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Investidores perdem dinheiro
com poupança há 20 meses
Estagnação da economia, desvalorização do real e aumento da Selic tornaram lucro inviável. Página 17
STF mantém
punição para
quem recusar
bafômetro

Foto: Francisco França/Secom-PB

A multa para motorista
que rejeitar o exame é de
R$ 2,9 mil e ainda pode ter
a carteira suspensa.
Página 15

Tratamento do
câncer vai ser
ampliado no
interior da PB
Hospital do Bem, em Patos, é referência em saúde
pública para pacientes de
câncer em 89 cidades.

Governo inaugura obras e dá voz ao povo do Sertão
Em Catolé do Rocha, João Azevêdo entrega equipamentos, inspeciona obras rodoviárias e de educação e participa da ODE. Páginas 4 e 13

Página 3
Foto: Evandro Pereira

n “‘Homeschooling’ nada mais

n “Não vejo desejo nenhum no

é do que a institucionalização e
a oficialização de que, a partir
de agora, serão os pais os únicos
responsáveis pela escolarização e
oferta da educação escolar”.

ritual constante de elaboração
de senhas para tudo. O que traz
um sentimento de sufocamento. É
diferente da ideia de parangolés,
do artista Hélio Oiticica”.

Por maioria, vereadores
liberam o projeto do Executivo para efetivar a política
municipal de mobilidade.
Página 13

Redução no
estoque de
sangue preocupa
hemocentros

Mariana Moreira

Sandra Raquew Azevêdo
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Página 11

Ceumar faz show em João Pessoa
e Escurinho celebra 60 anos
Foto: Julia Rodrigues/Divulgação

Foto: Rafael Passos/Divulgação

Bolsas de fator RH negativo A, B, AB e O são poucas
e armazenamento de plaquetas O- e B- está zerado.

Ambas as apresentações
ocorrem no Teatro Santa
Roza; o da cantora mineira,
nesta sexta-feira, e do
pernambucano, que sobe
ao palco com o Quinteto da
Paraíba, no sábado.

Painéis e placas estão
irregulares na capital
Estruturas estão desgastadas e oferecem risco à população, e muitos anúncios não têm licença da PMJP.

Páginas 9 e 12

Página 5
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Com obras
no Bairro dos
Estados, PBGás
estende rede
No mês de junho, empresa irá concluir as obras
de extensão da malha de
gasoduto em João Pessoa.
Página 6

A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA
NO BRASIL
NO MUNDO

603.829

MORTES vacinas aplicadas

10.218

8.763.649

30.747.752 665.491 433.678.922
522.731.989 6.269.178 11.743.587.853
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

Assine o Jornal A União agora:

Otan: adesão da Suécia e
Finlândia divide nações
Para Biden (foto), países
tornarão aliança mais forte,
porém presidente turco
já avisou que vai
vetar entrada
dos países.

MAIO AMARELO
Mês de Consciência no Trânsito

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

Página 16
Foto: Adam Schultz/
Casa Branca
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Mobilidade
urbana: projeto
é aprovado pela
Câmara de JP
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Editorial

oto
FLegenda

À espera
O Brasil está à espera de um governante que dirija-se à Nação, em
cadeia nacional de rádio e televisão, para anunciar medidas urgentes,
práticas e concretas para a retirada de um número incalculável de pessoas em situação de vulnerabilidade social; homens e mulheres desamparados que vegetam nas grandes cidades do país sob a designação de
“morador de rua”.
Um comandante capaz de liderar com sucesso uma ampla contraofensiva que debele o desemprego que impera no país, e que leve de volta aos postos de trabalho mais de 10 milhões de pessoas, parte considerável desse contingente sobrevivendo em condições humilhantes para
seres humanos contemporâneos das incríveis revoluções tecnológicas
do terceiro milênio.
Um chefe de estado que anuncie medidas econômicas capazes de estancar de imediato e, em um curto espaço de tempo, tornar descendente a linha do gráfico que representa a inflação, recompondo as perdas
salariais das classes trabalhadoras e barateando os preços dos alimentos, da moradia, dos remédios, do vestuário, dos combustíveis, do gás
de cozinha...
Um administrador que tome para si a responsabilidade de preservar o patrimônio ambiental, por entender que sociedade e natureza não
são inimigos; que o bem-estar e a sobrevivência dos seres vivos dependem da conservação do planeta, cujos recursos devem ser explorados
de acordo com sínteses holísticas representadas pela sustentabilidade.
Um dirigente que entenda o papel da educação, da arte e da cultura
na construção de uma sociedade política, espiritual e economicamente
desenvolvida, cujos alicerces seriam amálgamas da liberdade com justiça social, bases da solidariedade, princípio sem o qual não haverá transformação social de fato, apenas arremedos de projetos democráticos.
Um presidente, enfim, que entenda o seu tempo, portanto, tome decisões acertadas para que o país deponha as armas da ignorância, blindando-se da intolerância apenas com os coletes da paz, do amor, da
coragem, da alegria e da esperança, valores imperecíveis que, secularmente, indicam o caminho que a sociedade deve trilhar, caso queira
permanecer humana.

Artigo

Mariana Moreira

moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora

O absurdo vira lei
A aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que institui o Homeschooling traduz mais uma expressão
da profícua jornada de desmonte que vem
sendo conduzida contra o Estado e, sobretudo, contra as políticas públicas que,
no curso das lutas e mobilizações de segmentos sociais, foram sendo conquistadas
como possibilidades de acesso a direitos e
serviços, considerados necessários ao exercício do existir.
A primeira excrescência política que a
aprovação do projeto de lei representa é
sua própria designação. A subserviência
e a submissão ao que chega de fora como
o “melhor” somente porque traz na etiqueta a procedência de uma nação poderosa e dominante revela nossa incapacidade de construir nossa autonomia de nação
soberana. Não designar o que isso significa, em nossa língua, revela as intenções
nada sutis de mascarar o sentido verdadeiro da intenção.
Ou seja, Homeschooling nada mais é do
que a institucionalização e a oficialização
de que, a partir de agora, serão os pais os
únicos responsáveis pela escolarização e
oferta da educação escolar em suas primeiras fases. E que isso dar-se-á no espaço doméstico, sem nenhuma ação ou interferência do poder público e de cientistas
que, ao longo de anos de pesquisa e investigação, analisaram e analisam, construíram e constroem propostas de livros didáticos, de formatação de currículos, de
formação docente, de construção de espaços físicos e culturais onde o ato de aprender seja, minimamente, uma possibilidade de também se fazer aprendiz de vida,
de dignidade, de cidadania.
Sem uma organização e uma composição que determine e defina modelos e padrões para a educação de crianças e adolescentes, esta será estabelecida como opção
individual, gerando uma profusão de processos, atitudes, determinações que, no final, resultará na grande catástrofe da fusão entre educação escolar e formação
familiar.
Outro aspecto que se dilui no pomposo nome estrangeiro dessa excrescência é
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o fato de que, restrito ao ambiente privado
do lar, a educação infantil deverá ser, novamente, colocada como atribuição das mulheres/mães retomando e reforçando conceitos já bastante questionados e superados
de que “a natureza feminina dócil, gentil e
marcada pelo cuidado é plenamente compatível com a tarefa da educação”. E aí, serão as mulheres que, na invisibilidade do
lar, terão redobrada suas jornadas, terão
desconfiguradas suas atividades profissionais, compreendidas apenas como inerentes ao feminino e ao materno.
E, assim, entre estrangeirismos de nomes e excrescências de ações e intenções
vamos desconstruindo o que, minimamente, tinha sido erguido como alicerce de
uma sociedade que, nas tensões, conflitos e
arranjos, estava ensaiando passos da caminhada na direção de um país mais humano e com a extensão de direitos e serviços
para uma maior parcela de sua população.
E que não esqueçamos a lição do mestre
Paulo Freire: “O professor é, naturalmente,
um artista, mas ser um artista não significa que ele ou ela consiga formar o perfil,
possa moldar os alunos. O que um educador faz no ensino é tornar possível que os
estudantes se tornem eles mesmos”.

“

Evandro Pereira

Imprensando o ciclista

Crônica

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

Vaidade e orgulho de ser político
Em princípio, como todo ser humano é,
essencialmente, um ser político, isso seria
uma verdade que não generalizaria vaidade dessa realidade a todos nós, seria tão somente uma vaidade com simplicidade, porque ela em si não provocaria normalmente
consequente orgulho. A vaidade que causaria orgulho é aquela proveniente das pessoas que têm os outros apenas como seus
admiradores. Seus ouvidos são afiados apenas aos elogios, e surdos, às críticas. Enfim,
na polis, querem ser permanentemente admirados, estátua de bronze antes de morrer... Pretendendo ser “mais” em todos os
sentidos. Em casa, levam as crianças a dizerem aos amigos e às amigas seriamente:
“meu pai é o que mais sabe, é o que mais é
e o que mais tem...”.
Nem os próprios vaidosos orgulhosos,
na política, deixam de reconhecer que tais
atitudes são frutos do fingimento, do faz de
conta, ao perceberem seus frequentes momentos de fraqueza. E à medida que isso se
torna uma patologia, vivem eles um delírio
de grandeza, em relação as suas ascensões
no poder. Essas sensações se desmancham,
caso, refletidamente, vejam, na realidade, as
reais possibilidades do que imaginam. Para
se curar, esses extremos vaidosos, como um
Hitler ou um Mussolini et cetera, por aqui
mesmo, jamais sentem o veredicto do seu
real valor. São iludidos por um imaginário,
vaidosamente, narcísico. Fazem rir, como
riem os adultos conscientes, quando observam as crianças disputando quem tem o pai
mais poderoso. O imaginário dessa vaidade os afasta, cada vez mais, da realidade.
Tal vaidade supina se vangloria na ilusão e na mentira, seus feitos são modernamente fake news. E se alguém, mesmo que
seja por ironia, o exalta, como se estivesse colocando-os no pedestal da glória, eles
não agradecem, mas, sem modéstia, apenas confirmam: “É isso mesmo...”. E assim
ninguém os destrona. São indivíduos, entre nós, tão comuns, que serão vistos nos
palanques ou nas tevês se autoelogiando,
mesmo que haja quem os analise, segundo
o discurso, tornando-os ridículos. Perdem
enfim o bom senso.

“

O sucesso
de hoje é um
desafio para
que ele próprio
seja superado
amanhã
Damião Ramos Cavalcanti

Há quem, sem vaidade, mas com humildade, revigore o seu bom senso. Compreende que nenhum sucesso é para sempre, tem o seu momento e o seu tempo. O
sucesso de hoje é um desafio para que ele
próprio seja superado amanhã. O bom senso, no sucesso, exige o aperfeiçoamento do
trabalho, de busca para de maior perfeição, como se fosse um reinício do caminho. Contudo, o político de sucesso se esforça para não enveredar na imagem que
ele atingiu o seu ego-ideal. Distanciando-se
da vaidade orgulhosa, vê seu sucesso como
apenas fruto do seu honesto trabalho, dedicado mais aos outros do que a si próprio.
É assim a garantia da continuidade do seu
êxito. É inadmissível que a maturidade no
adulto, até na consciência da pessoa política, não retifique essa desvirtuada instância imaginária forjada pelo narcisismo da
vaidade, azeitado pelo orgulho. Enfim, o
maior remédio para o orgulho é a humildade sincera, mesmo de qualquer político,
a do espírito de serviço ao Bem Comum.
Porque também, como nos filosofava Sofocleto, nada pior do que orgulhar-se de ser
humilde, absurdo contrassenso. Assim, na
evolução da sociedade, haverá um dia, em
que, no bom sentido e com pureza, existirão conjuntamente vaidade e orgulho de
ser político.
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Pronatec-PB

Educação abre mais de
2,5 mil vagas no estado
Editais de processos seletivos são destinados a alunos, professores e equipe técnica
A Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba
(SEECT-PB) divulgou, ontem, no Diário Oficial do
Estado, três editais de processos seletivos simplificados voltados para alunos,
professores e equipe técnica
que desejem participar dos
cursos de Formação Inicial
Continuada (FIC) do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec-PB). Serão
2.527 vagas destinadas a estudantes, 95 oportunidades
para professores de diversas áreas de conhecimento e
99 vagas para profissionais
que prestarão apoio técnico às formações, totalizando 2.721 vagas.
Os cursos acontecerão
em 28 municípios do estado
e abordarão diversas áreas
do conhecimento, como telemarketing, bombeiro civil, recepcionista, organizador de eventos, assistente de
contabilidade, além de outras especialidades. As inscrições para os três editais
já estão abertas e podem ser
feitas por meio do site http://
bit.ly/pbtec . Os interessados
nas vagas para alunos e professores devem se inscrever
até o dia 5 de junho, já os que

Cursos

Os cursos
acontecerão em
28 municípios do
estado e abordarão
diversas áreas do
conhecimento

desejam concorrer às vagas
para equipe técnica podem
se cadastrar até o dia 25 de
maio. A divulgação dos estudantes e professores selecionados será feita no dia 27
de junho, já os profissionais
de apoio que foram selecionados serão divulgados no
dia 3 de junho.
Alunos
Os cursos oferecidos serão presenciais e os alunos
receberão um auxílio-estudantil no valor de R$ 2,00
por hora/aula. A classificação dos candidatos será
feita com base na ordem de

inscrição. Todas as oportunidades disponibilizadas
pelo programa, bem como
as cidades em que os cursos
serão ofertados, encontramse no site do Pronatec-PB:
http://bit.ly/pbtec .
Professores
Os profissionais que forem selecionados deverão
planejar as aulas e atividades didático-pedagógicas e
ministrá-las aos beneficiários, participar de encontros e reuniões das coordenações promovidos pelo
coordenador geral e adjunto do programa e pela gerência executiva da educação profissional; além
de outras atribuições. Os
profissionais selecionados
para atuar no Pronatec serão remunerados na forma
de concessão de bolsas, financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), e que
serão qualificadas de acordo com o grau de instrução dos professores. Doutores receberão o valor de R$
50,00 por hora/aula; mestres receberão R$ 45,00; pósgraduados ou especialistas
receberão R$ 40,00; e graduados receberão R$ 35,00.
A seleção será feita por um

comissão interna, que avaliará a titulação e experiência comprovada dos candidatos. As bolsas terão
validade de um ano.
Equipe técnica
A seleção para os cargos
que constam no edital compreenderá uma única etapa, com análise de currículo. Os profissionais deverão
optar entre três categorias:
supervisor de unidade de
ensino e orientador de unidade de ensino, com remuneração de R$ 36,00; e
Apoio de Unidade de Ensino, com remuneração de R$
18,00. As vagas para equipe
técnica são todas destinadas para a cidade de João
Pessoa e exigem curso superior completo.
Pronatec-PB
O Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec) tem
como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a
oferta de cursos técnicos de
nível médio e de cursos de
Formação Inicial e Continuada (FIC) para trabalhadores e estudantes, visando à expansão da educação
profissional e tecnológica
no Estado.

descentralização

Secretaria de Saúde discute ampliação
dos serviços de oncologia no Sertão
A Secretaria de Estado
da Saúde (SES) participou,
ontem, da reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) em Catolé do
Rocha. Na ocasião, foi discutida a ampliação dos serviços de oncologia no Sertão da Paraíba. Estiveram
presentes o Conselho de
Secretários Municipais de
Saúde (Cosems) e os secretários de Saúde da 8ª Gerência Regional.
Durante a agenda, a secretária de Estado da Saúde, Renata Nóbrega, reforçou junto aos secretários
municipais o papel do Hospital do Bem, em Patos. Ela
explicou que esta é a única unidade da Paraíba voltada para oncologia e que é
totalmente pública. O serviço de gestão estadual é referência para 89 municípios.
Atualmente realiza consulta, exame, acompanhamento e diagnóstico diferencial
e definitivo da doença.
De acordo com Renata
Nóbrega, já foi pactuado na
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a aquisição do
acelerador linear, que chegará em breve ao Hospital do Bem. Ela explica que,
com essa aquisição, vai ampliar a oferta de radioterapia em Patos, facilitando o
tratamento do paciente na
região, sem precisar que o
usuário se desloque para os
grandes centros.
“Estamos reorganizando a rede e trabalhando a
regionalização da saúde.
Sabemos o quanto é difícil um usuário da região

Foto: Secom-PB
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Informe
Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Ministro afirma que ilegalidades
apontadas por ele irão judicializar
a privatização da Eletrobras
Único voto contrário à privatização da Eletrobras,
no Tribunal de Contas da
União (TCU), o ministro
paraibano Vital do Rêgo
Filho (foto) acredita que os 18
pontos de
ilegalidade apontados em
seu voto
deverão gerar uma judicialização da operação
de desestatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina. “Há um processo
avançado de judicialização, por conta das ilegalidades que coloquei no meu voto, foram 18 ilegalidades. Isso faz com que, efetivamente, o Poder
Judiciário seja a última palavra nesse momento”. Entre as irregularidades, ele cita a possibilidade de a Eletronuclear, vinculada à Eletrobras,
ter seu controle entregue à iniciativa privada, embora o modelo de privatização estabeleça que a
estatal de energia nuclear permaneça sob o comando do Governo Federal. Um dia após o TCU
aprovar, por 7 a 1, o prosseguimento do processo
de privatização, Vital usou palavras duras para
classificá-lo: disse que a venda “é ilegal, irregular e criminosa”.

