmail.com Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 18 de maio de 2022.
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 03 de junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos (lixo urbano) produzidos pelo município 
e destinados para aterro sanitário, devidamente licenciado pelo órgão estadual competente, na 
forma estabelecida pelo arts. 3º, VII, XII, XVII, 6º VII, VIII; 7º II, XII; 10; 26 e 30 todos da Lei 
Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), conforme especificações no 
edital e seus 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. E-mail: licitacaopmi2022@gmail.com. Edital: www.imaculada.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 18 de maio de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00026/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que objetiva: Aqui-
sições parceladas de gêneros alimentícios diversos para melhor atender as demandas da 
administração municipal, exercício de 2022, conforme termo de referência; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: TEM DE TUDO COMERCIO E SERVI-
COS LTDA - R$ 250.077,00.

Itapororoca - PB, 18 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de maio de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural de forma parcelada 
para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Lagoa Seca/PB, exercício de 
2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADENILZA 
DE VASCONCELOS SILVA - R$ 19.596,00; EDNALDO DE ANDRADE - R$ 19.658,80; EDYGULAS 
DANIEL CARVALHO RODRIGUES - R$ 19.287,50; ELIENE AZEVEDO ALVES GONZAGA - R$ 
19.658,80; ERINALDO GOMES DOS SANTOS - R$ 19.658,80; FRANCISCA DE MOURA MACIEL 
BARBOSA - R$ 19.516,15; FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO - R$ 18.952,80; FRANCISCO DE AS-
SIS SOARES DA SILVA - R$ 6.210,57; FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE - R$ 17.281,04; 
GUILHERME LEAL DA SILVA - R$ 18.291,60; GUSTAVO EMANUEL LEAL DA SILVA - R$ 18.210,54; 
JOÃO BARBOSA DA SILVA - R$ 3.712,58; JORGE MORAIS DE SOUZA - R$ 18.140,98; JOSÉ 
NAILTON DA SILVA - R$ 21.958,03; JOSÉ ORLANDO DA SILVA - R$ 16.648,80; LOURINALDO 
GONZAGA DE ARAUJO - R$ 19.658,80; LUCIANA ALVES MORAIS - R$ 21.837,60; LUCICLAUDIA 
FREITAS DE ARAUJO - R$ 19.596,00; LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA - R$ 19.840,15; MACIEL 
NASCIMENTO DA SILVA - R$ 6.026,08; MANUEL INACIO DA SILVA - R$ 18.291,60; MARCIO DA 
SILVA NASCIMENTO - R$ 9.127,95; MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA - R$ 19.867,54; MARIO 
DE OLIVEIRA - R$ 17.398,72; NAILTON ROCHA MONTEIRO - R$ 39.930,00; OTONI MORAIS DE 
SOUZA - R$ 30.324,60; PAULO ROBERTO ROCHA SILVA - R$ 26.404,67; RAFAEL SILVA SANTOS 
ALBUQUERQUE - R$ 39.818,80; SANDRA RODRIGUES BEZERRA - R$ 19.658,80; SEBASTIÃO 
FERREIRA DO NASCIMENTO - R$ 29.171,67; VICTOR MATEUS SOUSA COSTA - R$ 15.170,03. 

Lagoa Seca - PB, 03 de Maio de 2022. 
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
– Lagoa Seca/PB, exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00112/2022 - 04.05.22 - VICTOR MATEUS SOUSA COSTA - R$ 15.170,03; CT Nº 
00113/2022 - 04.05.22 - ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA - R$ 19.596,00; CT Nº 00114/2022 
- 04.05.22 - EDNALDO DE ANDRADE - R$ 19.658,80; CT Nº 00115/2022 - 04.05.22 - EDYGU-
LAS DANIEL CARVALHO RODRIGUES - R$ 19.287,50; CT Nº 00116/2022 - 04.05.22 - ELIENE 
AZEVEDO ALVES GONZAGA - R$ 19.658,80; CT Nº 00117/2022 - 04.05.22 - ERINALDO GOMES 
DOS SANTOS - R$ 19.658,80; CT Nº 00118/2022 - 04.05.22 - FRANCISCA DE MOURA MACIEL 
BARBOSA - R$ 19.516,15; CT Nº 00119/2022 - 04.05.22 - FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO - R$ 
18.952,80; CT Nº 00120/2022 - 04.05.22 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA - R$ 6.210,57; 
CT Nº 00121/2022 - 04.05.22 - FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE - R$ 17.281,04; CT Nº 
00122/2022 - 04.05.22 - GUILHERME LEAL DA SILVA - R$ 18.291,60; CT Nº 00123/2022 - 04.05.22 
- GUSTAVO EMANUEL LEAL DA SILVA - R$ 18.210,54; CT Nº 00124/2022 - 04.05.22 - JOÃO 
BARBOSA DA SILVA - R$ 3.712,58; CT Nº 00125/2022 - 04.05.22 - JORGE MORAIS DE SOUZA 
- R$ 18.140,98; CT Nº 00126/2022 - 04.05.22 - JOSÉ NAILTON DA SILVA - R$ 21.958,03; CT Nº 
00127/2022 - 04.05.22 - JOSÉ ORLANDO DA SILVA - R$ 16.648,80; CT Nº 00128/2022 - 04.05.22 
- LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO - R$ 19.658,80; CT Nº 00129/2022 - 04.05.22 - LUCIA-
NA ALVES MORAIS - R$ 21.837,60; CT Nº 00130/2022 - 04.05.22 - LUCICLAUDIA FREITAS DE 
ARAUJO - R$ 19.596,00; CT Nº 00131/2022 - 04.05.22 - LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA - R$ 
19.840,15; CT Nº 00132/2022 - 04.05.22 - MACIEL NASCIMENTO DA SILVA - R$ 6.026,08; CT Nº 
00133/2022 - 04.05.22 - MANUEL INACIO DA SILVA - R$ 18.291,60; CT Nº 00134/2022 - 04.05.22 
- MARCIO DA SILVA NASCIMENTO - R$ 9.127,95; CT Nº 00135/2022 - 04.05.22 - MARCO ANTO-
NIO ALVES FERREIRA - R$ 19.867,54; CT Nº 00136/2022 - 04.05.22 - MARIO DE OLIVEIRA - R$ 
17.398,72; CT Nº 00137/2022 - 04.05.22 - NAILTON ROCHA MONTEIRO - R$ 39.930,00; CT Nº 
00138/2022 - 04.05.22 - OTONI MORAIS DE SOUZA - R$ 30.324,60; CT Nº 00139/2022 - 04.05.22 
- PAULO ROBERTO ROCHA SILVA - R$ 26.404,67; CT Nº 00140/2022 - 04.05.22 - RAFAEL SILVA 
SANTOS ALBUQUERQUE - R$ 39.818,80; CT Nº 00141/2022 - 04.05.22 - SANDRA RODRIGUES 
BEZERRA - R$ 19.658,80; CT Nº 00142/2022 - 04.05.22 - SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCI-
MENTO - R$ 29.171,67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.19/2022