Foto: TCU/Divulgação
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“Brasil abdica da soberania”
“Ao privatizar a estatal, o Brasil abdica da soberania, perde competitividade e penaliza os
consumidores, que vão pagar a conta desse
absurdo”. Do deputado Gervásio Maia (PSB), em
crítica à privatização da Eletrobras. Estudo do
Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico (Ilumina) mostra que o preço de US$
10 bilhões estipulado pelo governo é 15 vezes
inferior ao de empresas estrangeiras do setor.

É um “retrocesso histórico”
O conceito de homeschooling é aplicável à realidade brasileira? Para o secretário de Educação
da Paraíba, Cláudio Furtado, a resposta é um
veemente “não”. Mais: ele crava esse modelo
como “retrocesso histórico”. O projeto de lei que
regulamenta a prática do ensino domiciliar no
país – ministrado por pais ou responsáveis – foi
aprovado pela Câmara dos Deputados, mas a
proposta ainda precisará passar pelo Senado.

Contra a “doutrinação marxista”
Há um componente que motiva o apoio da base
bolsonarista ao homeschooling, na Câmara dos
Deputados: lideranças da bancada evangélica
têm dito que esse modelo é uma reação ao
que classificam de “doutrinação marxista” das
escolas brasileiras. É sério, isso? A essência
desse debate deveria ser: é um modelo que trará
benefícios pedagógicos às crianças? Os pais
estarão aptos a lecionar, obedecendo as bases
curriculares do MEC?

Estiveram presentes à reunião, em Catolé do Rocha, o Cosems e os secretários da 8ª Gerência Regional

sair daqui para João Pessoa
para fazer esse tratamento.
Fora o risco nas estradas.
O nosso intuito é trazer o
diagnóstico e o tratamento para mais próximo da
população. Se a gente fortalece a descentralização,
a gente consegue atender a
todos e entregar uma saúde
pública de qualidade para
o povo do Sertão da Paraíba. A gente precisa andar
de mãos dadas nesse processo de regionalização”,
pontuou.
O Hospital do Bem tem
atendimento ambulatorial,
tratamento quimioterápico e cirúrgico, para vários
tipos de câncer, sendo os
mais usuais pele, próstata, mama e colo de útero.
A unidade tem 25 leitos e

uma sala de quimioterapia
com capacidade para atender dez pacientes simultaneamente. Prioritariamente, os serviços do Hospital
do Bem são direcionados
para a população dos municípios que compõem a 3ª
Macrorregião de Saúde do
Estado e os pacientes ainda dispõem de um Centro
de Diagnóstico, que funciona todos os dias e está
instalado dentro do Complexo Hospitalar de Patos,
com a disponibilidade de
exames de ultrassonografia
com Doppler, tomografia,
colposcopia, colonoscopia,
endoscopia, eletrocardiograma e Raio X. Há ainda
um laboratório de análises
clínicas próprio que funciona 24h.

“

Estamos
reorganizando
a rede e
trabalhando a
regionalização,
pois sabemos o
quanto é difícil o
deslocamento
Renata Nóbrega

Descontração
e sinceridade

Não cravou
candidatura

No Sertão da Paraíba,
onde cumpriu agenda
administrativa, o governador João Azevêdo
(PSB) foi surpreendido
por um pedido de uma
garotinha, no momento em que os dois e outras pessoas se preparavam para tirar uma
foto. “Você é amigo
de Lula?”, perguntou.
Com a resposta positiva do governador, a
garotinha emendou:
“Manda um beijo pra
ele e diz que eu odeio
Bolsonaro também”.
A cena inusitada foi
filmada.

Presidente nacional do
PSD, Gilberto Kassab
disse, em entrevista
a uma rádio de João
Pessoa, que Daniella
Ribeiro “tem todas as
condições para ser précandidata ao governo”. Porém, não fechou
questão quanto a essa
possibilidade, afirmando que a senadora terá
a “liberdade para definir o melhor rumo para
o PSD na Paraíba”.
Adiante, Kassab disse
que o governador João
Azevêdo “tem sido sensível ao fortalecimento
do PSD”.

Tebet é nome de consenso, mas
não tem o apoio do MDB do NE
Tudo se encaminha para que a senadora emedebista Simone Tebet seja indicada para disputar a
Presidência da República pela aliança formada
por PSDB, Cidadania e MDB – ela é nome de
consenso entre os presidentes das siglas, mas
essa escolha ainda precisará ser referendada
pelas Executivas nacionais, o deve ocorrer na
próxima terça-feira. Especialmente no Nordeste,
Tebet não tem o apoio do MDB. Na Paraíba, por
exemplo, o partido fechou apoio a Lula.
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população tem voz

ODE marcada por mais investimentos
Terceira plenária do Orçamento Democrático Estadual ocorreu ontem à noite, na cidade de Catolé do Rocha
Ana Flávia Nóbrega

ana8flavianobreg@gmailcom

O terceiro dia de plenárias
do Orçamento Democrático Estadual (ODE) ocorreu, ontem,
na cidade de Catolé do Rocha,
visando beneficiar a população da 8ª região, que também
abrange os municípios de Belém do Brejo do Cruz, Bom Sucesso, Brejo do Cruz, Brejo dos
Santos, Jericó, Mato Grosso, Riacho dos Cavalos, São Bento e
São José do Brejo do Cruz.
A terceira plenária de 2022
teve a participação, mais uma
vez, de um grande número
de cidadãos que, no espaço do
ODE, participaram ativamente
no direcionamento de recursos
para atender as demandas específicas de cada cidade, como
resumiu o governador João
Azevêdo, que volta a realizar o
ODE de forma presencial após
dois anos de pandemia.
“O Orçamento Democrático
nada mais é do que um instrumento de conversa da população com o Governo. Através do
ODE, o cidadão pode expressar
os seus desejos, anseios, pleitos

e dúvidas sobre a gestão estadual. Catolé, mais uma vez, demonstra que acredita no Orçamento Democrático, através dos
10 municípios que compõem a
região, por estarem aqui”, afirmou João Azevêdo.
O prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia, falou sobre
alguns dos investimentos já recebidos no último ano e aproveitou a oportunidade para
informar a população sobre resolução de demandas existentes
antes mesmo do início da plenária de participação popular.
“Momento de pedir, mas
também de agradecer. Agradecer ao governador João Azevêdo por fazer o recapeamento de Brejo do Cruz a Catolé do
Rocha, de fazer, também, o asfalto que liga Catolé a João Dias,
que é um anseio antigo da população. E pedir ao Governo
que faça mais recapeamento.
Trago, também, uma boa notícia, em uma ida do nosso ex-secretário de articulação, Murilo
Galdino, ao secretário de Educação, Cláudio Furtado: já está
resolvido e autorizado a climatização das escolas de Catolé do

Foto: Francisco França/Secom-PB

Governador João Azevêdo se reuniu com representantes dos 10 municípios que compõem a 8ª região

Rocha. Agradeço em nome de
Catolé do Rocha pelos pedidos
que serão atendidos”, declarou
o prefeito.
A plenária marcou, também, a assinatura e autorização de investimentos para a oitava região. Foram assinados
pelo governador João Azevêdo
e demais representantes das cidades, ordem de serviço para
obras de pavimentação asfáltica e sinalização urbanas em

Belém de Brejo do Cruz, Jericó,
Catolé do Rocha, Mato Grosso
e São Bento, com investimento
de R$ 24 milhões.
Também a ordem de licitação para a abertura de novos
10 leitos de UTI para o Hospital
Regional Dr. Américo Maia de
Vasconcelos, em Catolé do Rocha, com R$ 320 mil. Também
foi assinada a ordem de licitação
para pavimentação de diversas
ruas no município de São Ben-

to, investimento de R$ 873 mil.
Para o Corpo de Bombeiros
da Paraíba, foi autorizado R$
399 mil para reforma do imóvel destinado à segunda companhia independente do Bombeiro Militar. Também diversos
Equipamentos de Proteção Individual, com investimento de
R$ 169 mil, e uma viatura para
reforçar o batalhão. Foram assinadas a concessão de crédito do Empreender Paraíba com

70 contratos, no valor de R$ 633
mil de investimentos para o desenvolvimento do empreendedorismo do estado.
Na educação, foram entregues 227 notebooks para os professores da Rede Estadual de
Ensino, pelo programa Paulo
Freire. Na ocasião, ao lado do
governador, o presidente da
Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, foram
inaugurados os canais da TV
Assembleia, 8.2, e o sinal da TV
Paraíba Educa, 8.3.
Em um segundo momento,
o governador João Azevêdo falou com a população antes de
iniciar a prestação de contas
sobre os investimentos do último ano, em toda a Paraíba. Em
seguida, a plenária seguiu durante a noite para ouvir as demandas de todas as cidades
que compõem a 8ª Região, buscando diálogo com o governador e o secretariado para pensar em soluções aos problemas
apresentados.
As plenárias de ODE seguem hoje, em Monteiro, e vão
até 1º de julho, em outras regiões.

Catolé do Rocha: obras na PB-323 são inspecionadas
O governador João Azevêdo inaugurou, ontem, em Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba, as obras de restauração
da rodovia PB-323, que contempla também o município
de Brejo do Cruz até a divisa
com o Rio Grande do Norte.
Os serviços compreenderam
um trecho de 39,9 km e receberam um investimento de R$
15,4 milhões de recursos próprios do estado. As obras facilitam o escoamento da produção
econômica local; melhoram a
qualidade de vida da população regional e reduzem o custo de transporte.
Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o
compromisso da gestão pública para promover a qualidade de vida da população com
a realização de obras e ações
que permitem a inclusão social e impulsionam a economia. “Governar é ter a capacidade de olhar as necessidades
do povo e implementar políticas públicas que representam

o nosso respeito pelo povo. Na
região temos um volume de
recursos investidos em mobilidade urbana e estradas no
valor de R$ 94 milhões de recursos próprios do estado porque temos um conceito municipalista e desenvolvemos
uma gestão eficiente para beneficiar o maior número de
pessoas, transformando vidas
e fazendo com que as pessoas
tenham esperança”, frisou.
O deputado federal Gervásio Maia destacou o trabalho
da gestão estadual para levar
mais desenvolvimento à região. “Essa estrada foi reconstruída porque não aguentava
uma chuva e, mesmo em tempos difíceis, o Governo do Estado está investindo em saúde, estrada, recursos hídricos
e vamos assinar a ordem de
serviço para implantação de
10 leitos de UTI, tirando Catolé do Rocha desse isolamento na área da saúde”, celebrou.
O prefeito de Catolé do
Rocha, Laurinho Maia, agra-

O deputado federal
Gervásio Maia destacou
o trabalho da gestão
estadual para levar mais
desenvolvimento à região

obras de implantação e pavimentação da rodovia PB331, onde estão sendo investidos R$ 9,1 milhões de recursos
próprios do tesouro estadual
e contemplam um trecho de
7km de extensão. Os serviços
também beneficiam diretamente os municípios de Brejo
dos Santos, Riacho dos Cavalos, Mato Grosso e Jericó.

deceu ao governador João
Azevêdo pelos importantes
investimentos no município.
“A ação de mobilidade urbana entregue hoje aquece o nosso comércio porque facilita o
transporte de mercadorias.
Além disso, fomos contemplados com travessia urbana e
ações na saúde e na segurança alimentar, o que mostra a
sensibilidade do governador
e temos certeza de que coisas
novas estão chegando”, falou.
Em Catolé do Rocha, o gestor também inspecionou as

UEPB e banco de leite
Ainda em Catolé do Rocha, o governador João Azevêdo esteve na Escola Agrotécnica do Cajueiro, no Campus
IV da Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), em Catolé
do Rocha, ocasião em que entregou equipamentos para os
laboratórios de Nutrição Animal e Forragicultura, Tecnologia de Sementes, Análise de
Solos e Água, Produção Vegetal e Desenho e Topografia,
que totalizam investimentos
de R$ 4 milhões, garantindo
maior precisão e sofisticação
aos resultados das pesquisas

Trabalho

benefícios à população

Foto: Secom-PB

Os procedimentos vão atender a população de Patos e mais 24 cidades

verificação dos exames pré
-operatórios, momento em
que foram informados do dia
e horário de suas cirurgias.
Para o início do mês de junho,
do dia 2 ao dia 5, já está programada a segunda etapa do
mutirão de catarata, quando

novação do auditório e trator
agrícola.
“O curso técnico é extremamente importante para a
nossa juventude porque é um
caminho que leva à universidade, mas também de formação, por isso, vamos fortalecer
esse segmento e incentivar os
nossos jovens a buscar a qualificação por meio dessa modalidade de ensino”, frisou o
chefe do Executivo estadual.
O diretor do Centro de
Ciências Humanas e Agrárias
do campus IV, Edivan Nunes
Júnior, destacou a importância dos equipamentos para o
ensino e as pesquisas.
No Hospital Regional, João
Azevêdo destacou a simbologia da entrega na data em
que se comemora o Dia Mundial da Doação do Leite Materno. “É importante que as
mães entendam que esse gesto pode ajudar muitas crianças
e há um trabalho de expansão
da nossa rede para beneficiar
nossos recém-nascidos”, disse.

encontro

Caravana do Opera Paraíba realiza mais
250 cirurgias em Patos no fim de semana
A partir de hoje, o Governo do Estado leva para a cidade de Patos uma caravana do
programa Opera Paraíba para
realização de 250 cirurgias. As
intervenções se estenderão até
o domingo (22) e vão ser feitas no Complexo Hospitalar
Regional Deputado Janduhy
Carneiro (CHRDJC).
Durante os três dias serão
realizadas 100 cirurgias gerais e mais 150 cirurgias de
catarata, atendendo a população da cidade e de mais 24
municípios da região. Os procedimentos de cirurgia geral
acontecerão no bloco da unidade, e os de catarata serão
realizados no prédio do Hospital do Bem.
Antes da realização dos
procedimentos, os pacientes passaram previamente,
durante a semana, por uma
consulta de triagem para

desenvolvidas na região.
O gestor também esteve no
Hospital Regional de Catolé
do Rocha, onde inaugurou o
posto de coleta de leite humano, no qual foram investidos
R$ 31,5 mil na infraestrutura,
equipamentos, cadeia de frios
e mobiliário.
Na UEPB, foram entregues analisador de umidade,
de uma balança de precisão,
de Espectrofotômetro, estufa,
analisador portátil de fotossíntese, extratores de Richard,
computadores desktops, notebooks, microscópio biológico binocular, destilador de
água, fotômetro de chamas,
lavadora ultrasônica, centrífuga, chapa aquecedora, contador de colônia digital, balança analítica de precisão, bloco
digestor, mesa agitadora, moinho multiuso, bomba de pressão a vácuo, germinador de
sementes, destilador de nitrogênio, bateria de Sebelin, capela de exaustão de gases, tela de
projeção, poltronas para a re-

serão ofertados mais 150 procedimentos. A triagem oftalmológica para esses pacientes está marcada para o dia 1
de junho.
Além das cirurgias, o
Complexo de Patos ainda vai
ofertar exames de imagem

para rastreio do câncer de
mama, que serão realizados
por meio da Rede Cuidar. Serão 150 mamografias, ultrassons mamária e abdominal,
e ainda exames de endoscopia, destinados à pacientes já
regulados. Em parceria com a
secretaria de Saúde do município, no local também haverá uma tenda para a vacinação da população.
“Não haverá prejuízo de
nenhuma ordem para quem
for utilizar os demais serviços do hospital neste período, pois as salas utilizadas no
Hospital do Bem não vão interferir na rotina dos pacientes oncológicos, e no bloco cirúrgico, deixaremos uma sala
reservada para as cirurgias de
emergência que por ventura
aconteçam nestas datas”, destaca o diretor-geral do Complexo, Francisco Guedes.

Prefeitos recepcionam
governador no Sertão
Prefeitos do Sertão da Paraíba recepcionaram, nessa quinta-feira (19), o governador João Azevêdo (PSB).
Estiveram com o chefe do
Executivo estadual Laurinho Maia (Catolé do Rocha);
Doca Lima (Mato Grosso);
Jarques Lúcio (São Bento);
Ceninha Lucena (Bonito de
Santa Fé); Eudim de Dé (Riacho dos Cavalos); Valmar
Arruda (Paulista); Pedrinho Caetano (Bom Sucesso);
Kadson Monteiro (Jericó);
Marcelo Bezerra (Condado);
e Luquinha do Brasil (Marizópolis). Todos reafirmaram
apoio à pré-candidatura do
governador.
O prefeito de São Bento,
Jarques Lúcio (União Brasil),
reforçou seu compromisso
com o projeto político liderado por João Azevêdo. “O governador é um homem de
bem, que tem uma história

de vida e de trabalho prestado ao povo por onde passou,
e no Governo da Paraíba, dá
um exemplo de gestão ao país
e de parceria com os municípios. O que aconteceu em
todo o Médio Piranhas, com a
integração de dezenas de prefeitos, mostra o compromisso de um homem com o nosso Estado, matando a fome do
paraibano que enfrenta crise,
que criou o Opera Paraíba,
mudando a vida das pessoas,
mostrando que a Paraíba precisa de João”, falou.
O prefeito de Riacho dos
Cavalos, Francisco Eudes,
enalteceu a parceria com o
gestor estadual. “Em nome
da nossa população, eu agradeço ao governador, o recebo
de braços abertos porque ele
assegurou muitos projetos e
obras para o nosso município e poderá contar comigo
como parceiro”, disse.
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estruturas desgastadas

Ameaça à segurança da população
Praticamente todos os anúncios em placas, painéis e outdoors da cidade estão irregulares, aponta a Sedurb
Foto: Evandro Pereira

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A maioria das estruturas
de publicidade como outdoors, placas de esquina ou de
acessibilidade, identificação
de endereços, painéis de led e
outras peças instaladas pelas
ruas de João Pessoa não possui autorização e, portanto,
não esá legalizada pela Prefeitura da capital. A informação é do diretor de paisagismo
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Jair
Soares, o qual acrescenta que
essas empresas atualmente
estão em processo de regularização para a emissão de
uma autorização definitiva
desses equipamentos.
“Quase a totalidade dos
equipamentos instalados no
município de que nós recebemos desde 2021, quando assumimos a Diretoria de Paisagismo não são autorizados pelo
município. Quando fizermos
a fiscalização e constatarmos
o estado dessas peças e que
não existe riscos, o particular
tem o direito de dar entrada
em um processo de regularização”, informou.
Com isso, os prazos referentes à remoção dessas estruturas estão suspensos porque
existe esse processo de regularização. “São estruturas de ferro, outdoors, peças de led, placas de sinalização de rua e de
acessibilidade. Essas empresas entraram com o processo
que se encontra em trâmite na
Sedurb referente à documentação e adequação para evitar
riscos aos cidadãos”, acrescenta o diretor.
Conforme Jair Soares, as
irregularidades mais encontradas em João Pessoa relacionadas às peças publicitárias
são as estruturas desgastadas,
pendendo para um dos lados,
além da falta de manutenção
ao longo do tempo, e com isso
a ferrugem compromete muitos materiais metálicos.
“Uma peça que estamos
tentando fazer a retirada está
na estrada de Cabedelo vizinho a uma faculdade. Ela é
muito antiga, mas construíram um muro naquele prédio
e para ter acesso à peça teremos que quebrar o muro. Estamos em diálogo”, lembra.
Jair Soares acrescenta que
alguns problemas já foram solucionados como uma publicidade instalada na Avenida
Beira Rio, área da capital paraibana em que esses objetos
estão em grande quantidade,
muitos deles abandonados ou
enferrujados. “Fiscalizamos
esse anúncio com a Defesa
Civil, foi dado um prazo para
a empresa fazer os devidos
reparos e retiramos as peças
com risco de queda. Assim,

Falhas

n
Publicidades
precisam de
autorização
da prefeitura
e avaliação
técnica de que
a estrutura é
segura para
poder ser
instalada

Maiores problemas
são a falta de
manutenção e de
licença dos anúncios

a estrutura geral não estava
comprometida, mas precisava de um reparo na base, pois
ela corria o risco de acumular
água, enferrujar e romper”,
comenta.
Outro problema citado por
ele é a ausência das licenças necessárias, como a do Corpo de
Bombeiros (referente a energia elétrica) e a Autorização
de Responsabilidade Técnica
(ART) do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia
da Paraíba (Crea-PB), além do
documento da Sedurb que é a
normatização do Poder Público para que a propaganda seja
exibida na cidade.
“Para alguém explorar um
solo público é preciso autorização do município. Não pode
chegar, colocar uma placa e
explorar comaercialmente. O
município tem que verificar
se cabe ou não aquele tipo de
publicidade no local”, afirma.
Outra falha comum das
empresas é a falta de recolhimento da taxa de publicidade
mensal que todas as empresas
que possuem outdoors, placas,
totens e outras peças são obrigadas a pagar a Prefeitura, de
acordo com o Código de Postura. O Código de Postura do
Município de João Pessoa, a
partir do seu artigo 144, regulamenta a publicidade e estabelece diversas regras quanto
ao seu uso nos espaços urbanos da capital.
Esse documento informa que toda e qualquer publicidade do município tem
que ter autorização do órgão
competente - no caso a Sedurb - responsável pelo acompanhamento com relação à
segurança. O código cita ainda os procedimentos necessários, os documentos que as
empresas precisam ter e o espaço que devem comprometer para anunciar seus produtos ou serviços.
“A empresa irregular será
notificada para se regularizar
e caso não modifique a sua
propaganda naquele espaço
será multada. Porém, mesmo
se ela estiver autorizada pela
Prefeitura e com a documentação correta, pode ocorrer a remoção imediata da peça sem
qualquer notificação para regularizar, caso represente risco para os cidadãos”, destaca o
diretor de Paisagismo.
Foto: Evandro Pereira

Empresas com equipamentos publicitários pagam uma taxa à PMJP

Sedurb recebe
denúncias
e fiscaliza

Falta de manutenção e o desgaste causado pelo tempo podem danificar a estrutura das placas

População teme que ocorram acidentes
Os outdoors abandonados, estruturas enferrujadas
e placas desgastadas representam uma preocupação
para a população que trabalha ou mora próximo a esses
equipamentos. Jonesrique
Cunha mora em Cruz das
Armas e tem alguns outdoors
próximo ao caminho de sua
casa. Ele acredita que a propaganda já faz parte do cenário das cidades, mas deve
ser feita com resposabilidade tanto para não poluir os
espaços como para não comprometer a segurança das
pessoas.
“Já percebi que as empresas estão sempre fazendo
manutenção, tentando adequar aquele outdoor por causa do sol e da chuva. Elas
precisam tentar deixar esse
anúncio certo porque senão
vira uma divulgação ruim
até para elas”, conta.
Já o aposentado Flávio
Francisco passa pela Avenida Pedro II com frequência e
percebe que essa é uma das
regiões de João Pessoa mais
comprometidas no que se refere a publicidades desgastadas. Por isso, defende que a
manutenção correta é essencial para que as empresas se-

jam autorizadas a instalarem
suas peças.
“No Centro muitas placas estão irregulares. Um
painel de propaganda serve
para divulgar o seu comér-

cio, mas não pode estar caindo ou cheio de ferrugem. Então, o proprietário tem que
cuidar direito, inclusive para
não prejudicar as pessoas”,
opinou.
Foto: Evandro Pereira

Estrutura enferrujada na sustentação de uma placa publicitária

A Diretoria de Paisagismo
da Sedurb é responsável pela
fiscalização de publicidade
nas placas, outdoors, sinalizações e outras peças no município com relação ao tempo de
instalação, segurança, possibilidade de quedas, dentre outros aspectos. É a Divisão de
Análise de Publicidade (Diap),
a responsável pela autorização de qualquer equipamento ou peça publicitária.
O diretor Jair Soares explica que as denúncias sobre
situações envolvendo esses
materiais são geralmente encaminhadas pelo cidadão de
forma direta (ligando para a
diretoria), pela ouvidoria da
prefeitura ou através da imprensa. “Ao tomar conhecimento de que uma peça de
publicidade fixada, seja painel
ou qualquer outro instrumento, está colocando a população
em risco, a fiscalização vai até
o local e se for verificada a situação de risco, a empresa é
notificada para fazer as correções, sob pena de remoção
da publicidade”, contou.
Para que a peça seja instalada de acordo com a lei, o
empresário deve possuir um
laudo do Corpo de Bombeiros
caso deseje instalar alguma
estrutura que possa comprometer a energia elétrica. Ele
ainda deve buscar a Autorização de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por um
engenheiro técnico, garantindo a segurança da estrutura.
Depois desses documentos, o proprietário deve emitir uma autorização da Sedurb
pagando a taxa mensal junto
à prefeitura. Se o anúncio puder causar acidentes e a empresa não se regularizar no
prazo definido, deverá pagar
a multa. A Secretaria de Planejamento (Seplan) e a Defesa
Civil também costumam atuar junto com a Sedurb.
A retirada imediata da
propaganda acontece apenas
se existir o risco iminente de
queda. Neste caso, ocorre sem
qualquer ação judicial. O objetivo, segundo Jair Soares, é
preservar a população. A população pode denunciar a publicidade irregular através do
número 3218 9191, que é o da
Diretoria de Paisagismo da
Sedurb e pela Ouvidoria Geral da Prefeitura de João Pessoa no telefone 3218-7100.
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em joão pessoa

PBGás amplia rede de gás canalizado
Primeira fase da expansão, no Bairro dos Estados, contará com a implantação de dois quilômetros de rede
A PBGás iniciou as obras
de extensão de rede de gás
no Bairro dos Estados, em
João Pessoa. Nesta primeira etapa, serão construídos
dois quilômetros de rede de
gás canalizado que levará
mais comodidade, modernidade e economia para residências e lojas do bairro.
A rede beneficiará as
Avenidas Espírito Santo,
Bahia, Sergipe, Rondônia,
Roraima, Mato Grosso e
as Ruas Maestro Oswaldo
Evaristo Costa e Josimar de
Castro Barreto. Os primeiros prédios residenciais no
Bairro dos Estados já foram
interligados ao gás natural.
No próximo mês de junho, a PBGás conclui as
obras de extensão de rede
de gasoduto em João Pessoa. São 25 quilômetros de
rede nos bairros do Bessa/
Jardim Oceania, Estados e
Bancários.
O diretor-presidente da
PBGás, Jailson Galvão, disse que a companhia está focada em ampliar sua rede de
gás em João Pessoa com um
investimento superior a R$ 6
milhões, incluindo nesta etapa alguns dos maiores bairros da capital.

Serviço

Foto: Secom-PB

Em junho

PBGás irá ampliar
mais 25 quilômetros
de rede no Bessa/
Jardim Oceania,
Estados e Bancários

Jailson destacou as vantagens do gás canalizado
diante dos demais concorrentes, como o fornecimento contínuo, não precisar estocagem, pagamento após
o consumo e a segurança,
já que é mais leve que o ar.
Odilson Nóbrega, diretor-técnico comercial da PBGás, informou que as obras
seguem em ritmo acelerado
no Bairro dos Estados com a
utilização de máquinas de
furo direcional que diminuem o tamanho das escavações, possibilitam uma rápida recomposição do asfalto
e evitam transtornos para o
trânsito de veículos no local
da obra.

Em João Pessoa, o gás canalizado está presente nos bairros:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeroclube
Manaíra
Tambaú
Cabo Branco
Altiplano
Miramar
Brisamar
Tambauzinho
Torre

•
•
•
•
•
•
•
•

Jardim Oceania
Jardim Veneza
Bessa
Bancários
Bairro dos Estados
Distrito Industrial
João Agripino
Pedro Gondim

RETORNO

Postos da Cagepa voltam a
atender sem agendamento
A Companhia de Água
e Esgotos da Paraíba (Cagepa) inicia, amanhã, a quarta
e última fase de reabertura
dos seus postos de atendimento, com o retorno do
atendimento presencial sem
necessidade de agendamento, além da reabertura do
atendimento aos sábados
nas cidades-sedes das Gerências Regionais.
A partir de agora, os
clientes da companhia não
precisarão mais realizar
agendamento prévio para
ter acesso ao atendimento
presencial, com funcionamento de segunda a sextafeira das 7h30 às 17h30, que
também volta a funcionar
aos sábados, das 8h às 12h.
Ambos estão disponíveis
nas cidades sedes das Gerências Regionais: João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras.
O diretor comercial da
Cagepa, Isaac Veras, destaca
o fim do processo de reabertura dos postos de atendimento e a importância para
o cliente.
“Estamos priorizando
a satisfação dos clientes e
com objetivo na excelência da prestação de nossos
serviços. É a Cagepa respeitando o período certo
para retomar esse formato de atendimento e focan-

do em atender cada vez melhor nosso público”, afirmou
Veras.
O atendimento agendado permanecerá como opção em João Pessoa e Campina Grande para aqueles
clientes que necessitam de
um horário personalizado.
Para realizá-lo basta
acessar o site https://agendamentos.pb.gov.br, ou
também pelos canais de
atendimento da Cagepa:
atendimento no 115, WhatsApp (83) 98198-4495 ou no
site da Cagepa.
A suspensão inicialmente do atendimento presencial e, depois, a adoção do
serviço por agendamento,
foi adotado devido à pandemia da Covid-19. Com as
melhorias dos números de
casos foi possível retomar a
normalidade dos serviços.

Através do QR Code
acesse a página da Cagepa
na internet, onde é possível agendar serviços.

n
Moradores de
seis avenidas
e duas ruas do
bairro serão
beneficiadas
pela expansão
da rede de
gás natural
canalizado

Obras de ampliação da rede de gás natural no Bairro dos Estados, uma garantia de maior comodidade e economia

trânsito no são joão

STTP cadastra veículos de moradores
A Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos
(STTP), inicio, ontem, o cadastramento dos veículos
de moradores que residem
nas imediações do Parque
do Povo, mais precisamente
nos trechos das vias onde haverá interdições no fluxo de
veículos durante todo o período do Maior São João do
Mundo, que acontece entre
10 de junho até 10 de julho.
Serão cadastrados, para o
benefício do adesivo “trânsito livre”, os moradores, proprietários de veículos, das
seguintes ruas: Desembargador Trindade, Tiradentes, Major Belmiro, Paulino
Raposo, Olegário Azevedo,
Frei Caneca e Sebastião Donato.
As pessoas que residem
em locais sem garagem (e
cujos veículos ficam estacionados nas vias), situados
nas ruas não listadas acima
(mas que receberão a sinalização de estacionamento
Zona Azul) e próximos ao
Parque do Povo, também poderão fazer a solicitação, que
será analisada pela Gerência
de Trânsito da STTP.
O cadastramento deve
ser feito por meio do site https://campinagrande.1doc.
com.br/atendimento. O interessado deve acessar o menu
“Protocolos”, fazer o cadastro solicitado e, em seguida,
escolher, no menu “Assun-

tos”, a opção “STTP – Castrado de Morador – Maior São
João do Mundo (Parque do
Povo)”.
Este site também pode ser
acessado via página da STTP
(https://sttp.campinagrande.pb.gov.br/), na opção e na
janela “Protocolos”, ou por
meio de link na bio do perfil
do Instagram da autarquia de
trânsito (sttp_cg).
Para efetivação do cadastro, os beneficiários deverão preencher o “Formulário de solicitação de cadastro
de morador” e anexar cópias
do documento de identida-

de (RG ou Carteira de Habilitação), comprovante de
residência (no nome do solicitante ou contrato de aluguel) e documento(s) do(s)
veículo(s).
Quem já fez o cadastramento em anos anteriores
deve fazer novamente o processo, com a solicitação sendo analisada pela Gerência
de Trânsito da STTP. O beneficiário poderá acompanhar
todo o processo através do
sistema 1doc.
Caso seja aprovado o pedido, o cidadão será chamado a ir à autarquia de trânsi-

to para receber o(s) adesivo(s).
“Importante ressaltar que
o adesivo trânsito livre é para
os moradores adentrarem
nas suas residências em locais com interdição. O adesivo não lhes dá direito de estacionar livremente, a não ser
em casas ou prédios que não
possuem garagem”, explicou
o superintendente da STTP,
Carlos Dunga Júnior.
Para informações adicionais, a STTP está disponibilizando o telefone (83)
3341.1517 (mensagem do
WhatsApp ou chamada de
voz).
Foto: Codecom/CG

Serão cadastrados pela STTP veículos de moradores de sete ruas no entorno do Parque do Povo

na paraíba

LBV promove a Semana do Brincar
A Legião da Boa Vontade (LBV) promove na Paraíba uma série de atividades durante a Semana Mundial do
Brincar em todas as suas unidades socioeducacionais com
o tema “Confiar na Força do
Brincar”. A semana faz parte
de uma grande mobilização
que ocorre anualmente pela
Aliança pela Infância, em vários países para sensibilizar a
sociedade sobre a importân-

cia da brincadeira e a essência
da infância.
A programação em Campina Grande e João Pessoa
ocorrerá na próxima semana, de 24 a 26, das 9h e às 14h,
com atividades como amarelinhas dos bons sentimentos,
resgate de brincadeiras dos
povos originários e afrodescendentes como o (Kudoda e
Abayoni), e ainda, jogo de tabuleiros como dama, trilhas,

dominó finalizando com um
grande torneio.
A infância é a principal etapa da vida do ser humano; é
nessa fase que se aprende os
valores que são levados para
a vida toda. Dessa forma, é
imprescindível construir vínculos positivos nas relações
de aprendizagem dos pequenos. A brincadeira, por exemplo, possibilita a expressão das
emoções da criança, promove

o conhecimento e auxilia no
desenvolvimento da parte motora e de sua inteligência.
As unidades da LBV na
Paraíba estão localizadas
em Campina Grande na Rua
Braúlio Araújo de Gusmão,
402,Bairro do Cruzeiro, e em
João Pessoa à Rua das Trincheiras, 703, Jaguaribe. Mais
informações sobre as ações da
LBA é só acessar o site www.
lbv.org.br.