TOMADA DE PREÇO N.º. 1/0001/2022
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 01.185/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CONTRATADO:  F.J Construções e Serviços LTDA, CNPJ Nº. 20.284.072/0001-15
OBJETO: Contratação dos serviços de obra para Reforma da Escola Conego Joaquim de Assis, 

localizada no município de Malta-PB. O Prefeito Constitucional do Município de Malta-PB 
VALOR GLOBAL: R$ 501.308,96 (Quinhentos e Um Mil, Trezentos e Oito Reais e Noventa e 

Seis Centavos).                                             
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇAO 
TERMO DE CONVENIO Nº. 532/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA 

CIENCIA E TECNOLOGIA, 
CLASSIFICAÇAO FUNCIONAL: 12 361 1026 1026 Construção, Ampliação e Reforma de 

Unidades Escolares
Fonte : 1571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 

vinculados á Educação
VIGÊNCIA:12 (DOZE) Meses

MALTA-PB (PB), 25 DE ABRIL DE 2022.
IGOR XAVIER DE LUCENA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.19/2022
TOMADA DE PREÇO N.º. 1/0001/2022

Objeto: Contratação dos serviços de obra para Reforma da Escola Conego Joaquim de Assis, 
localizada no município de Malta-PB. O Prefeito Constitucional do Município de Malta-PB, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação pertinente. R E S O L V E: Após 
concluir todas as etapas, HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo de 
Licitação acima citado, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93  e ADJUDICO os itens aos seus respectivos vencedores,  F.J Cons-
truções e Serviços LTDA,  com o valor global de R$ 501.308,96 (Quinhentos e Um Mil, Trezentos 
e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos).                                               

Publique-se e cumpra-se;
Malta-PB, 19 de abril de 2022.

IGOR XAVIER DE LUCENA
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 2022.142 /2022

PREGÃO PRESENCIAL nº. 025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Avelino Marques de Sousa nº 45, centro, MALTA – PB, às 09:00hs:00min dia 01 de junho de 
2022; licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de equipamentos mobiliário destinado a todas as secretarias do município de Malta/PB, 
conforme as condições estabelecidas no anexo I e Edital. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplmalta19@gmail.com, http://malta.
pb.gov.br, www.tce.pb.gov.

Malta - PB, 18 de maio de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de materiais 
gráficos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Data e horário 
do início da disputa: 09:30hs/min do dia 02/06/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019 e Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 18 de Maio de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 0024/2022, em 21.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa TALISSUEL COSMO BARBOSA 

DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes e graxa.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 16 de Maio de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 00017/2022
Objeto: aquisição de peças para veículos. 
VENCEDORAS: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA-EPP com valor global de R$ 247.200,00 (duzentos 

e quarenta e sete mil e duzentos reais) 
CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME com valor global de R$ 176.800,00 (cento e setenta e 

seis mil  e oitocentos reais), CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA com valor global de R$ 
79.825,00 (setenta e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais), FRANCISCO RAIMUNDO FILHO 
-ME com valor global de R$ 84.975,00 (oitenta e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais), a 
empresa ERIVAM IDELFONSO-ME com valor global de R$ 167.375,00 (cento e sessenta e sete 
mil trezentos e setenta e cinco reais).

Resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando aptas a assinarem contratos.
Pedra Branca-PB, 18 de maio de 2022

JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0005/2021, em 25.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de implantação de pavimentação em ruas do município de 

Piancó-PB, atendendo o Contrato de Repasse nº 1.018.448.54/2014/MC.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 18 de Maio de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB - FMS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2022-SRP
EXCLUSIVA PARA ME/EPP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público através da secretaria de saúde, para co-
nhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando 
se as normas constantes no art. 15 da lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro 
de preços e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá na 
sede da Prefeitura Municipal de Pilar, no dia 03 de Junho de 2022 as 10:30, tendo como objetivo: 
Eventual Aquisição de Materiais de construção diversos, destinados a secretaria de saúde municipal; 
A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilar; Para maiores 
informações na Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000. 

Pilar - PB, 18 de Maio de 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Pilões/PB, através da Secretaria Municipal de Educação, comunicar 
aos interessados que está procedendo a Chamada Pública n° 00001/2022, para fins de habilitação 
de fornecedores e recebimento de projetos/propostas de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
para alimentação escolar, conforme Resolução CD/FNDE nº 26/2013, Resolução Nº 04/2015 e pela 
Lei n° 11.947/2009. Os Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais interessados deverão 
apresentar sua documentação e projeto de venda no dia 09 de junho de 2022, às 09h30min. Infor-
mações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3502-1102. Edital: http://www.pilões.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br.