Paraíba
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Assalto a bancos

Polícia identifica outros envolvidos
Em Campina Grande, mais três integrantes da quadrilha foram presos quando se preparavam para fugir
Cardoso Filho

josecardosofilho@gmail.com

Dando continuidade às
investigações para identificar envolvidos com a quadrilha especializada em ataques
a agências bancárias, policiais civis de Campina Grande prenderam mais três suspeitos de participar do ataque
ao Banco do Brasil, naquela
cidade. Ontem, os delegados
Glauber Fontes e Demétrius
Patrício concederam entrevista para detalhar as prisões
e como o grupo agia.
Eles narraram que pelo
menos quatro ações são atribuídas à quadrilha, que teve
quatro integrantes presos
no início desta semana, na
Praia de Fagundes, em Lucena, e também numa casa no
bairro Valentina Figueiredo,
na capital. Na ocasião, foram
apreendidas armas de grosso calibre, entre elas, um fuzil
de alto poder de destruição.
Essas ações foram desencadeadas pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e o Grupo de Operações
Especiais (GOE).
Na coletiva de ontem, os
delegados informaram que

os integrantes da organização criminosa têm funções específicas, inclusive,
um deles é proprietário de
uma oficina e identificado
como a pessoa que assaltou
um veículo usado em uma
das ações.
O delegado Demétrius revelou que o bando tem membros de Campina Grande,
do Rio Grande do Norte e
Pernambuco. Logo após a
última ação, já se preparavam para fugir, mas antes
foram entregar o carro ao
homem da oficina que estava fazendo as alterações no
carro para vender de forma
adulterada.
Além do veículo, os policiais também apreenderam
coletes balísticos, armas e vários equipamentos utilizados em roubo a bancos. Uma
mulher, moradora do bairro
Nova Brasília, que teria alugado uma casa para o bando,
foi ouvida e liberada porque a
polícia apurou que ela não tinha ciência das ações da quadrilha. “Já identificamos toda
a quadrilha e estamos realizando diligências para prender todos”, garantiu o delegado Glauber Fontes.

crime tributário

PF deflagra operação e investiga empresa
que concedia empréstimos de forma ilícita
Uma operação realizada
pela Polícia Federal no Sertão da Paraíba para investigar empresa que concedia
empréstimos pelo cartão de
crédito, sem autorização do
Banco Central, foi deflagrada na manhã de ontem na
cidade de Patos. Um mandado de busca e apreensão foi
cumprido em um estabelecimento comercial por supostos crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional (SFN).
A operação, denominada de
Easy Money (Dinheiro Fácil),
ocorreu em parceria com a
Polícia Civil.
Segundo as investigações, a empresa investigada
realizava, sem autorização
do Banco Central, o repasse
de dinheiro a pessoas físicas
em troca do limite disponível no cartão de crédito. No
mandado de busca e apreensão, expedido pela 14ª Vara

contra o tráfico

Federal da Subestação Judiciária de Patos, constava que
a empresa não possuía autorização para funcionar como
instituição financeira.
De acordo com a Polícia

n
Na polícia,
motorista
garantiu
que teria
ultrapassado
o sinal verde
quando colidiu
com a moto
de Bruno

Foto: Ascom/PCPB

foi conduzido para a delegacia da cidade.
“Tudo isso é fruto de uma
investigação que já vinha
em andamento, realizada
pela Polícia Civil, e veio desencadear com a apreensão
dessa quantidade que atri-

Animais são resgatadas
com dupla em Mataraca
das duas espingardas e munições usadas na prática da caça
ilegal. Além de presos, os homens foram multados no valor de R$ 8.500,00.
A operação faz parte do
planejamento do comando
do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), sediado em
João Pessoa.
Foto: Ascom/PMPB

Além das aves silvestres, os policiais encontraram armas de caça

Federal, durante as investigações, ficou comprovado que
uma das empresas envolvida, após a entrega do dinheiro a pessoas físicas, simulava
uma venda inexistente, com

pagamento parcelado do empréstimo por parte do cliente e cobrança de taxas e juros pela empresa, utilizando
o slogan “passou o cartão, pegou o pirão”.

Imagens mostram que carro
ultrapassou sinal vermelho

Os tabletes de cocaína estavam escondidos em locais diferentes

aves silvestres

Policiais do Grupo Tático
Ambiental resgataram na tarde da última quarta-feira, 17
aves silvestres que estavam
sendo mantidas em um cativeiro em um sítio da Zona
Rural de Mataraca, Litoral
norte do estado. Dois homens
foram presos em flagrante.
Na ocasião, foram apreendi-

Na empresa, os policiais federais apreenderam material utilizado nos empréstimos sem autorização

morte de motoboy

Cocaína é apreendida durante ação
policial na região de Brejo do Cruz
Na manhã de ontem, foi
realizada uma ação conjunta envolvendo a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, na região de Brejo do Cruz, Sertão do estado.
Na ação, foram apreendidos três quilos de cocaína
e um revólver calibre 38 escondidos numa residência.
Coordenada pelo delegado Cristiano Jacques e o comandante do CPR II da Polícia Militar, coronel Campos,
a ação policial foi realizada após denúncia da população.
Segundo o delegado
Cristiano Jacques, o dono da
casa conseguiu fugir, mas
outro homem que havia sido
citado como participante do
grupo criminoso foi detido
nas proximidades da entrada da cidade de São Bento e

Foto: Ascm/PF

buímos ser bastante significativa na região. É mais um
trabalho de repressão ao tráfico de drogas realizado pelas forças de segurança no
Sertão da Paraíba”, comentou o delegado Cristiano Jacques.

O motoboy Bruno Barros, 28 anos, ultrapassou o sinal ainda amarelo, enquanto
que a motorista do outro veículo, um carro preto, passou
com o semáforo na cor vermelha. Esta revelação foi feita pelo delegado Marcos Vasconcelos, titular da Delegacia
de Acidentes e que investiga
o acidente que provocou a
morte do motoboy.
Segundo ele, os policiais
daquela Especializada conseguiram imagens de circuito de monitoramento que
mostram o momento da passagem dos dois veículos nos
semáforos do cruzamento
das avenidas Espírito Santo
com Piauí, no Bairro dos Estados, na capital. O delegado
disse que mais imagens estão sendo analisadas.
Marcos Vasconcelos dis-

versões conflitantes

homicídios

Um policial militar do
Ceará, de identidade não
revelada, está preso na sede
do 2º Batalhão da PM, em
Campina Grande. Ele teria
efetuado disparos contra
um grupo de jovens, na madrugada da quarta-feira,
após uma discussão. A delegada Elizabeth Beckman
informou que um jovem
de 21 anos foi ferido a bala
e está internado no Hospital de Emergência e Trauma, daquela cidade.
Segundo a delegada,
imagens de circuito de segurança mostram uma discussão entre o policial militar e jovens, em um posto
de combustível e, em seguida, o militar saca de uma
arma e efetua disparos,
atingido um jovem.

A polícia ainda não tem
identificação da autoria do
assassinato do presidiário
Maxuel de Melo das Neves, 30 anos, ocorrido no
final da tarde de quartafeira passada, em um lava
a jato, no bairro do Cristo
Redentor. O crime foi testemunhado pelo dono do
estabelecimento, a esposa
dele e um cliente.
Para o delegado Paulo Josafá, as testemunhas disseram que Maxuel deixou o
carro para lavar e, quando
estava pagando, chegaram
dois homens numa moto e
efetuaram os disparos contra o presidiário, que morreu no local. A vítima usava
uma tornozeleira eletrônica.
O pai de Maxuel disse ao
delegado que seu filho pas-

Policial é preso após
atirar contra jovens
Posteriormente, o policial deixou o local em seu
veículo, mas foi perseguido e, no centro da cidade,
sacou a sua arma efetuando
disparos contra um veículo
de transporte por aplicativo que estava em sua perseguição.
A delegada Elizabeth
Beckman disse que, na
Central de Polícia, chegaram duas guarnições da
Polícia Militar, com versões totalmente diferentes,
onde o acusado pelos disparos disse que havia sido
ameaçado, enquanto que
os jovens afirmaram que
ele chegou ao local provocando. “Um procedimento
será instaurado para saber
a versão correta”, informou
Beckman.

se que, mesmo com essas
provas de que a motorista
ultrapassou o sinal vermelho, ela vai responder por
homicídio culposo, pois está
provado que ela não teve a
intenção de provocar o acidente, “mesmo porque foi
realizado o teste etílico e não
ficou comprovado que tenha
ingerido bebida alcoólica”,
enfatizou.
O acidente aconteceu na
tarde de domingo (15), quando Bruno Barros Batista realizava entregas em sua moto.
A violência do impacto causou a morte imediata do motoboy. A mulher fugiu do local e vários companheiros
da vítima atearam fogo no
carro dela e ainda danificaram o veículo de um irmão
da mulher, que não teve o
nome revelado.

Presidiário e jovem são
assassinados a tiros
sou seis anos e três meses no
Presídio PB1 e estava cumprindo o restante da pena em
liberdade. A vítima teria sido
condenada pelo crime de aliciamento de menor, em 2014,
no Cristo Redentor, e era suspeito de estelionato.
Outro crime
À noite, o delegado Paulo Josafá, atendeu nova ocorrência de homicídio. Na BR101, próximo ao acesso à
cidade de Conde, um jovem
de identidade desconhecida
foi morto a tiros por desconhecidos. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal soube que se tratava de acidente
automobilístico. No local, foi
encontrado um homem ferido a bala. Ele estava acompanhado de um adolescente.
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O doador precisa ter entre 19 e 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos; a primeira doação deve ser feita antes dos 60 anos

sangue e plaquetas

Redução nos estoques
preocupa hemocentros
Bolsas de fator RH negativo A, B, AB e O estão com baixo volume e,
sobre as plaquetas, o armazenamento dos tipos O- e B- está zerado
Nalim Tavares
Especial para A União

O Hemocentro da Paraíba, em João Pessoa, está com
estoque de sangue e plaquetas reduzido. De acordo com
a diretora-geral, Shirlene
Gadelha, as bolsas de fator
RH negativo A, B, AB e O
estão em baixa no estoque
e, em relação às plaquetas,
o armazenamento dos tipos
O- e B- está zerado.
Segundo Shirlene, as
plaquetas podem ser coletadas no Hemocentro da
Paraíba, em João Pessoa, e
no Hemocentro de Campina Grande, e dois métodos podem ser utilizados

para a doação: a coleta total de sangue com o fracionamento das plaquetas, e a
coleta por aférese, um procedimento em que um componente do sangue é removido do organismo através
do uso de um equipamento
que retém apenas as células
necessárias e devolve para
o doador todas as restantes.
“Serão coletados 200 ml
de uma bolsa, de um só doador, para aquelas pessoas recém-nascidas, pacientes oncológicos, pacientes
transplantados e pacientes
de cirurgia em que ocorreu
hemorragia”. A diretorageral do Hemocentro conta
que “estamos zerados desse tipo de plaquetas no He-

mocentro. Por isso, nós alertamos a população que é
preciso fazer a doação de
plaquetas.”
O número de doadores
registrados no Hemocentro,
“até 69 anos, é 260.284”, disse. Sobre os requisitos para
doar sangue, é necessário ter
entre 16 e 69 anos de idade e
pesar mais de 50 kg. Além de
portar um documento oficial com foto, menores de 18
anos precisam estar acompanhados por um dos pais ou
pessoa legalmente responsável. Shirlene também lembra
que, “a partir dos 60 anos, só
doa se já for doador”.
Requisitos para doar
O doador precisa dor-

mir bem, na noite anterior
à doação; não ingerir bebidas alcoólicas, nas últimas
12 horas; não estar gripado,
resfriado ou com alergias;
fazer refeições leves e não
gordurosas, quatro horas
antes da doação. Também
não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva (micropigmentação), nos
últimos 12 meses. Gestantes e lactantes não podem
doar. Mulheres que tiveram
um parto normal precisam
aguardar até três meses, e
as mulheres que fizeram cirurgia cesárea devem esperar seis meses para doar. Se
a mulher estiver amamentando, é preciso aguardar 12
meses após o parto.

Serviço

a ONDE DOAR SANGUE NA PARAÍBA:
Local

Contato

Endereço

Hemocentro da Paraíba

(83) 3133-3473
Email: hemocentrodaparaiba@yahoo.
com.br

Av. Dom Pedro II Jaguaribe.

Hemocentro
de Campina Grande

(83) 3344-5482
(83) 3344 5475 (WhatsApp)
Email: hrcg-pb@hotmail.com

R. Profa. Eutécia Vital
Ribeiro - Catolé.

Hemonúcleo de Guarabira

(83) 9.9367-3933
(83) 9.8707-3635
(83) 9.9803-6992
(83) 3271-3001
E-mail: hemoguara@bol.com.br

Av. Prefeito João Pimentel
Filho - Centro.

Hemonúcleo de Sousa

(83) 3522-6364
(83) 9.8162-5096
(83) 9.9354-8264
E-mail: hemonucleo.sousa@gmail.com

Rua José Fagundes de Lira
- Gato Preto.

Hemonúcleo de Patos

(83) 3423-2180
(83) 9.9930-4850
E-mail: hemonucleodepatos@hotmail.com

Rua 05 de Agosto, Bairro
Belo Horizonte - Bela
Vista.

Hemonúcleo de Cajazeiras

(83) 3531-6687
(83) 9.9364-8116
E-mail: hemcajpb@hotmail.com

R. José Rodovalho de
Alençar - Bairro Cristo
Rei.

Hemonúcleo de Piancó

(83) 3452-2733
(83) 9.9339-3066
E-mail: hemopianco@hotmail.com

Rua Luís Rufino Ferreira
-Bairro Ouro Branco.

(83) 3441-2281
(83) 9-9858-5641
E-mail: hemonucleo.catole@gmail.com

Av. Castelo Branco Bairro Batalhão.

(83) 3451-3819
(83) 9.9931-0156
E-mail: hemoita@hotmail.com

Rua Oswaldo Cruz Centro.

Hemonúcleo de Catolé do
Rocha

Hemonúcleo de Itaporanga.

João Pessoa
A programação do São João Multicultural de João Pessoa será iniciada no dia 21 e segue até o dia 24 de junho, no Parque Solón de Lucena (Lagoa). Dentre os nomes confirmados, estão Elba Ramalho e
Matheus Fernandes. A cantora Elba Ramalho comanda a noite de abertura, e também Ranniery Gomes, Banda Encantus e Swing Nordestino.
Na noite de São João, dia 23 de junho, o cantor Matheus Fernandes, a
banda Brasas do Forró, João Lima e Os Filhos do Forró fazem a festa.
Na noite de 24 de junho, as atrações confirmadas são Nando Cordel,
Mara Pavanelly, Israell Muniz e Fabrício Rodrigues. No dia 24, o evento terá também uma programação voltada para as crianças, a partir
das 16h, com Laís Menezes e Clarinha e convidados. Além disso, trios
pé-de-serra estarão levando forró aos principais pontos do Centro Histórico, Busto de Tamandaré e Centro Cultural de Mangabeira.

Dona Inês
Neste final de semana,
Dona Inês será palco para os
jeeps e 4x4 da região. Amanhã, será realizado um passeio de Jeep pelos pontos turísticos de Dona Inês, a exemplo
da Pedra do Campinado, Estação Pluviométrica, cachoeira do letreiro e outros pontos,
encerrando a programação
da manhã com um almoço de-

licioso, no restaurante da Célia. No final do dia, a programação será encerrada com o
happy hour no Bar da Cícera,
acompanhado por um grupo
do autêntico pé de serra. No
domingo, a programação fica
por conta de uma competição
com diversas categorias e premiação em dinheiro do 1º ao 5°
lugar em cada categoria.