Pilões-PB, 18 de maio de 2022.
SORAYA FERREIRA SALES DA CUNHA

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h00min do dia 03 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
engenharia para Reforma da E.M.E.F Roberto Menezes, na comunidade Cantinhos – Pilões/PB, 
conforme especificações 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 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 18 de Maio de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 13h30min do dia 03 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente, para Implantação de Pavimentação no perímetro urbano do município de Pilões – PB, 
conforme Contrato de Repasse N°. 911879/2021/MDR/CAIXA. 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 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 18 de Maio de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
Objeto: Aquisição Parcelada de Material de Limpeza e Higiene destinadas a todas as Secretarias, 

Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Pilões/PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propos-
tas: a partir das 08h30min de 20/05/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura 
das Propostas: 01/06/2022 às 08h31min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões 
- PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 18 de maio de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada de 
Materiais de Construção Diversos, destinados a atender as Secretarias Municipais deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE ARLINDO OLIVEIRA 
SILVA – ME - R$ 557.203,21; JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME - R$ 19.035,70.

Pilões - PB, 06 de Maio de 2022.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Contratação de 
serviços na confecção de próteses dentárias com entrega no Município, para atender as atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ARI SERVICOS DE PROTESES EIRELI - R$ 75.000,00.

Pilões - PB, 06 de Maio de 2022.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem 
como o setor de iluminação pública deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimen-
to licitatório em favor de: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI – ME - R$ 67.323,50; 
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 20.482,76; FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA - R$ 17.273,78; GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 15.900,00; JOSE ARLINDO 
OLIVEIRA SILVA – ME - R$ 172.388,86; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 7.399,30; 
LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONI - R$ 10.624,00.

Pilões - PB, 06 de Maio de 2022.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das 
secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/FUNDEB 30%/MDE/
QSE/PDDE/FNDE/FUNDEB VAAT/CIDE/FUS/MAC/ IGD/BF/ FMDCA/ IGD–SUAS/ CUSTEIO/
PBFI/ CRIANÇA FELIZ e OUTROS: 3390.30 Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT 
Nº 00036/2022 - 10.05.22 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME - R$ 67.323,50; 
CT Nº 00037/2022 - 10.05.22 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 20.482,76; CT Nº 
00038/2022 - 10.05.22 - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 17.273,78; 
CT Nº 00039/2022 - 10.05.22 - GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 15.900,00; CT Nº 00040/2022 
- 10.05.22 - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME - R$ 172.388,86; CT Nº 00041/2022 - 10.05.22 - 
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 7.399,30; CT Nº 00042/2022 - 10.05.22 - LUMINOZA 
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONI - R$ 10.624,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição Parcelada de Materiais de Construção Diversos, destinados a atender as 
Secretarias Municipais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/FUNDEB 30%/MDE/QSE/PDDE/FNDE/FUNDEB VAAT/CIDE/FUS/
MAC/ IGD/BF/ FMDCA/ IGD–SUAS/ CUSTEIO/PBFI/ CRIANÇA FELIZ e OUTROS: 3390.30 Material 
de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00033/2022 - 10.05.22 - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA 
- ME - R$ 557.203,21; CT Nº 00034/2022 - 10.05.22 - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 
- R$ 19.035,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços na confecção de próteses dentárias com entrega no Mu-
nicípio, para atender as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos MAC e SUS: 3390.39 99 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00035/2022 - 10.05.22 - ARI SERVICOS 
DE PROTESES EIRELI - R$ 75.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que abertura do certame pre-

vista para o dia 20/05/22 ás 14:00min, fica adiada sua abertura da Tomada de Preços nº 003/2022, 
para o dia 24 de Maio de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Felix 
Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB. Informações: no horário das 08:00 Às 12:00 e de 13:00 
Às 17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3277–1108. 

Pirpirituba - PB, 18 de maio de 2022.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações,  Decreto Municipal n.º 15/2019 bem 
como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na moda-
lidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, EXCLUSIVO para 
ME e EPP, objetivando o Registro de Preço contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de conectividade de internet, através de links dedicados, destinado a prefeitura mu-
nicipal de Pitimbu, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que 
realizar-se a as 10:00min do dia 31/05/2022, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na 
CPL localizado na Rua: João José Monteiro de Souza, 31 – Centro – CEP: 58.324-000 – Pitimbu/
PB. Maiores informações através do www.pitimbu.pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário 
de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 18 de Maio de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Maquinas 
Agricolas para o município de Pocinhos/PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 02 de 
Junho 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) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Pocinhos - PB, 18 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha Mecanizada, 
conforme Proposta 019823/2021/MAPA. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 03 de Junho 
de 2022. Início da fase de lances: 14:05 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) 3390–1126. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 18 de Maio de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E 
PROTETORES, ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:05 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 18 de Maio de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 FNDE. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA 
APODI EIRELI; ELF TEXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI; ESTRUCTURAL ENGE-
NHARIA LTDA – ME; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: 
BELLFORT CONSTRUTORA LTDA, por não atender ao exigido no item 6.1.3.2; CONSTRUTORA 
CONSTRUPLAN LTDA – ME, por não atender ao exigido nos itens 6.1.1.2; 6.1.2.2; 6.1.2.5; 6.1.3.2; 
6.1.3.3 - a; 6.1.4.1 e 6.1.4.3; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI, por não atender ao exigido nos 
itens 6.1.3.1; 6.1.4.2.1.2; 6.1.4.2.1.5; 6.1.4.2.1.8; 6.1.4.2.1.9 e 6.1.4.2.1.10; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, por não atender ao exigido no item 6.1.4.2. 
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 27/05/2022, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 09 de Maio de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220107PP00003,

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
Torna público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela Empresa 

SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 07.575.881/0001-18, cujo objeto consiste 
na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. Dá análise do recurso à vista das normas 
estabelecidas no ato convocatório, como também, nos pareceres técnicos e jurídicos, DECIDE pelo 
INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ Nº 07.575.881/0001-18, mantendo a decisão no sentido de declarar VENCEDORA a 
licitante CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ Nº 09.234.399/0001-40. Os autos 
do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados.