Distritos de Campina Grande
As datas dos festejos juninos, nos
distritos de Galante
e São José da Mata,
em Campina Grande, foram definidas
e divulgadas. Os
dois locais são um
braço da festa que
ocorre no Parque do
Povo, e bastante visitados pelos forrozeiros para curtir o evento durante o dia, com música mais autêntica. Além dos shows, quadrilhas
e grupos de dança estarão se apresentando. Em Galante, a festa
vai acontecer durante oito finais de semana seguidos. O São João
do distrito acontecerá nos dias 18, 19, 23, 24, 25, 26 de junho e 2 e 3
de julho. O evento na cidade também é marcado pela locomotiva
do forró, mas a prefeitura informou que ainda não sabe se esse ano
ele vai acontecer, tendo em vista as condições precárias da ferrovia
que liga Campina Grande a Galante. Já no distrito de São José da
Mata, localizado às margens da Br-230, saída para o Sertão do Estado, a festa acontece nos dias 23 a 26, 29 e 30 de junho. Os shows
estão marcados para acontecer sempre a partir das 20h.

Brasil Mostra Brasil
A 26ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil foi lançada na
última quarta-feira (18), durante um almoço corporativo para convidados representantes da imprensa e parceiros. A Multifeira vai
acontecer em João Pessoa de 8 a 17 de julho, no Centro de Convenções da Capital. Durante os 10 dias, a expectativa é de que mais
de 100 mil pessoas visitem o evento multisetorial. Em Natal-RN, a
BMB será de 1 a 9 de outubro e, desta vez, de volta ao Centro de
Convenções da cidade.

Areia
Na última quarta-feira, foi comemorado o Dia Nacional do Museu, e nós estamos na 20ª Semana Nacional de Museus, encabeçada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), cujo tema é “O
Poder dos Museus”. E para comemorar a data, nós não podemos
deixar de falar sobre os museus instalados no município de Areia,
região do Brejo paraibano, que é berço do pintor Pedro Américo e
tem seu Centro Histórico tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde 2006. Areia é muito conhecido por suas riquezas culturais, particularmente o Museu de Pedro
Américo, Museu da Rapadura e o Museu Regional de Areia (Mura),
todos muito bem conservados e abertos diariamente a visitação.
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Ceumar
tem mais de
20 anos de
carreira e
já fez shows
com Cátia de
França e o
Quinteto da
Paraíba

n
PC Silva,
apesar de
ter iniciado a
trajetória em
2012, é um
compositor
profícuo
e muito
procurado

Nos interiores
da canção
Atando os nós dos laços de brasilidade, João Pessoa
recebe, hoje, uma apresentação poética envolvendo
a mineira Ceumar e o pernambucano PC Silva
Joel Cavalcanti

cavalcanti.joel@gmail.com

S

erra da Mantiqueira,
em Minas Gerais, e
Serra Talhada, em Pernambuco, encontram
um rico itinerário musical que
converge nesta noite para João
Pessoa em um show poético em
formato de cantoria. A união se
dá através das vozes e dos violões dos cantores e compositores Ceumar e PC Silva, que realizam pela primeira vez uma
turnê juntos, se apresentando
no Teatro Santa Roza, a partir
das 20h.
São dois artistas que vêm do
interior e trazem dele a natureza musical e o toque do violão
na melhor tradução da MPB.
Ele com o nylon, e ela, com o
aço. “Sou uma caipira, ele é um
matuto. Ambos vivendo em um
mundo tão vasto e tão amplo
com um olhar para a simplicidade das coisas”, classifica a mineira Ceumar.
Os laços de brasilidade estão presentes em todos os elementos da apresentação e em
cada detalhe do show, desde os
timbres às letras das canções –
que ajudam a contar a história
musical dos dois e do encontro
que os uniu –, e se espalham
na cenografia e na iluminação
do palco. Para chegar a um repertório que gira em torno de
uma hora e 15 minutos de apresentação, não foi fácil. Ceumar
tem mais de 20 anos de carrei-

ra e PC Silva, apesar de ter apenas um álbum lançado e ter iniciado a trajetória artística em
2012, é um compositor profícuo e procurado por muitos artistas da MPB. A turnê que chega a João Pessoa inclui, além da
capital paraibana, apenas as cidades pernambucanas de Garanhuns, Caruaru e Recife.
“Nós conseguimos encontrar um caminho quase como
se a gente estivesse entre o
Agreste e o interior de Minas,
um lugar que conseguimos encontrar em comum entre nós
dois”, ilustra Ceumar. “PC Silva é muito parceiro, um cara
brilhante nas ideias e os nossos
violões conversam bem”, acrescenta ela, que se apresenta também marcando o ritmo com um
pequeno zabumba.
Entre as músicas presentes
na apresentação de hoje estará
a canção ‘Boca da noite’, parceria dela com o amigo Chico César e Tata Fernandes. Essa é uma
de suas mais antigas gravações,
presente no álbum Sempre viva!,
de 2003. Além destas, o público
vai poder conferir as interpretações de ‘Meu amorzim’ e ‘Ciclone’, do pernambucano PC, e
‘Banzo’, ‘Dindinha’ e ‘Avesso’, da
mineira Ceumar.
Outra música confirmada
no setlist é ‘Todas as vidas do
mundo’, canção que aproximou os artistas do show de logo
mais, e que foi gravada por ambos em seus respectivos discos.
Em Espiral, trabalho mais re-
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cente de Ceumar, a faixa conta
com a participação da paraibana Cátia de França. A mineira
havia ouvido PC Silva cantar a
música em um sarau em Recife, em 2017, e se interessou imediatamente pela composição do
pernambucano.
A parceria deu continuidade quando ela cantou ‘Boomerang’ no álbum Amor, Saudade
e Tempo, de PC Silva. “Começamos um diálogo mais próximo
e agora já somos parceiros. Às
vezes, isso acontece de um jeito
que a gente nem explica muito
bem. São os mistérios da música”, considera Ceumar. Depois
de passar mais tempo com encontros virtuais que presenciais nos últimos anos, a dupla faz planos agora de lançar
o primeiro single de uma composição dos dois juntos e levar
esse show para todo o país.
‘Líricas Transcendentes’
A ligação mais íntima de
Ceumar com a Paraíba se dá
através de uma das maiores estrelas e melhores representantes
da música do estado: a já citada
Cátia de França. Ambas fizeram uma turnê com mais de 40
apresentações no Sul e Sudeste
do país chamada Líricas Transcendentes, no ano de 2019, com a
participação ainda de Déa Trancoso. “Aquela mulher é um dicionário vivo de todas as coisas
que ela viveu e que ela viu na Paraíba e no resto do mundo. Ela
tem visões muito especiais so-

bre o interior da Paraíba, sobre
como ela foi educada e como a
mãe dela mostrou o mundo para
ela: Cátia para mim foi como um
grande presente. Todos os ensinamentos que ela me deu sobre
frutas, cores, temperos e vivências, é como se eu ouvisse a Paraíba pelos olhos de Cátia”, afirma Ceumar, que já fez vários
shows também com o Quinteto
da Paraíba.
A apresentação desta noite
busca criar uma atmosfera nostálgica sobre uma ideia de país
que costumava se identificar na
interpretação feita com o talento do cancioneiro popular, mas
que hoje, em partes, se vê confuso e surpreso com a própria
identidade, e parece desprezar a
sofisticação de sua produção artística. Depois de adiar as apresentações da miniturnê devido
à pandemia, os artistas enxergam a oportunidade como um
recomeço. “A gente está juntando essas forças no momento em
que a cultura está esfacelada no
Brasil. Então, quanto mais juntos estivermos no palco, nas
produções e nas criações, nos
ajudando, mais positivo será.
Esse é o caminho que a gente
vai ter que percorrer agora para
que a nossa música seja colocada no lugar que ela merece”, finaliza Ceumar.
Os ingressos para o espetáculo custam R$ 50 (inteira) e R$ 25
(meia), podendo ser adquiridos
pela plataforma oficial do Sympla (www. sympla.com.br).

“

Aquela
mulher é um
dicionário vivo
de todas as
coisas que ela
viveu e que ela
viu na Paraíba
e no resto
do mundo.
Ela tem
visões muito
especiais
sobre o interior
da Paraíba,
sobre como ela
foi educada e
como a mãe
dela mostrou
o mundo para
ela: Cátia, para
mim, foi como
um grande
presente

Ceumar
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LBeoarbosa

Quadrinhos

Obra de Mike Deodato Jr. é
indicada ao ‘Oscar das HQs’

portuguesleobarbosa@gmail.com

Caíram as
máscaras?

Com arte do paraibano, ‘Nem todo robô’ concorre ao Prêmio Eisner nos EUA
Foto: Acervo Pessoal

Da Redação

C

Imagem: CZ/Divulgação

“Foi um quadrinho desafiador em termos gerais. A comédia, a sátira, a crítica
social que permeiam a trama não são o
tipo de coisa a que eu estou acostumado
como desenhista”, declarou o quadrinista paraibano Mike Deodato Jr. no seu depoimento colhido em Nem Todo Robô (120
páginas, R$ 94,90), série que saiu nos EUA
e neste ano ganha uma compilação nacional pela Editora Comix Zone.
A obra, escrita por Mark Russell (que
já fez uma paródia mais “realista” dos
Flinstones e colocou Jesus para ser o pupilo de um “Super-Homem” em O Retorno do Messias) recebeu duas indicações ao
Prêmio Eisner, um dos mais importantes da indústria de comics (como quadrinhos são chamados nos EUA), considerado o “Oscar das HQs”. Nem Todo Robô
concorre como Melhor Nova Série e Melhor Série de Humor.
A trama mostra um cenário futurista,
onde as máquinas tomaram os empregos
dos humanos e, por consequência, têm
que adotar uma família para sustentar.
Com o “estresse”, as pessoas ficam com
medo de que os robôs se rebelem e cometam assassinatos, uma alusão que o roteirista faz com a masculinidade tóxica.
“Fiquei impressionado com a maneira
como, em poucas páginas, Mark Russell
conseguiu não só introduzir todo o pano
de fundo da série, mas também apresen-

Desenhada por Deodato (acima), HQ
(ao lado) recebeu duas indicações:
Melhor Nova Série e Série de Humor

tou e deu caracterização intensa a todas
as figuras que importavam. E ainda ficou natural e orgânico. É um dos roteiros mais inteligentes que eu já li – e isso
não é pouca coisa, porque eu venho trabalhando com os melhores do mercado
há 35 anos”, disse Deodato.
Neste ano, os vencedores do Eisner
Awards vão ser anunciados no dia 22 de
julho, durante a San Diego Comic-Con,
convenção de entretenimento e cultura
pop realizada anualmente na Califórnia.

Funes Cultural

Fundação Ernani Satyro

Polion e os ‘Versos de Ninguém’
Foto: Acervo Pessoal

José Romildo de Sousa
Em 1979, Polion Carneiro publicou seu livro Versos de Ninguém, que
foi muito prestigiado quando do seu
lançamento no Patos Tênis Clube.
Para se ter uma ideia da importância
dessa obra, o seu prefácio é do grande Orlando Tejo, que o encerrou profetizando: “De uma coisa estou certo: com esta poesia que tanto cheira
a cachaça como a terra molhada do
Sertão das Espinharas, Polion passa
a ocupar o lugar que lhe estava reservado na galeria dos verdadeiros
poetas paraibanos. Porque esta poesia, gerada de pecados e mistérios, foi
parida pelo ventre da noite para ser
amante do sol”.
E complementa ainda sobre o livro Raimundo Yásbeck Asfóra: “É,
verdadeiramente um poeta, o autor de Versos de Ninguém. Um poeta
ainda Agreste, literalmente rústico,
mas de uma impressionante intuição dos mistérios da grande arte. Eu
me esqueceria dos primeiros versos
e me fixaria, em livro, com os poemas de sátira política que conferem
uma vertente nova e surpreendente
ao seu volume. Nesse final, Polion
Carneiro pode dizer que não pediu
emprestado o seu processo criador.
Tem o perfil das coisas próprias e força de permanência”.
No ano de 2014, na cidade de Patos, no evento que registrou os 15
anos da circulação no Brasil do jornal A Verdade, os organizadores decidiram homenagear o ex-preso político, ex-vereador pela cidade de
Patos, poeta, advogado, líder sindical e tribuno popular Polion Carneiro (in memoriam).
No público presente ao evento, destaque para a viúva de Polion
Carneiro, a senhora Marúzia de
Araújo, e sua filha Pollyana Carla.
Também se fez presente o irmão de
Polion, Severino Canuto Filho (Lodim), além de sobrinhos e netos. Os
ex-vereadores José Augusto Longo
e Adão Eulâmpio, contemporâneos

Poeta patoense Polion Carneiro (1944-2007) em registro junto com os pais

de Polion Carneiro, compareceram
à solenidade.
Bastante emocionada na solenidade onde seu tio era o homenageado, a professora Klítia Cimene, traçou a interação entre poeta, livro e
leitores: “No livro, Polion Carneiro fez perceber a dimensão da alma
poética do líder político compenetrado na sensibilidade humana em uma
obra única e imortal”. Versos de Ninguém mostra a magnitude do autor.
Seu único livro confunde-se com sua
vida de tal modo que muitos poemas mais parecem uma confissão.
Ao mesmo tempo, sua obra faz de
cada leitor um intérprete de si mesmo quando entra em contato com a
poesia de Versos de Ninguém.
O autor de Versos de Ninguém, Polion Carneiro de Oliveira, nasceu na
cidade de Patos, estado da Paraíba,
em 26 de fevereiro de 1944. Estudou
inicialmente no Coriolano de Medeiros, ingressando em seguida no Colégio Diocesano, no tempo do Padre
Vieira. Líder estudantil conseguiu
chegar à Casa Juvenal Lúcio de Sousa pela primeira vez em 1968, como
o vereador mais novo daquela legis-

latura. No ano seguinte, Polion foi
preso por não concordar com os posicionamentos do regime militar e
pertencer a uma agremiação política (MDB) que incomodava os chefes
políticos da região.
Em 1972, transferiu-se para Brasília, onde foi trabalhar no Correio Brasiliense e na Rádio Nacional, retornando para Patos dois anos depois.
Polion foi ainda vereador da “Morada
do Sol” por três legislatura (1976, 82 e
88). Aprovado no concurso do BNH
foi residir em Natal (RN). Com a dissolução do Banco do Nordeste, tendo
sido absorvido pela Caixa Econômica, Polion veio morar em João Pessoa,
chegando a ser presidente do Sindicato dos Bancários da capital do estado. Era Bacharel em Economia pela
Fundação Francisco Mascarenhas e
advogado pelo IPÊ, atual Unipê, de
João Pessoa. Já aposentado retornou
à “terrinha” de origem para ficar mais
perto dos pais e irmãos, trazendo as
filhas Yanna e Karoline. Polion voltou
definitivamente para João Pessoa em
2004, onde chegou a falecer três anos
depois. Foi sepultado em Patos, a terra que ele amava muito.