Remígio, 18 de maio de 2022.
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que objetiva: Aquisição de materiais 
odontológicos diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste muni-
cípio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES CO-
MERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 121.326,96; 
IN – DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 3.079,80; M 
& R COMERCIO EIRELI - R$ 7.474,50; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI - R$ 2.533,00; ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 170.547,86.

Rio Tinto - PB, 18 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00026/2022. OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos 

diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. NOTI-
FICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 08.160.290/0001-
42. IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 
07.788.510/0001-14. M & R COMERCIO EIRELI - CNPJ 17.290.835/0001-26. ODONTOMASTER 
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ 27.029.083/0001-06. ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA - CNPJ 03.965.517/0001-03. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 18 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada, 

destinada a essa edilidade, conforme Convênio MAPA n.° 911179/2021 – Plataforma + Brasil 
n.°5109356/2021. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Per-
manente 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: SILVA & 
LUCENA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ 
27.848.692/0001-89. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 18 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da CPL, sediada na Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa 

Helena - PB, às 08:30 horas do dia 03 de junho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRU-
ÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 09 de maio de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da CPL, sediada na Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa 

Helena - PB, às 09:30 horas do dia 03 de junho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE 
SANTA HELENA – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0037/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsan-
tahelena.pb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 09 de maio de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA - CPL

PREFEITURA DE SANTA INÊS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Santa Inês - PB, 02 de Maio de 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 
00001/2022, que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão 
destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Santa Inês/PB, por conta do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - EDNALDO 
FERREIRA DE OLIVEIRA. CPF: 020.057.324-19. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 
– 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21. Valor: R$ 39.999,50 Publique-se e cumpra-se.

FÉLIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito Constitucional

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Santa Inês - PB, 02 de maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 
00001/2022: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Santa Inês/PB, por conta do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: - EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA. CPF: 020.057.324-19. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21. Valor: 
R$ 39.999,50. Publique-se e cumpra-se.

FÉLIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 

para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados ao 
fornecimento da Merenda escolar do Município de Santa Inês/PB, por conta do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00001/2022. DOTAÇÃO: 02.060 Secretaria de Educação - 12 361 1001 2022 Manutenção da Me-
renda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF; 12 365 1001 2023 Manutenção da Merenda Escolar 
PNAEC- Creche; 12 361 1001 2031 Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA; 12 361 1001 
2032 Outros Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CT Nº 
60101/2022 – 03.05.2022 - Ednaldo Ferreira de Oliveira - CPF nº 020.057.324-19– Valor R$ 39.999,50.

Santa Inês - PB, 03 de maio de 2022. 
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural para de forma complementar atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
no município de Santa Luzia/PB. Proponentes declarados vencedores e respectivos valores totais 
das contratações: - ALUISIO BATISTA DE ARAUJO, CPF: 020885314-67, Item(s): 1 - 2 - 4 - 9 - 
11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25. Valor: R$ 13.762,00; - CLENILDO GERÔNIMO DE MEDEIRO, 
CPF: 691814034-53 Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 
- 25 - 26 - 27 - 30. Valor: R$ 34.316,50; - DANIEL FERNANDES DA SILVA, CPF: 117131594-57, 
Item(s): 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 23. Valor: R$ 25.621,50; - FERNANDO DA SILVA NORMANDO, 
CPF:690618074-68 Item(s): 1 - 3 - 10 - 12 - 14 - 15 - 23 - 25. Valor: R$ 21.318,00; - JORGE INALDO 
DOS SANTOS, CPF: 799004964-34 Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19 - 20 - 
21 - 23 - 24 - 25 - 29 - 30. Valor: R$ 32.855,50; - JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO, CPF: 
035289854-2 Item(s): 4 - 11 - 12 - 13. Valor: R$ 39.785,00; - MANOEL JOSENY DOS SANTOS, 
CPF: 274918148-83 Item(s): 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 19 - 20 - 23 - 24 - 29 - 30. Valor: R$ 7.923,50; 
- MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS, CPF: 618312714-00, Item(s): 11 - 16 - 17 - 18 - 28. 
Valor: R$ 39.997,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Caboclo Abel, S/N - Antônio Bento de Morais - Santa Luzia - PB, no horário 08:00 às 
12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia - PB, 02 de Maio de 2022. 
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: ADJUDICAR o objeto da Chamada Pública nº 00002/2022, que objetiva: 
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para 
de forma complementar atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no município 
de Santa Luzia/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - ALUISIO 
BATISTA DE ARAUJO, CPF: 020885314-67 Item(s): 1 - 2 - 4 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 
25. Valor: R$ 13.762,00; - CLENILDO GERÔNIMO DE MEDEIRO, CPF: 691814034-53, Item(s): 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30. Valor: R$ 
34.316,50; - DANIEL FERNANDES DA SILVA, CPF: 117131594-57, Item(s): 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 17 
- 18 - 23. Valor: R$ 25.621,50; - FERNANDO DA SILVA NORMANDO, CPF:690618074-68 Item(s): 
1 - 3 - 10 - 12 - 14 - 15 - 23 - 25. Valor: R$ 21.318,00; - JORGE INALDO DOS SANTOS, CPF: 
799004964-34 Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 
- 30. Valor: R$ 32.855,50; - JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO, CPF: 035289854-2 Item(s): 
4 - 11 - 12 - 13. Valor: R$ 39.785,00; - MANOEL JOSENY DOS SANTOS, CPF: 274918148-83 
Item(s): 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 19 - 20 - 23 - 24 - 29 - 30. Valor: R$ 7.923,50; - MARIA DA GUIA 
DAS CHAGAS MEDEIROS, CPF: 618312714-00, Item(s): 11 - 16 - 17 - 18 - 28. Valor: R$ 39.997,00.