om a liberação do uso das máscaras,
muitos ficaram divididos entre retirá-las
ou não. Em contexto não pandêmico
e metafórico, reflito que essa é uma questão
bastante particular e também impossível, pois
nunca mostraremos nossa verdadeira face,
pois temos diversas facetas condicionadas a
circunstâncias várias. Por exemplo: é muito
fácil ser simpático quando se está bem
alimentado, teve uma boa noite de sono e está
com banho tomado.
Nós somos constantemente impelidos a vestir
a máscara que nos seja mais confortável, a que
não nos gerará sofrimento, porque estamos
constantemente em busca de aceitação. Há algum
problema nisso? Sim, porque chegará o momento
no qual teremos de prestar contas ao tempo, por
termos vivido um personagem. “Quando quis tirar
a máscara / estava pegada à cara / quando a tirei
e me vi no espelho, / já tinha envelhecido”. Diz o
poeta Fernando Pessoa.
É preciso estar muito atento para não ser
sequestrado pelos anseios alheios, como
se fôssemos marionetes movidas aos seus
bel-prazeres. Estamos no modo automático,
desejando respostas imediatas e soluções
mágicas para aquilo que é processual. Estamos
construindo nossos sonhos ou estamos nos
bastidores ajudando outra pessoa a construir os
dela? O problema não está em ajudá-la, mas
em se esquecer de que só é possível arrancar
ao máximo a(s) máscara(s) se não formos de
encontro a nós mesmos. A preposição faz toda a
diferença – pergunte-se: tenho ido de encontro a
mim ou ao encontro de mim? Se a resposta for a
primeira, qual será o caminho que se deve trilhar?
E mais: como? Com quem? Quando?
Quando já não tivermos vergonha das
cicatrizes, da cara quebrada. Talvez, assim,
conseguiremos viver mais em conformidade
com aquilo que queremos e com o que somos.
Tirar as máscaras é uma oportunidade de nos
(re)conhecermos.
Ainda sobre as máscaras, muitos já estavam
sob elas antes da pandemia do novo coronavírus
devastar o planeta. Com muita dor, vimos faces,
na verdade, eclodirem em um formato mais
autêntico – ainda que não agradável.
Os mais ingênuos acreditaram que seria a
chance de promover a solidariedade. Porém,
no movimento que já vínhamos fazendo, eu
tinha a certeza de que o egoísmo e o instinto
de sobrevivência predominariam. O que vimos
foram milhares de pessoas mais preocupadas,
literalmente, com os seus traseiros do que com
quem passava fome. Evidentemente, podemos
contrastar esse cenário ao fato de que milhares
de profissionais de saúde arriscaram suas vidas
e até mesmo as perderam para que pudessem
salvar tantas outras.
Nada me entristeceu mais do que o
negacionismo, que vejo como um eufemismo
para o termo “burrice”. O vírus da ignorância foi
inoculado mais abruptamente do que o próprio
corona. E o pior (me parece) é que estamos
muito distantes de sequer abrandá-lo, pois pior
do que a insipiência é quando se insiste em se
manter no obscurantismo. Que me perdoem
(ou não), mas para mim é inaceitável a ideia
de que, tendo todas as condições de acesso ao
conhecimento, uma pessoa prefira se manter
alheia ao mundo.
É o que se tem chamado de “realidade
paralela”. Surreal, não? Platão, no Mito da
Caverna, já nos atentava para o fato de que
muitos preferem as sombras, se manter na
sua “bolha” a encarar que estão enganados.
Essa talvez seja a maior confirmação de uma
vaidade: a de querer estar sempre certo, a de
não admitir o erro, como se isso fosse reduzir sua
credibilidade. Todavia, é muito mais decente
reconhecer a falha e pedir desculpas.
É infinito o que desconhecemos. Crescemos
muito mais quando admitimos nossa
incultura, porque assim podemos dar espaço
ao conhecimento. Infelizmente, parece que
perdemos nosso apetite para a ciência. Nossa
curiosidade tem se voltado mais ao fútil, ao inútil
e ao nada prático, quando é necessário usar
nosso impulso criativo para modificar realidades
que nos fazem sofrer.
Já estava na hora de retirar nossas máscaras.
E agora desejo que se renovem as vestes: a da
esperança de que tenhamos aprendido, de fato,
alguma coisa e a de que a perda de milhões de
vidas não tenha sido em vão.
Colunista colaborador
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Paraibano lança canção
‘Para um novo amor’
No ‘Entrevista Funesc’ de hoje, PS Carvalho apresenta uma balada romântica
Foto: Divulgação

Da Redação
O ‘Entrevista Funesc’ de hoje receberá o cantor e compositor PS Carvalho. A partir das 17h, o jornalista
Jãmarrí Nogueira conduzirá o papo
no perfil do Instagram da Funesc (@
funescgovpb), ao vivo, com direito a
perguntas dos espectadores.
O artista está lançando um single
em parceria com o também cantor
e compositor paraibano Tadeu Mathias: ‘Para um novo amor’. Canção
será disponibilizada nas plataformas
de streaming de música.
Conforme PS, a canção gira em
torno da ideia de uma desilusão amorosa pede sempre um novo amor.
“Trata-se de uma balada romântica
que nasceu após um longo processo

Composição de PS fala de recomeços

de composição. A letra destaca uma
mensagem feliz e de recomeço. A
capa do single é ilustrada pelo artista plástico internacional Tito Lobo”,
disse o artista paraibano.

Através do QR Code
acima, acesse perfil do
Instagram da Funesc

EM cartaz
Foto: Divulgação

ESTREIA
Chamas da Vingança (Firestarter. EUA.
Dir: Keith Thomas. Suspense. 16 anos). Baseado em obra de Stephen King, experimento faz
um casal ter habilidades telecinéticas e telepáticas de controle mental. A filha deles acaba desenvolvendo uma capacidade pirocinética assustadoramente forte, o que coloca uma
organização secreta no seu encalço. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 17h30 (dub.) - 22h20 (leg.);
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto
seg.) - 19h10 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h20 - 21h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h20 - 21h.
Dog - A Aventura de uma vida (Dog.
EUA. Dir: Channing Tatum e Reid Carolin. Comédia. 14 anos). Ex-soldado (Channing Tatum) recebe a missão de levar a pastor-belga
do exército ao funeral do melhor amigo humano do cão, o treinador de cachorros. Mas, ao
longo do caminho, eles enlouquecem um ao
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. Drama. 14 anos). Pureza (Dira Paes) é uma mãe
solo que mora com seu filho (Matheus Abreu),
em uma pobre região do Maranhão. Descontente com a vida, o jovem resolve deixar o local
para buscar emprego em um conhecido garimpo, com a promessa de dar uma vida melhor.
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 praticamente tudo errado. CINÉPOLIS MANAÍRA 8:
15h15 (exceto sáb. e dom.) - 19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 16h15 - 20h15; CINE SERCLA
PARTAGE 5: 16h15 - 20h15.
Pré-estreia
Top Gun: Maverick (EUA. Dir: Joseph Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois de mais de 30
anos servindo a marinha como um dos maiores
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 grupo de pilotos em formação para uma missão especial
que nenhum “Top Gun” 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., exceto 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 (exceto qui. e sex.);

Serviço

Após 36 anos, Tom Cruise revisita o personagem que lhe consagrou em ‘Top Gun: Maverick’
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 15h (exceto qui., sex., seg. e ter.) - 18h (exceto 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 Multiverse of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura.
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) vai para uma jornada rumo ao desconhecido. Além de receber ajuda de novos aliados
místicos e outros já conhecidos (como a Wanda, interpretada pela Elizabeth Olsen), o mago
da Marvel atravessa as realidades alternativas perigosas dos diversos universos para enfrentar um 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 MANAÍRA 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.); CINÉPOLIS 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 MANGABEIRA 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 espaço de seu pai, o rei
Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo brutalmente assassinado. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar
a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura
que um dia voltaria para vingar seu pai e matar seu tio. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 16h20
- 21h50; CINE SERCLA 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 nordeste da Tailândia para documentar a vida
cotidiana de um médium local, que é possuído
pelo espírito de uma divindade local que os aldeões adoram. Mas o que pode estar possuindo o xamã pode não ser a deusa que eles dizem
ser. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 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 crianças
que eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍRA 3:
13h45 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 13h30 (sáb. e dom.).
O Peso do Talento (The Unbearable
Weight Of Massive Talent. EUA. Dir: Tom Gormican. Comédia. 16 anos). Sofrendo por não conseguir mais papéis como antes, não ter mais a
fama como antes, estando insatisfeito com a vida
e prestes a pedir falência, Nicolas Cage chega no
fundo do poço e se mete em uma aventura que
ultrapassa os seus papéis feitos. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.).
Sonic 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comédia. Livre). Após conseguir se estabelecer em Green
Hills, Sonic está pronto para mais liberdade
e quer provar que tem o necessário para ser
um herói de verdade. CINÉPOLIS MANAÍRA
8 (dub.): 14h45 (sáb. e dom.); CINE SERCLA
TAMBIÁ 4 (dub.): 15h10; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h10.

Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping Manaíra (Box) [3246-3188] •
Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] •
Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador [3337-4646]
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Sandra
R aquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora

Senhas

E

sta semana assumi para mim mesma que
detesto senhas. Mesmo que necessárias.
Exceto pela música maravilhosa da
Adriana Calcanhotto. Elas existem antes do
mundo tecnológico para tentar preservar algo,
trazer segurança. Com advento da tecnologia
passaram a ser parte da vida cotidiana de um
monte de gente no mundo inteiro. Um volume
imenso de dados que também nos sufoca.
“…Não gosto dos bons modos, não gosto.
Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem
de vontade, dos que secam de desejo, dos que
ardem…” (Senhas – Adriana Calcanhotto).
Não vejo desejo nenhum no ritual constante de
elaboração de senhas para tudo. O que traz um
sentimento de sufocamento. É diferente da ideia
de parangolés, do artista Hélio Oiticica. Claro,
porque é um caminho de outras possibilidades
do vestir-se no mundo de criatividade e
participação ativa.
Com a geração de códigos aleatórios ou
até de estruturação de senhas com referências
afetivas, a gente vai criando em nós os cadeados
virtuais. Detesto, odeio na verdade. O excesso
de informações provocando limitações na
memória, na capacidade de registrar e lembrar
dos números. O volume sempre tão grande,
e exigindo cada vez mais. Houve um tempo
em que, analógicos, sabíamos os números
de telefone dos mais próximos, e dos serviços
mais essenciais. Sabíamos e não esquecíamos
data de aniversário da rede afetiva mais
fundamental.
Nada contra a tecnologia, e tudo contra
em alguns momentos. Porcaria de senha para
tudo em todo tempo. E numa hora pane, cadê
memória? Senha para isso, senha para aquilo.
Aceitar notificações. Negar. Senha forte ou fraca.
Colocar número, maiúscula, símbolo, e-mail
de segurança. Esqueceu a senha? Digite novo
código. Resetar (verbo novo), começar tudo
outra vez. Céus!!!! Dá vontade de largar tudo e ir
para o mar, para o mato, para o silêncio.
Imagina ter cadernetas para anotar senhas.
Mesmo assim em certo momento perder toda
sua memória imagética e de trabalho por cinco
anos, que, presa numa memória externa, foi
embora assim, plaft-pluft! Aconteceu comigo,
fiquei desolada tempos atrás, absorta. Depois
me recuperei do acontecido. Só que vez por
outra sinto falta daquelas fotos lindas feitas na
Pirâmide do Sol e da Lua. É fogo!
É uma info-esquisofrenia tão grande esse
negócio de senha. Num mundo de falta de
certezas e qualquer segurança. Se você se sente
seguro no mundo virtual, parabéns. Por vezes me
sinto uma marionete, não totalmente. Passa em
momentos um sentimento de estar de alguma
forma permitindo que façam algo de mim, que
eu não sei bem o que seja, mas permito mesmo
assim, toda vez que clico aceito a alguma coisa
na internet.
Ainda hoje lido bastante com papéis.
E não sei se me sinto mais segura. Porém
para certos dados preciso mesmo tocar e
cartografar as ideias, que de certo modo o
papel traz materialidade, para daí construir
mapas conceituais, e caminhos possíveis. E
hoje, pela mediação tecnológica na educação,
há um paralelismo virtual. Então tome e-mail,
drive, pasta, docs e o escambau que se possa
imaginar. E lá vai mais senhas… sem falar na
porta de entrada para as redes sociais, que um
dia a gente abriu e segue assim escancarada.
Sempre penso em fechar a porta. Vez por
outra penso em seguir o caminho dos jovens
da literatura de C. S. Lewis, em As crônicas de
Nárnia. Simplesmente fechar a porta do quarto e
sumir dentro do guarda-roupa, entrar através da
imaginação e necessidade vital no lugar mais
íntimo de todos. A espiritualidade que cada um
carrega em si. Um lugar sem senhas.
A gente tenta humanizar os dados, atribuindo
nome de coisas, pessoas e experiências que nos
pareçam familiar. Mesmo assim a gente não
afasta em certos momentos a tormenta de viver
num mundo de forte vigilância e controle.
Antigamente, nas cidades do interior,
chamado hoje de Brasil profundo – o que não
deixa de ser engraçado ouvir –, se alarmava
as pessoas dizendo que surgiria um tempo do
número da besta. Era a imaginação fantástica
fazendo a gente arregalar os olhos e se arrepiar.
Ficar atentas, ter um cuidado com o mal/mau,
com os perigos dessa vida.
Não quero ser apocalíptica assim com a
digitalização da vida humana. Todavia, tem
horas que o excesso de senhas me parecem
mesmo ser coisa do capeta.

•

Colunista colaboradora
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Escurinho celebra
60 anos de idade
com show

Artista pernambucano
radicado na Paraíba
vai cantar quatro novas
canções do seu próximo
álbum, ‘O Bom é Tomar
Cuidado’, previsto para
ser lançado entre os
meses de junho e agosto

Amanhã, no Teatro Santa Roza, em João Pessoa,
multiartista se apresenta junto com Quinteto da Paraíba

Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

O percussionista, compositor, cantor e ator Escurinho comemorará amanhã seis décadas de vida. Com o intuito de
celebrar a data, o artista convidou o Quinteto da Paraíba,
com o qual realizará, a partir
das 20h, o show de aniversário Escurinho 60, no Teatro Santa Roza, localizado na cidade de
João Pessoa.
Ao longo de duas horas de
duração, do total de 11 músicas do repertório, ele vai apresentar quatro novas canções do
seu próximo álbum, que vai se
chamar O Bom é Tomar Cuidado,
cuja previsão de lançamento é
entre os meses de julho e agosto. Os ingressos do show custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia)
e R$ 50 (social + 1Kg de alimento não perecível).

“

Por causa da
inexperiência
da juventude,
eu pensava
que não ia
passar dos 40
anos de idade
e, portanto,
para mim é um
sonho chegar
aos 60 anos
Escurinho

“Vou priorizar o Quinteto da
Paraíba, mas vou fazer a abertura do show com a minha banda, com a qual vou apresentar quatro músicas autorais do
meu próximo álbum. A primeira é ‘Nas Sombras’, um bolero romântico, uma história de
amor; depois vem ‘Sandália de
Dedo’, uma ciranda com pegada romântica; em seguida, ‘Garota Safada’, um carimbó que é
uma brincadeira que faço com
as bandas de forró de plásti-

co, mas sem crítica nenhuma.
É só uma brincadeira; e a outra
é ‘Pele Preta’, um rock de temática antirracista. O Bom é Tomar
Cuidado, que dá título ao novo
álbum, é uma frase da música
‘Passageiro dos Espirros’, que
fala sobre a Covid-19”, enumerou Escurinho. Ele informou
que o disco terá 10 canções, todas já concluídas, e está na fase
de conclusão da mixagem para
posterior lançamento.
Depois que apresentar suas
quatro músicas, o aniversariante antecipou que vai chamar
o Quinteto da Paraíba ao palco para dar prosseguimento
ao show popular, mas com sonoridade armorial. Escurinho
disse que, nessa parte, também
vai mostrar ao público canções
autorais com arranjos elaborados pelo músico Xisto Medeiros e o maestro Carlos Anísio, a
exemplo de ‘O Princípio Básico’,
‘Savanas’, ‘Boi Tungão’,’Saí de
Casa’ e ‘Lá Vem a Onda’, além
da música ‘Coco Sem Ganzá’,
um coco de Chico César, e ‘Cadê
as Flores’, um maracatu do Ceará que Escurinho criou em parceria com esse mesmo compositor paraibano.
Ele disse que a ideia de se
apresentar com o grupo, nesse momento especial de celebração surgiu da lembrança de
2018, quando Escurinho participou do projeto ‘Quinteto Convida’, cuja repercussão os levou
a se apresentar em outras cidades, a exemplo do Festival Mares de Conde, na Praia de Jacumã, em 2020.
“O meu sentimento é de felicidade, por esse momento especial. Mesmo com a pandemia, eu fiz lives no dia do meu
aniversário, nos últimos dois
anos, e realizar essa apresentação presencial no Teatro Santa
Roza é uma satisfação, pois será
ocasião de rever os amigos”,
contou o multiartista. “Esse período de pandemia da Covid-19
foi de muita reflexão, pois perdi
amigos para essa doença, mas
não a contraí. Porém, tive um
problema sério de coração. Por
causa da inexperiência da juventude, eu pensava que não ia
passar dos 40 anos de idade e,
portanto, para mim é um sonho
chegar aos 60 anos e essa comemoração reflete a minha volta
aos shows, ao convívio com os
amigos e a experiência coletiva

de viver em sociedade”, confessou Escurinho.
“Ficamos muito felizes com
o convite. Escurinho é um artista importante da cena musical paraibana, a gente procura colocar nossa sonoridade na
música dele sem perder a originalidade dele”, disse Xisto Medeiros, integrante do Quinteto
da Paraíba.
O baixista informou que o
grupo, criado há quase três décadas, tem participado da Exposição Armorial 50 Anos, cujos
próximos shows serão no Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB) do Rio de Janeiro, em 11
de junho, além de São Paulo, em
agosto, e Brasília, em novembro,
mas as datas vão ser confirmadas. “São apresentações presenciais, com capacidade máxima
de público, e o repertório é basicamente o repertório do CD
Música Armorial, da gravadora
inglesa Nimbus Records, gravado em 1995 e que está disponível em todas as plataformas”,
informou ele.
Trajetória
Pernambucano da cidade
de Serra Talhada, Jonas Epifânio dos Santos Neto, conhecido como Escurinho, tinha 11
anos de idade quando se mudou com a família para o mu-

Com o Quinteto da Paraíba, Escurinho ganha tom armorial na apresentação

nicípio paraibano de Catolé do
Rocha, onde passou a maior
parte da infância e adolescência, teve os primeiros contatos
com a música e conheceu Chico
César, com quem, junto a outros
amigos, criaram o Grupo Ferradura, se apresentando pelo interior do estado.
No início da década de 1980,
se mudou para João Pessoa e,
através da amizade com Pedro
Osmar, faz shows com o grupo Jaguaribe Carne. O artista lembrou que, ao longo dos
seus 35 anos de carreira como
músico profissional, durante a
qual lançou quatro CDs e um
DVD, possui “um trabalho de
MPB, mas com pegada nordes-

tina, que inclui alguns ritmos,
como a ciranda e o coco, e temas
como o amor, humor, poesia e
contestação política”, conforme
declarou ele, também conhecido por agregar o regionalismo
com pesquisas de sons indígenas e africanos, numa combinação com o rock.
Na capital paraibana, além
da música, atuou no teatro, tendo sido, como integrante do
grupo Piollin, o responsável
pela trilha sonora do espetáculo
Vau da Sarapalha (no qual atuou),
inspirado na obra de Guimarães Rosa e dirigido por Luiz
Carlos Vasconcelos. “Foi uma
experiência ótima, maravilhosa”, comentou o músico.
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Em visita a municípios do Sertão do estado, João Azevêdo (D) destacou a importância de investimentos na
agricultura familiar e na construção de cisternas para garantir segurança hídrica à população

no sertão

Governo entrega obras

João Azevêdo disse que estão sendo
investidos 80 milhões de dólares na
agricultura familiar, fortalecendo o setor
O governador João Azevêdo esteve, ontem, no município de Brejo dos Santos,
no Sertão paraibano, ocasião em que entregou 156
cisternas, pelo Projeto Cooperar, e um ônibus escolar.
O chefe do Executivo estadual visitou, ainda, os municípios de Riacho dos Cavalos e Mato Grosso, onde
inspecionou obras da Educação em andamento, com
investimentos que chegam
a R$ 2,5 milhões.
Acompanhado por lideranças políticas da região, a
exemplo do deputado federal Gervásio Maia e da deputada estadual Pollyanna
Dutra, João Azevêdo ressaltou a importância do Projeto Cooperar para as famílias. “É uma alegria muito
grande estar na região e
perceber como as ações do
Governo do Estado têm me-

lhorado a vida dessas famílias. Por meio do Projeto Cooperar, com recursos
próprios, estamos implantando 5.200 cisternas. Estamos investindo 80 milhões
de dólares apenas na agricultura familiar, chegando
perto e fortalecendo o setor
produtivo”, afirmou.
“Muito feliz por ver o
nosso compromisso assumido em 2018, sendo concretizado. A riqueza que
este Estado gera está chegando na ponta, beneficiando a população, em diversas
áreas e respeitando todos os
municípios, tratando cada
um com igualdade”, prosseguiu.
As 156 cisternas, além
de Brejo dos Santos, contemplam os municípios de
Catolé do Rocha, Bom Sucesso e Riacho dos Cavalos.
O casal de agricultores

e cisternas

familiares Renata Oliveira,
de 32 anos, e Adailton de
Freitas, de 39 anos, foi enfático ao descrever uma cisterna na porta de casa. “É
uma oportunidade muito
grande receber essa cisterna, que vai ajudar no nosso consumo, na limpeza
da casa. E é bem melhor,
já que antes a gente pegava
água na vizinhança”, disse
ela. “Desde criança que eu
convivo com a falta d’água.
Agora, a gente pode até produzir alguma coisa, como
palma”, emendou ele.
Ainda em Brejo dos Santos, o governador João Azevêdo entregou um ônibus
escolar, um investimento
de R$ 248 mil. O veículo era
aguardado com ansiedade, principalmente por estudantes que precisam se
deslocar até Patos. “É com
muita alegria que nós re-

cebemos esse ônibus, que
vai ajudar mais de 40 alunos que estudam em Patos.
Só tenho a agradecer ao governador João Azevêdo por
essa parceria firmada com
Brejo dos Santos”, disse a
prefeita do município, Luciene Vieira.
A estudante Alice Barreto, que estuda enfermagem
em Patos, não escondeu a
alegria. “A gente recebe esse
ônibus com muita gratidão.
Somos de cidade pequena,
e é uma luta muito grande para quem estuda fora.
Agora tudo vai ficar mais
fácil”, comentou.
Logo em seguida, o governador João Azevêdo foi
até o município de Riacho
dos Cavalos, onde realizou
uma visita técnica às obras
de ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Daniel Car-

TJPB recebe denúncia contra Emerson Panta
Foto: MPPB

cavalcanteiluska@gmail.com

O Pleno do Tribunal de
Justiça da Paraíba recebeu
denúncia do Ministério Público Estadual contra o prefeito do município de Santa Rita, Emerson Panta (PP),
na última quarta-feira. Ele
é acusado de admitir mais
de 100 servidores na administração municipal em desacordo com a lei. A denúncia não pede o afastamento
do cargo e nem decretação
de prisão preventiva.
Segundo o MPPB, as irregularidades foram praticadas entre os anos de
2017 e 2020. Nesse período, foram realizadas 137
admissões irregulares de
pessoas para atuarem em
diversas áreas da administração municipal. Embo-

Desembargadores aceitaram a denúncia contra Emerson Panta

ra tenham sido feitas sob
o pretexto de necessidade
temporária de excepcional
interesse público, o MPPB
constatou que as admissões
foram realizadas de forma
sistemática e reiterada para
o exercício de funções e atividades rotineiras.
De acordo com o enten-

“Os resultados trazidos pelos investimentos em educação são robustos e certos.
Por isso, tenho orgulho em
fazer parte de um Governo
que tem olhado com atenção para uma área que é a
base de todas as políticas
públicas, que é a educação”,
finalizou João Azevêdo.
A entrega e inspeção
de obras no Sertão pelo governador João Azevêdo foi
prestigiada por diversas lideranças políticas e populares da região. Os auxiliares do Governo do Estado,
a exemplo de Cláudio Furtado (Educação); Ronaldo
Guerra (Chefe de Gabinete do Governador); Tibério
Limeira (Desenvolvimento
Humano); Nonato Bandeira (Secretaria da Comunicação); e Simone Guimarães
(Suplan) também prestigiaram o evento.

Paulista

contratação irregular
Iluska Cavalcante

neiro, que vai ganhar um
laboratório e um ginásio
de 600 m². Os investimentos chegam a R$ 1,6 milhão.
Em relação à reforma, entre
os ambientes contemplados,
estão dez salas de aula, sala
de professores e laboratório
de informática.
O prefeito de Riacho
dos Cavalos, Francisco Eudes, agradeceu os investimentos do Governo do Estado no município. “Eu vejo
com muita alegria a presença do Governo do Estado em Riacho dos Cavalos.
Essa reforma da Escola Daniel Carneiro ficou excelente”, disse.
Por fim, o chefe do Executivo estadual realizou
uma visita técnica à construção da Escola Municipal, que terá investimentos do Governo do Estado
da ordem de R$ 900 mil.

dimento do relator do processo, o juiz convocado Eslú
Eloy Filho, a denúncia contém todos os requisitos previstos na legislação. “Existe
justa causa e não há motivo
para não recebê-la”, ressaltou. Além disso, a denúncia
aponta que as contratações
eram precárias e desobe-

deciam o prazo máximo de
contratação e a norma que
proíbe a recontratação antes de 12 meses do término
do contrato.
“O problema aqui não
está na contratação por excepcional interesse público.
O eixo da questão trazida
aqui é a perpetuação dessas contratações por mais
tempo do que permite a lei,
frustrando, obviamente, o
ingresso natural por meio
do concurso público”, afirmou o juiz.
Procurado pela reportagem de A União, o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, afirmou em nota
que a atuação ocorreu dentro dos estreitos limites da
legalidade e está convencido de que será comprovado
que não houve afronta à legislação aplicável.

Recesso é suspenso
Iluska Cavalcante

cavalcanteiluska@gmail.com

Os vereadores da Câmara Municipal de Paulista, Sertão da Paraíba, desistiram das férias
prolongadas de mais de
100 dias. A presidente da
Casa, Josefina Saldanha
(PL), apresentou ontem
um despacho afirmando
que o projeto era inconstitucional.
Na última terça-feira
(17), os vereadores aprovaram, por cinco votos a favor, o aumento do recesso
de 45 para 105 dias. A proposta previa que a Câmara
Municipal iria funcionar
do dia 1º de fevereiro a 21
de maio, e depois de 1º de
agosto a 15 de dezembro.
No entanto, após repercussão negativa, os vereadores voltaram atrás. Jose-

fina Saldanha afirmou no
despacho que o descanso
prolongado fere a Constituição, que estabelece o
período de trabalho para
o Congresso Nacional de
2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22
de dezembro.
Em Paulista, os vereadores trabalham apenas
uma vez na semana, em
sessão que acontece às terças-feiras, às 9h, e dura em
torno de duas horas. O salário mensal é de R$ 4,1
mil e R$ 6,1 mil para a presidente da Casa.
Votaram a favor do recesso os vereadores Laércio Redeiro (autor do projeto), Deda, Amaral, Cícero
de Ademar e Anginho da
Van. Os vereadores Betinho, Possidonio e Tico
França votaram contra a
aprovação.
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joão pessoa

Câmara aprova mobilidade urbana
Projeto de autoria do Executivo irá estabelecer diretrizes para acompanhamento e monitoramento do trânsito
Depois de uma semana
recheada de discussão e várias atividades debatendo
e visitando pontos estratégicos do trânsito da capital
paraibana, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou, na sessão de ontem, o
Plano de Mobilidade Urbana. O Projeto é de autoria do Executivo municipal.
O Plano de Mobilidade Urbana de João Pessoa
irá estabelecer as diretrizes
para o acompanhamento
e o monitoramento de sua
implementação, avaliação
e revisão periódica com o
objetivo de efetivar a Política Municipal de Mobilidade Urbana.
Ele também irá apontar
os direcionamentos sobre
o transporte ativo, transporte público, sistema viário, planejamento urbano

e gestão pública da mobilidade na microrregião de
João Pessoa.
O Plano de Mobilidade foi aprovado por maioria esmagadora, mas teve
o voto contrário do vereador Marcos Henriques (PT),
que apresentou um requerimento oral solicitando o

Contra

O Plano de Mobilidade
foi aprovado por maioria
esmagadora, mas
teve o voto contrário
do vereador Marcos
Henriques

adiamento da matéria para
depois do final do mês de
maio. O requerimento não
foi acatado pela maioria
dos vereadores presentes
no plenário.
“No dia 31 de maio, vamos realizar, aqui nesta
Casa, uma plenária para debater o Plano Diretor de nossa cidade. Então seria melhor votarmos essa matéria
depois desse debate. Hierarquicamente, o Plano Diretor
é maior que o de Mobilidade Urbana, sendo assim o
de mobilidade precisa estar
adequado ao Diretor, que
só será votado depois. Não
houve uma discussão ampla
com a sociedade sobre esse
Plano de Mobilidade que
deixou de contemplar muitas demandas da população
de nossa cidade”, explicou o
parlamentar.

Foto: CMJP

A Câmara de João Pessoa aprovou, na sessão de ontem, o Plano de Mobilidade Urbana

Casa também acatou o JP Negócios
A Câmara Municipal de
João Pessoa também aprovou, na sessão de ontem, outro projeto oriundo do Executivo Municipal que cria
o serviço social autônomo,
que está sendo chamado
de João Pessoa Negócios ou
simplesmente JP Negócios.
Ele permitirá que a Prefeitura de João Pessoa possa desenvolver a economia
sustentável da cidade, incentivar o desenvolvimento setorial e local, bem como
promover a captação de recursos e investimentos.
“Isso visa contribuir para
a melhoria do ambiente de
negócios e para o fortalecimento da atividade empreendedora. Além disso,
a capacitação e qualificação
profissional, a facilitação de
acesso a crédito para micro

e pequenos empreendedores e a realização e participação em feiras e eventos
nacionais e internacionais.
Na justificativa da matéria,
a prefeitura cita que se trata
de um modelo já utilizado
por vários municípios e estados brasileiros e pela própria União, como no caso da
São Paulo Investimentos, Investe SP, Rio Investe, Investe Recife e APEX”, diz trecho
do documento.
A matéria aprovada,
no entanto, teve algumas
emendas no texto base e que
acrescentaram entidades
importantes com o Polo de
Tecnologia Extremo Oriental das América (Extremotec), a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba
(Fiep), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-

quenas Empresas (Sebrae),
a Federação do Comércio de
Bens e de Serviços do Estado da Paraíba (Fecomércio)
e a Associação Comercial no
Conselho do serviço social.
Para o vereador Bruno
Farias (Cidadania), líder do
prefeito Cícero Lucena (Progressistas) na Casa Napoleão Laureano, esse projeto
é de suma importância para
o desenvolvimento econômico da capital paraibana
e, também, servirá, por tabela, como forma de gerar
novos postos de trabalho
na capital.
“O JP Negócios é um
serviço social autônomo,
já existente na maioria das
grandes cidades como SP
Negócios e RJ Negócios. As
grandes cidades do Brasil e
do mundo já têm serviços

autônomos como esse, que
tem a finalidade precípua
de exportar mercadorias,
bens e serviços produzidos
genuinamente em nossa cidade e captar grandes empreendimentos para João
Pessoa. É um modelo que
vem se revelando exitoso
em todo o mundo e João Pessoa está na esteira desses novos ventos e ares, sobretudo no momento de crise em
que a gente precisa da captação de grandes empreendimentos para gerar empregos. Vimos isso ontem
no 1º Feirão da Empregabilidade, as pessoas sedentas,
ávidas por emprego. Essa é
uma forma de usarmos um
instrumento utilizado em
todo o mundo para fazer catapultar nossa economia”,
declarou.

Capital sedia encontro
A cidade de João Pessoa será sede de dois
grandes eventos do poder Legislativo municipal. A capital abrigará o
II Conselho Nacional do
Poder Legislativo Municipal das Capitais e o Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, que
serão realizados de 8 a 10
de junho. Ambos os encontros irão reunir os vereadores das principais
câmaras municipais da
Paraíba e do Brasil e contará com uma palestra na
abertura dos eventos do
presidente do Senado Federal, o mineiro Rodrigo
Pacheco (PSD).
O vereador e presidente da Câmara Municipal
de João Pessoa, Dowsley
Dinho (Avante) preside

nacionalmente também o
Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal
das Capitais (Conalec).
Os encontros vão debater temas como modernização dos legislativos,
comunicação e transparência. A ideia de promover um encontro paraibano durante o evento
nacional surgiu da necessidade de contribuir com
o aperfeiçoamento dos legislativos municipais do
Estado.
O ut ra at ração que
também fará parte da solenidade de abertura dos
eventos será o poeta, compositor, intérprete e repentista paraibano Jessier
Quirino. O artista será o
primeiro a se apresentar
nos eventos.

eleições

Defensoria pede urnas eletrônicas para voto nos presídios
O defensor público-geral da Paraíba, Ricardo Barros, solicitou ao presidente
do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargador Leandro dos
Santos, a instalação de urnas eletrônicas em presídios
e unidades sócio-educativas
para que os presos provisórios e adolescentes na faixa
etária entre 16 e 21 anos possam votar nas eleições de
outubro, quando serão escolhidos presidente da República e vice, governador,
senadores, deputados fede-

rais e deputados estaduais.
O DPG foi recebido na
última pelo presidente do
TRE, acompanhado dos defensores públicos José Gerardo Rodrigues, coordenador do Núcleo Especial de
Proteção à Infância e da Juventude, e Waldelita Cunha,
coordenadora Administrativa de Execução Penal e
Acompanhamento aos (as)
Defensores (as) Públicos (as)
nos Estabelecimentos Penais (CAEP). Ricardo Barros agradeceu a receptividade com a qual a demanda

foi recebida pelo desembargador Leandro, sensível à
causa, sobretudo pelo fato
de antes de ingressar na magistratura, ter atuado como
defensor público.
“Só os presos condenados têm os direitos políticos cassados. Há casos de
adolescentes que cometem
crimes na adolescência e
cumprem medidas sócio-educativas até a maioridade.
A todos deve ser assegurado
o direito à cidadania também através do voto”, concluiu Ricardo.