Santa Luzia - PB, 05 de maio de 2022.
José Alexandre de Araújo

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de maio de 2022     27Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade CHAMADA 
PÚBLICA Nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural para de forma complementar atender ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE no município de Santa Luzia/PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - ALUISIO BATISTA 
DE ARAUJO, CPF: 020885314-67 Item(s): 1 - 2 - 4 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25. Valor: R$ 
13.762,00; - CLENILDO GERÔNIMO DE MEDEIRO, CPF: 691814034-53 Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30. Valor: R$ 34.316,50; - DANIEL 
FERNANDES DA SILVA, CPF: 117131594-57, Item(s): 6 - 7 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 23. Valor: R$ 
25.621,50; - FERNANDO DA SILVA NORMANDO, CPF:690618074-68 Item(s): 1 - 3 - 10 - 12 - 14 
- 15 - 23 - 25. Valor: R$ 21.318,00; - JORGE INALDO DOS SANTOS, CPF: 799004964-34 Item(s): 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 - 30. Valor: R$ 32.855,50; 
- JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO, CPF: 035289854-2 Item(s): 4 - 11 - 12 - 13. Valor: R$ 
39.785,00; - MANOEL JOSENY DOS SANTOS, CPF: 274918148-83 Item(s): 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 
10 - 19 - 20 - 23 - 24 - 29 - 30. Valor: R$ 7.923,50; - MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS, 
CPF: 618312714-00, Item(s): 11 - 16 - 17 - 18 - 28. Valor: R$ 39.997,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 05 de maio de 2022.
José Alexandre de Araújo

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que tem como objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza, higiene pessoal e material 
para copa e cozinha, parceladamente, destinado às atividades das Secretarias e Programas do 
Município de Santa Luzia - PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das 
contratações: - COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, CNPJ: 11.186.469/0001-83, Item(s): 22, 
44. Valor: 385,00; - GESSIRATAN FRANCISCO BULCAO, CNPJ: 07.586.455/0001-80, Item(s): 76, 
78, 85. Valor: 9.155,40; - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA, CNPJ: 08.158.664/0001-95, Item(s):100, 101, 102, 103. Valor: 43.990,00; - J.T.A. COMERCIO 
DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 21.318.384/0001-65, Item(s): 19, 48. Valor: 10.200,00; 
- RR MERCADO LTDA, CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Valor: 648.879,25; - UP DENT IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA, CNPJ: 20.306.488/0001-97, Item(s): 96. Valor: 3.885,00. 

Santa Luzia - PB, 10 de maio de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - COMERCIAL SANTANA 
WERNECK LTDA, CNPJ: 11.186.469/0001-83, Item(s): 22, 44. Valor: 385,00; - GESSIRATAN FRAN-
CISCO BULCAO, CNPJ: 07.586.455/0001-80, Item(s): 76, 78, 85. Valor: 9.155,40; - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ: 08.158.664/0001-95, 
Item(s):100, 101, 102, 103. Valor: 43.990,00; - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS 
LTDA, CNPJ: 21.318.384/0001-65, Item(s): 19, 48. Valor: 10.200,00; - RR MERCADO LTDA, CNPJ: 
11.338.538/0001-27, Item(s): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Valor: 648.879,25; - UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
COMERCIAL LTDA, CNPJ: 20.306.488/0001-97, Item(s): 96. Valor: 3.885,00.

Santa Luzia - PB, 10 de maio de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00013/2022, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza, 
higiene pessoal e material para copa e cozinha, parceladamente, destinado às atividades das Se-
cretarias e Programas do Município de Santa Luzia - PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - COMERCIAL SAN-
TANA WERNECK LTDA, CNPJ: 11.186.469/0001-83, Item(s): 22, 44. Valor: 385,00; - GESSIRATAN 
FRANCISCO BULCAO, CNPJ: 07.586.455/0001-80, Item(s): 76, 78, 85. Valor: 9.155,40; - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ: 08.158.664/0001-95, 
Item(s):100, 101, 102, 103. Valor: 43.990,00; - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS 
LTDA, CNPJ: 21.318.384/0001-65, Item(s): 19, 48. Valor: 10.200,00; - RR MERCADO LTDA, CNPJ: 
11.338.538/0001-27, Item(s): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114. Valor: 648.879,25; - UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CO-
MERCIAL LTDA, CNPJ: 20.306.488/0001-97, Item(s): 96. Valor: 3.885,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 10 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural para de forma complementar atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
no município de Santa Luzia/PB.

CONTRATO Nº 00097/2022 - CONTRATADO: ALUISIO BATISTA DE ARAUJO, CPF: 020.885.314-
67. VALOR GLOBAL: R$ 13.762,00, vencendo no seguinte(s) item(ns): 1 - 2 - 4 - 9 - 11 - 13 - 15 
- 17 - 19 - 21 - 24 - 25, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00098/2022 - CONTRATADO: CLENILDO GERÔNIMO DE MEDEIROS, CPF: 
691.814.034-53. VALOR GLOBAL: R$ 34.316,50, vencendo no seguinte(s) item(ns): 1 - 2 - 3 - 4 
- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00099/2022 - CONTRATADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA, CPF: 
117.131.594-57. VALOR GLOBAL: R$ 25.621,50, vencendo no seguinte(s) item(ns): 6 - 7 - 12 - 13 
- 16 - 17 - 18 - 23, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00100/2022 - CONTRATADO: FERNANDO DA SILVA NORMANDO, CPF: 
690.618.074-68. VALOR GLOBAL: R$ 21.318,00, vencendo no seguinte(s) item(ns): 1 - 3 - 10 - 12 
- 14 - 15 - 23 - 25, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00101/2022 - CONTRATADO: JORGE INALDO DOS SANTOS, CPF: 
799.004.964-34. VALOR GLOBAL: R$ 32.855,50, vencendo no seguinte(s) item(ns): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
- 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 - 30, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00102/2022 - CONTRATADO: JOSUE BORGES DE MEDEIROS FILHO, CPF: 
035.289.854-29. VALOR GLOBAL: R$ 39.785,00, vencendo no seguinte(s) item(ns): 4 - 11 - 12 - 13, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00103/2022 - CONTRATADO: MANOEL JOSENY DOS SANTOS, CPF: 
274.918.148-83. VALOR GLOBAL: R$ 7.923,50, vencendo no seguinte(s) item(ns): 1 - 2 - 4 - 6 - 8 
- 9 - 10 - 19 - 20 - 23 - 24 - 29 - 30, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00104/2022 - CONTRATADO: MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS, 
CPF: 618.312.714-00. VALOR GLOBAL: R$ 39.997,00, vencendo no seguinte(s) item(ns): 11 - 16 
- 17 - 18 - 28, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 06/05/2022 a 31/12/2022. 
DATA DOS CONTRATOS: 06 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00005/2022
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos administrativos para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: - DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

LTDA, CNPJ Nº 29.960.500/0001-57, com o valor total estimado de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco 
mil, setecentos e cinquenta reais), vencendo no(s) seguinte(s) item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

FUNDAMENTO: Arts. 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia-PB, 11 de maio de 2022.
José Alexandre de Araújo

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00107/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00005/2022
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos administrativos para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67 

e DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ Nº 
29.960.500/0001-57.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - Gabinete do Prefeito
04.122.1038.1002 - Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal
4490.52 - 1.500.0000 - Equipamentos e Material Permanente
02.020 - Secretaria Municipal de Gestão - 04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades 

Administrativas da SMG
4490.52 - 1.500.0000 - Equipamentos e Material Permanente
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (cinco) meses, (12/05/2022 a 12/10/2022).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

Santa Luzia/PB, 12 de maio de 2022.
José Alexandre de Araújo

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 033/2022

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS AUXILIARES NO DIAGNÓSTICO DE 
PATOLOGIAS CLINICAS, NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PARA 
POPULAÇÃO PRÓPRIA DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que a chamada pública em epígrafe foi 
considerada deserta. Em vista disso o referido processo foi cancelado. 

Santa Rita - PB, 18 de maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
peças para os veículos da frota Municipal de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GIPAGEL AUTO PECAS LTDA - R$ 60.900,00; J A L SILVA 
COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 35.000,00; MAGNUBIA SILVA SALES - 
R$ 84.625,00; ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR - R$ 70.000,00.

São Bentinho - PB, 12 de Maio de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de material de informática, equipamentos de segurança eletrônica, 

formatação de computadores, manutenção de impressoras e reciclagem de cartucho e toner para 
atender a demanda de todas as Secretarias do Município de São Bentinho – PB. Data e local, às 
09:00 horas do dia 01/06/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, 
s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@
gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 18 de maio de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de peças para os veículos da frota Municipal de São Benti-
nho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2022. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: 
CT Nº 00117/2022 - 13.05.22 - GIPAGEL AUTO PECAS LTDA - R$ 70.000,00; CT Nº 00118/2022 - 
13.05.22 - J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 40.000,00; CT Nº 
00119/2022 - 13.05.22 - MAGNUBIA SILVA SALES - R$ 95.000,00; CT Nº 00220/2022 - 13.05.22 
- ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR - R$ 80.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa para fornecimento (Patrulha Mecanizada) de um trator de pneus: novo / zero com as 
seguintes especificações mínimas, potência a partir de 70cv, 3 cilindros, tração 4x4, transmissão 
8x2, conforme ter de referência especificações anexas, Convenio Nº 021268/2021 – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
LICITAÇÃO FRACASSADA.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 18 de Maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00005/2022, para o dia 31 de Maio de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 31 de Maio de 2022 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. E-mail: 
cplsape1@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sapé - PB, 18 de Maio de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00006/2022, para o dia 01 de Junho de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 01 de Junho de 2022 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. E-mail: 
cplsape1@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sapé - PB, 18 de Maio de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico com o cantor e compositor TONNY 
FARRA, que se apresentará no dia 11 de Junho de 2022, no evento “Festa de Santo Antonio”, nesta 
cidade de Solânea/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
DANIEL FELIX RANGEL - R$ 25.000,00.

Solânea - PB, 16 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
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 
IN00006/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico com a cantora MICHELE ANDRADE, 
que se apresentará no dia 11 de Junho de 2022, no evento “Festa de Santo Antonio”, nesta cidade 
de Solânea/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MABR 
PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 50.000,00.

Solânea - PB, 16 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Show Artístico com WALLAS ARRAIS, que se apresentará no dia 12 
de Junho de 2022, no evento “Festa de Santo Antonio”, nesta cidade de Solânea/PB: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 09:00 – 
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076 
– ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Solânea e: CT Nº 0165/2022 – 12.05.22 - WA SHOWS E EVENTOS LTDA - R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Show Artístico com o cantor e compositor TONNY FARRA, que se 
apresentará no dia 11 de Junho de 2022, no evento “Festa de Santo Antonio”, nesta cidade de 
Solânea/PB. Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 09:00 – SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392
.2021.2074/22.122.1002.2076 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 0166/2022 – 17.05.22 - DANIEL FELIX 
RANGEL - R$ 25.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Show Artístico com a cantora MICHELE ANDRADE, que se apresen-
tará no dia 11 de Junho de 2022, no evento “Festa de Santo Antonio”, nesta cidade de Solânea/
PB. Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Solânea: 09:00 – SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2074/
22.122.1002.2076 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 0170/2022 – 17.05.22 - MABR PRODUCOES 
ARTISTICAS LTDA - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
CHAMAMENTO

PÚBLICO PALEONTÓLOGO
O município de Sousa, torna público que convoca os profissionais PALEONTÓLOGOS a rea-

lizarem serviço de estudo de campo na cidade de Sousa, quanto ao vale dos dinossauros e suas 
pegadas. As propostas devem ser encaminhadas ao e-mail: administrcao@sousa.pb.gov.br, até o 
dia 30/06/2022. Edital disponível pelo site www.sousa.pb.gov.br. 

Sousa-PB, 17 de maio de 2022.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA 

PREFEITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 006/2022

(REPETIÇÃO)
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará proce-

dimento licitatório na citada modalidade no dia 07 de junho de 2022 às 10:00 horas, na sala da 
Comissão de Licitação no Anexo Administrativo João XXIII, cujo objeto é a Contratação dos serviços 
de adaptações/manutenções/adequações/reformas na subestação localizada no Fórum Criminal 
da Capital, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I do edital  Demais 
esclarecimentos 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,  18  de maio de 2022. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 007/2022

O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará proce-
dimento licitatório na citada modalidade no dia 09 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 Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto 
Maior, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I do edital  Demais 
esclarecimentos 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,  18  de maio de 2022. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA  
Nº 14/2022
Registro CGE 
Nº  22-00885-8

04/07/2022 10:00

Contratação de empresa de engenharia especializada 
para Serviços de Supervisão, Fiscalização e Controle 
de Obras de Implantação, Pavimentação, Restauração 
e Ambiental e Construção e Restauração de Obras de 
Arte Especial das Rodovias Integrantes do Programa 
Rodovias/PB em execução pelo Governo do Estado.
Valor estimado da obra: R$ 59.569.093,24
Prazo de execução:1095 (mil e noventa e cinco) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa 18 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E DE 
INTIMAÇÃO

A ALLIANCE BELIZE CONSTRUÇÕES SPE LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 
14.009.139/0001-00, com sede social na Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, nº 51, Sala 
101, Bloco C, Caixa Postal 05, Altiplano Cabo Branco, João Pessoa – PB, CEP. 58046-110,nesse 
ato representado pelo seu administrador MANOEL RODRIGUES DE SENA NETO, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 1.780.217 SSP/PE e do CPF/MF 
nº 430.697.544-49, domiciliado na Rua Olívia Farias Gabino, nº 628, Altiplano Cabo Branco, João 
Pessoa, Paraíba, e/ou SAULO PIQUET DA CRUZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador 
da Cédula de Identidade nº 576.095 SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o n.º  343.090.124-34, com 
endereço comercial na Rua Olívia Farias Gabino, nº 628, Altiplano Cabo Branco, João Pessoa, 
Paraíba, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOS na modalidade onlinepara a venda do 
imóvel abaixo discriminado, a ser conduzido pelo LEILOEIRO OFICIAL MARCO TÚLIO MON-
TENEGRO CAVALCANTI DIAS, inscrito na Junta Comercial do Estado da Paraíba, matrícula nº 
010/2014, o fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514/97,que institui a alienação fiduciária 
de coisa imóvel, esclarecendo que em 1º Leilão Público se o maior lance oferecido for inferior ao 
valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será 
realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes, e no 2º Leilão Público será aceito o maior lance 
oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, 
dos encargos legais, inclusive tributos e comissão do leiloeiro, conforme previsto nos parágrafos2° 
e 3° do dispositivo legal acima citado. 

O LEILÃO SERÁ REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE, ATRAVÉS DO SITE: www.
marcotulioleiloes.com.br

O 1º Leilão será realizado em 27 demaio de 2022às11h:00min, pelo lance mínimo de 
R$480.562,17 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezessete 
centavos).

O 2º Leilão será realizado em 10 de junho de 2022 às 11h:00min, pelo lance mínimo de 
R$584.894,16 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e 
dezesseis centavos).

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTROS 
PACTOS, CELEBRADO EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, ASSINADO EM 15 DE 
MAIO DE 2019 PELA Sr.ª RENATA KENIA DE SOUZA SILVA, CPF nº 107.542.224-89.

DESCRIÇÃO DO BEM: APARTAMENTO SOB O Nº 603, do CONDOMÍNIO BELIZE CLASS 
CLUB, situado na Av. Espírito Santo, sob nº 940, esquina com a Av. Rio Grande do Norte, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, Composta de: área real privativa da unidade 94,31m², de área real 
de uso comum pertinente à unidade de 59,93m², área real total da unidade de 177,73m², área 
equivalente de construção total da unidade de 156,94m², coeficiente de proporcionalidade da uni-
dade de 0,00878, fração ideal de 0,88%. DEPENDÊNCIAS: sala jantar, sala estar, cozinha, área 
de serviço, circulação, 02 (dois) quartos, 01 (um) bwc social, 01 (uma) suíte com closet, 01 (um) 
bwc suíte, varanda, laje técnica, além de 02 (duas) vagas de garagem cobertas, vagas 24/25 no 
subsolo, matriculado no Ofício de Registro de Imóveis CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO IMOBILIÁRIO DE 
JOÃO PESSOA – “EUNÁPIO TORRES”, sob o número 132.187.proveniente da Escritura Pública de 
Compra e Venda com Alienação Fiduciária de imóvel em garantia, firmada em 07/08/2019 (livro 36, 
folhas 14/19, 5º Ofício de Registro Civil e Notas de Tambaú – CARLOS ULYSSES DE CARVALHO 
NETO), em virtude da CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, averbada na matrícula do imóvel em 
28/04/2022, sob número de ordem AV-3-132.817, junto ao 2º Ofício do Registro de Imóveis (Zona 
Norte) da Comarca da Capital – Cartório Eunápio Torres. 

VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS: R$584.894,16 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos 
e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais): 
O valor do lance deverá ser pago mediante transferência bancária em conta indicada pela 

ALLIANCE BELIZE CONSTRUÇÕES SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.009.139/0001-00, da 
seguinte forma: 10% no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e o restante em até 30 (trinta) dias, 
ambos os prazos contados a partir do encerramento do leilão.

A comissão do Leiloeiro Oficial, paga à vista, será de 3% (três) por cento sobre o valor da arre-
matação e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32). 

Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos interessados 
junto aos órgãos competentes. 

Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à escritura 
de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão.

Condições Gerais: 
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação em que 

se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser consideradas 
meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada por intermédio dos 
leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer reclamação posterior 
em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, cabendo aos interessados 
vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no que se refere às edifica-
ções existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s) caberá ao arrematante promover as medidas 
(extrajudiciais e/ou judiciais –nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar com as custas e 
despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, junto ao Município e 
demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel levado à leilão, inclusive, 
mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, sob qualquer forma ou 
pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão.

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados da data, local e 
condições dos leilões, o Devedor/Fiduciante: Srª RENATA KENIA DE SOUZA SILVA, não podendo 
ser alegado desconhecimento. 

Informações: Com o Leiloeiro Oficial, por intermédio do e-mail marcotulio@marcotulioleiloes.
com.br, site www.marcotulioleiloes.com.br ou pelo telefone (83) 98787-8175. 

João Pessoa-PB, 16 de maio de 2022.
Alliance Belize Construções SPE Ltda.

                  Saulo Piquet da Cruz             Manoel Rodrigues de Sena Neto

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONGRESSOS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA UNIDADE POPULAR (UP)

A presidenta do Diretório Estadual da Unidade Popular (UP) na Paraíba, Rosilene da Silva 
Santana, na forma do Estatuto do partido, convoca os filiados a comparecerem aos Congressos 
de seus respectivos municípios e ainda a realização do Congresso Estadual (conforme pauta, 
calendário e local descritos abaixo).

PAUTA: 1.Conjuntura e tática para derrotar o fascismo; 2. Para os Congressos Municipais: 
Destituição das atuais direções dos Diretórios Municipais e eleições de novas composições; para 
o Congresso Estadual: eleição da nova composição do Diretório Estadual.

CALENDÁRIO:
João Pessoa:26/05/2022, 17h00, Rua Coronel Aristarco Pessoa, nº 106
Patos: 04/06/2022, 14h00, Rua Escritor Rui Barbosa, nº 53
Campina Grande: 05/06/2022, 09h00, Rua Tavares Cavalcante, nº 199
Paraíba: 05/06/2022, 10h00, Rua Tavares Cavalcante, nº 199

Paraíba, 19 de maio de 2022
ROSILENE DA SILVA SANTANA

Presidenta do Diretório Estadual

SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 08.811.226/0001-84

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, que se realizarão no dia 23 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede social, situada 
na Rua José do Patrocínio 93,São José, Campina Grande, Paraíba, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:

I – Ordinária: 
a)Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
II – Extraordinária:
a)Exame e deliberação a respeito da proposta da diretoria para elevação do Capital Social, 

mediante incorporação de reservas de incentivos fiscais.
b)Alteração parcial do Estatuto Social, no tocante ao Capital Social.
Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os docu-

mentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/1976, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Campina Grande (PB), 18de maio de 2022.
Eduardo de Oliveira Carlos da Silva 

Presidente do Conselho de Administração

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 (15/06/2022), 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
PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO DIA 18/05/2022, PÁGINA 29

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA (CAMPNEUS), torna público que requereu 
a Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa-PB, a Licença operação, para funcionamento de 
oficina automotiva (venda e instalação de pneus, venda e troca de óleos de motores), situado na 
Av. Nego, 870, Tambaú, João Pessoa-PB,.

HUMBERTO BRASILINO BARBOSA, CPF: 338.617.178-83, torna público que requereu a SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para 
Construção de Galpão Comercial, situadono Loteamento Nossa senhora da Conceição, Quadra 
04, Lote 03, Renascer– Cabedelo/PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, RLO = LOA: 887/20 = PROC: 19-6736 = SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
= R$ 15.000.000,00 = EXTENSÃO: 22,08KM = NE: 04 = L/ATV: MUNICÍPIO DE ARARUNA - PB. 
Processo: 2022-001619/TEC/LO-3831.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA = VAZÃO: 
298,8 = EXTENSÃO: 5.005M = NE: 15 = L/ATV: AÇUDE DE CACIMBA DA VÁRZEA - CACIMBA 
DE DENTRO - PB. Processo: 2022-001659/TEC/LI-8440.
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