Foto: TRE-PB

Presidente do TRE recebeu defensores públicos em João Pessoa
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condenados
têm os direitos
políticos
cassados.
Há casos de
adolescentes
que cometem
crimes na
adolescência
e cumprem
medidas sócioeducativas

Fernanda Peres recebe título de Cidadã Paraibana da ALPB
“Poder me considerar
uma mulher nordestina é
uma honra imensurável; é
sentir-me abençoada por ter
sido acolhida quando, na
verdade, sou eu quem devo
profundas homenagens a
todo o povo da Paraíba, um
povo que me ensina, diariamente, a me tornar uma pessoa melhor”. O trecho faz
parte do discurso emocionado da defensora pública
Fernanda Peres, na última
quarta-feira, quando recebeu o Título de Cidadã Paraibana em sessão solene da
Assembleia Legislativa da
Paraíba (ALPB).

A outorga do título foi
proposta pela deputada
Cida Ramos e aconteceu na
Sala do Conselho Superior
da Defensoria Pública, em
João Pessoa. Fernanda é defensora pública da Paraíba e
coordena o Núcleo Especial
de Defesa e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosa (NEPED).
Sua atuação junto a esta população provocou o reconhecimento da sociedade
civil organizada e da deputada, que é presidente da
Comissão Parlamentar de
Defesa das Pessoas com Deficiência.

Nascida em Uberaba,
Minas Gerais, Fernanda formou-se em direito pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e mudou para
a Paraíba em 2011, quando passou a trabalhar no
gabinete do Desembargador João Alves da Silva. Ingressou na DPE-PB em 2017,
aprovada no primeiro concurso público da instituição, dando início a uma trajetória dedicada à defesa de
pessoas vulnerabilizadas e
oprimidas.
Em seu discurso deixou
clara a vocação para este
exercício: “A decisão de ser

defensora pública foi tomada desde a faculdade, quando pude participar das tão
importantes atividades de
extensão universitária que
me aproximaram dos movimentos sociais, os quais
posso dizer, com convicção,
que são o norte de minha
atuação profissional. Foi a
partir dali que percebi que
o Direito não faria nenhum
sentido em minha vida se
não fosse para estar junto
do povo, trabalhando para
o povo, sendo transformada pelo povo. E foi desde
essa época que me comprometi a atuar ao lado desses

movimentos, carregando
em minhas costas, na minha colação de grau, a bandeira vermelha que os representa”.
Sensibilidade
Autora da proposta, a deputada Cida Ramos destacou a importância do trabalho desempenhado por
Fernanda na defesa das pessoas com deficiência. “O que
me motivou a homenageá-la
foi o fato dela ser uma excelente defensora, mas a sensibilidade, a força com que
ela passa na defesa dos direitos “É justo, muito justo e

merecido. Ela é uma defensora aguerrida, que luta pelos direitos, principalmente
dos nossos assistidos. Lutou assim que chegou aqui,
primeiro pela sua nomeação, coordenava todo grupo, era quem representava
os outros concursados. Eu à
época era presidente da Associação Paraibana de Defensores Públicos (APDP) e
assim foi a nossa luta contínua. Nos identificamos
bastante pelo espírito dela,
aguerrida, pela sensibilidade compatível com o que é
ser uma defensora pública”,
lembrou Madalena.
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lei seca

STF torna o bafômetro obrigatório
Supremo manteve a validade da aplicação de multa para os motoristas que se recusarem a fazer o teste
Agência Brasil
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem
manter a validade da aplicação de multa para os motoristas que se recusam a fazer o
teste do bafômetro. A Corte
também validou a proibição
da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias
federais.
A Corte julgou um recurso do Detran do Rio Grande do Sul para manter a aplicação de multa contra um
motorista que foi parado em
uma blitz e se recusou a fazer
o teste do bafômetro. Ele foi
multado e recorreu à Justiça
para alegar que não pode ser
punido ao se recusar a soprar
o bafômetro.
Também estava em análise dois recursos de entidades que representam o setor
do comércio contra alterações
na legislação de trânsito que
proibiram a venda de bebidas
alcóolicas em estabelecimentos que ficam às margens de
rodovias federais.
Pelo Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), o motorista
que se recusa a ser submetido ao teste está sujeito à multa gravíssima de R$ 2.934,70
e pode ter a licença para dirigir suspensa por 12 meses.
Atualmente, a tolerância é
zero para qualquer nível de
álcool no organismo.

Na quarta-feira (18), no
primeiro dia do julgamento, o presidente do Supremo,
ministro Luiz Fux, relator
do caso, votou por manter as
sanções contra quem recusa o bafômetro e a proibição
de venda de bebidas alcoólicas nas rodovias. Na sessão
de ontem, os demais ministros seguiram o entendimento do relator.
Votaram nesse sentido os
ministros André Mendonça,
Alexandre de Moraes, Edson
Fachin, Luís Roberto Barroso,
Cármen Lúcia, Rosa Weber,
Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Nunes Marques também julgou a multa constitucional,
mas divergiu sobre a proibição de vendas de bebidas ao
longo das rodovias.

Recurso

A Corte julgou recurso
do Detran gaúcho para
manter a aplicação
de multa contra um
motorista que foi parado
em uma blitz e se
recusou a fazer o teste

progressão de pena

Operador do Mensalão
passa para regime aberto

Pepita Ortega
Agência Estado

Com base em dispositivo do pacote anticrime, o ministro Luís Roberto Barroso,
do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu a progressão
do regime semiaberto para
o aberto a Marcos Valério,
condenado no Mensalão a 37
anos, cinco meses e seis dias
de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de peculato, corrupção
ativa, lavagem de dinheiro
e crime contra o sistema financeiro.
No entanto, Marcos Valério vai seguir em prisão domiciliar - a qual lhe foi concedida em razão da pandemia
da Covid-19. Isso porque, segundo Barroso, informação
prestada pelo juízo de Nova
Lima-MG indica que não há,
naquele local, “estabelecimento prisional adequado
para o cumprimento de pena
em regime aberto” - no qual
o condenado pode trabalhar
durante o dia e, à noite, deve
se recolher em casa de albergado.
Assim, segundo o despacho do ministro do STF, será
mantida a prisão domiciliar
do condenado no Mensalão
“enquanto perdurar a situação informada, por se tratar
de medida aplicável a todos
os apenados que se encontram na mesma situação”. No
despacho, Barroso também
reiterou a obrigatoriedade do
integral pagamento da multa
imposta na condenação. O va-

lor atualizado do débito é de
R$ 10.348.656,67.
No entanto, apesar de frisar a “obrigatoriedade do integral adimplemento” do
montante, o ministro do STF
entendeu que não era possível
concluir, ao menos até o momento, pela configuração de
“inadimplemento deliberado”. Tal reconhecimento poderia impedir a progressão
de regime de Marcos Valério. O entendimento de Barroso tem relação com o bloqueio judicial dos bens e da
renda mensal atual recebida
pelo condenado, no valor de
R$ 2,8 mil.
Ao analisar o caso de Marcos Valério, Barroso entendeu
que incide, no caso do condenado no Mensalão, o novo
porcentual para progressão
de regime - de 16% de cumprimento da pena na hipótese de apenado primário e crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça.
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Valério
vai seguir
em prisão
domiciliar - a
qual lhe foi
concedida
em razão da
pandemia da
Covid-19

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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O motorista que se recusar a ser submetido ao teste está sujeito à multa gravíssima de R$ 2.934,70

aprovação na CÂmara

MP garante alimentos para os quilombolas
Agência Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou ontem a Medida Provisória 1087/21, que
abre crédito extraordinário
de R$ 167,2 milhões para o
Ministério da Cidadania
distribuir cestas de alimentos à população quilombola. A matéria será enviada
ao Senado.
Editada em dezembro
do ano passado, a MP atende a uma decisão de fevereiro de 2021 do Supremo Tribunal Federal (STF) diante
de uma ação proposta pela
Articulação das Comunidades Negras Rurais Qui-

lombolas (Conaq) e pelos
partidos políticos PSB, Psol,
PCdoB e PT.
Na ocasião, o STF determinou que o Governo Federal elaborasse, no prazo de
30 dias, um plano nacional
de enfrentamento da pandemia da Covid-19 voltado à população quilombola.
Depois da apresentação
do plano pelo governo, os
autores da ação, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF), apresentaram petição em que foram apontadas falhas no cumprimento
da decisão. A conclusão foi
de que algumas ações apon-

tadas pelo governo como
parte do plano eram, na verdade, anteriores a ele.
Em junho de 2021, o ministro Edson Fachin deu
prazo de 15 dias para que
a União adotasse providências sobre o fornecimento
de água potável e a adoção
de medidas de segurança
alimentar à população quilombola. Depois, em setembro, o ministro determinou
que União apresentasse,
também em 15 dias, uma
proposta de ampliação do
fornecimento de água potável e a distribuição de
alimentos - incluindo merenda escolar - a todas as

comunidades quilombolas.
Milhares de famílias
Na exposição de motivos, o governo justificou a
relevância da MP em razão
da necessidade de garantir
o atendimento à decisão do
Supremo Tribunal Federal.
“A relevância deve-se à garantia do atendimento à
ADPF 742, que determina
a promoção da segurança
alimentar pela distribuição de alimentos às cerca
de 202 mil famílias quilombolas do país, com a distribuição de cestas por, no mínimo, seis meses, conforme
indicado no plano”.

descumprimento de cautelares

Moraes impõe nova multa a Daniel Silveira
Rayssa Motta
Agência Estado

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou
o deputado Daniel Silveira
(PTB-RJ) pagar mais R$ 105
mil por violar as medidas
cautelares impostas no processo em que ele foi condenado a oito anos e nove meses
de prisão por ataques antidemocráticos. A pena foi perdoada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL), mas as restrições continuam valendo até
que o plenário do STF julgue
o decreto presidencial.
“Enquanto não houver

essa análise e a decretação
da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, a
presente ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante à observância
das medidas cautelares”, escreveu Moraes.
Em despacho ontem, o
ministro afirma que a nova
multa não tem “qualquer relação com a concessão do indulto” e foi imposta pela “insistência” do deputado em
descumprir as ordens do
STF. Moraes cita sete ocasiões em que Daniel Silveira
violou a tornozeleira eletrônica. O aparelho foi colocado após uma queda de bra-

ço com o parlamentar, que
chegou a dormir na Câmara
dos Deputados para evitar a
instalação.
“As condutas do réu, que
insiste em desrespeitar as
medidas cautelares impostas
nestes autos e referendadas
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelam o seu
completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões durante o trâmite desta
ação penal e que justificaram
a fixação de multa diária para
assegurar o devido cumprimento das decisões desta Corte”, criticou o ministro.
Desde que voltou a usar a

tornozeleira, em março, o deputado já foi multado três vezes. O total em aberto chega
a R$ 645 mil. Para garantir o
pagamento, Moraes mandou
bloquear todas as contas bancárias de Daniel Silveira e autorizou descontos de até 25%
na remuneração parlamentar
até que a dívida seja quitada.
A defesa do deputado
chegou a pedir ao ministro
que reconsiderasse as multas ou que enviasse o recurso para análise no plenário
do STF. O argumento foi o
de que o decreto presidencial tem “presunção de constitucionalidade” e “eficácia
imediata”.

São Paulo

PF investiga esquema de corrupção na OAB
Agência Estado

A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Bastidores para apurar supostos
crimes de corrupção e associação criminosa praticados
no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional
da OAB-SP.
Agentes cumprem duas
ordens de busca e apreensão
em São Paulo e em São Bernardo do Campo em residên-

cias de advogados envolvidos
no suposto esquema criminoso, entre eles um ex-integrante do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB.
Trata-se da terceira fase
da Operação Biltre, que, em
setembro de 2020, mirou
um grupo formado por um
empresário e dois advogados, um deles membro do
Conselho Secional da OAB,
por suposta solicitação de
propina de R$ 250 mil para

atuar junto ao Tribunal de
Ética da entidade para encerrar processos disciplinares em tramitação, bem
como retirá-los de pauta. Na
ocasião, a OAB-SP registrou
que foi determinada apuração interna sobre o caso.
A PF diz que, com a abertura das duas primeiras fases da operação, ‘foi possível
confirmar a denúncia inicial,
identificar outros casos aparentemente análogos, iden-

tificar a participação de servidor da OAB nacional no
esquema criminoso e, consequentemente, obter o afastamento cautelar de cargos
ocupados por integrantes dos
Conselhos Seccional e Federal da OAB’.
Na segunda etapa ostensiva das investigações, batizada ‘Ateliê’, dois advogados
foram cautelarmente afastados de suas funções na entidade.
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adesão à otan

Turquia vetará Finlândia e Suécia
Presidente turco disse que países abrigam e financiam “terroristas” , referindo-se a militantes de partidos curdos
Foto: Cia Pak/ONU

Agência Brasil
A Turquia disse a seus
aliados que rejeitará a adesão da Suécia e da Finlândia à aliança militar ocidental Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan),
afirmou o presidente turco,
Tayyip Erdogan, em um vídeo publicado em sua conta
no Twitter ontem.
Finlândia e Suécia solicitaram formalmente, na última quarta-feira, a adesão
à Otan, liderada pelos Estados Unidos, em uma decisão estimulada pela invasão
da Ucrânia pela Rússia. As
objeções da Turquia foram
uma surpresa para os outros
membros da aliança.
“Continuaremos nossa
política de maneira determinada. Dissemos aos aliados que diremos ‘não’ à adesão da Finlândia e da Suécia
à Otan”, disse Erdogan em
uma entrevista com estudantes no final da quartafeira.
O presidente turco disse que a Suécia e a Finlândia
abrigam e financiam “terroristas” e lhes fornecem armas, repetindo a acusação
de Ancara de que os países
apoiam grupos que considera terroristas, como o gru-

Pedidos

n
“Em anos
recentes,
dúvidas sobre
relevância
e eficiência
da Otan
começaram a
surgir. Hoje,
não há mais
dúvidas”,
resumiu o
presidente
americano

Finlândia e
Suécia solicitaram,
formalmente,
na última
quarta-feira, a adesão
à Otan, liderada
pelos Estados Unidos,
em uma decisão
estimulada
pela invasão
da Ucrânia
pela Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou o apoio à entrada dos dois países do norte europeu na Otan

Biden: países tornarão aliança mais forte
Gabriel Caldeira
Agência Estado

po militante do Partido dos
Trabalhadores do Curdistão
(PKK) e o YPG curdo sírio,
que a Turquia também vê
como um grupo terrorista
intimamente ligado ao PKK.
“A Otan é uma aliança
de segurança e não podemos aceitar que terroristas
façam parte dela”, acrescentou Erdogan.

Os Estados Unidos consideram que a Suécia e a Finlândia cumprem todos os
requisitos necessários para
se tornarem membros da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), e
sua adesão tornará a aliança militar mais forte, se-

gundo afirmou o presidente americano Joe Biden. Em
coletiva de imprensa ao lado
da primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson,
e do presidente finlandês,
Sauli Niinistö, Biden reforçou o apoio à entrada dos
dois países do norte europeu e disse que a Otan nunca foi tão “necessária” quanto agora, em meio à invasão
russa à Ucrânia.

“Em anos recentes, dúvidas sobre relevância e eficiência da Otan começaram a
surgir. Hoje não há mais dúvidas”, resumiu o presidente americano.
Em discurso após os comentários de Biden, Niinistö disse esperar uma
aprovação rápida da adesão finlandesa por parte dos
membros da Otan. Atualmente, apenas a Turquia ex-

pressa oposição à expansão da aliança. O presidente
turco Recep Tayip Erdogan
reforçou a posição do seu
governo, que alega que Finlândia e Suécia apoiam militantes curdos na Turquia.
“Nos comprometeremos
com a segurança da Turquia
tanto quanto eles se comprometerão com a nossa segurança” enquanto aliados
da Otan, disse Niinistö.

Ucrânia inicia julgamento de
mais dois militares da Rússia
Agência Estado
As autoridades ucranianas apresentaram acusações
de crimes de guerra contra
mais dois soldados russos e
iniciou ontem o julgamento. O novo julgamento começa um dia depois de um
sargento russo de 21 anos se
declarar culpado no primeiro
processo por crime de guerra
cometido na invasão da Rússia na Ucrânia.
Os promotores ucranianos afirmam que os dois soldados operavam um lançador de foguetes que disparou

contra civis na região de
Kharkiv. A arma estava montada em um caminhão. Um
dos soldados supostamente
dirigia o veículo, enquanto o
outro atirava.
Eles estão sendo julgados
na região de Poltava, no centro da Ucrânia, a sudoeste de
Kharkiv. Será o segundo caso
de crime de guerra contra
russos em algumas semanas
e faz parte do esforço da polícia ucraniana em responsabilizar supostas atrocidades
cometidas durante a invasão.
Neutralidade
Uma das preocupações

de especialistas com relação
aos julgamentos de crimes
de guerra feitos pela Ucrânia
contra os russos é a neutralidade do processo. Ativistas
afirmam que é difícil mantê
-la durante uma guerra e dizem monitorar os julgamentos para garantir a proteção
aos direitos legais.
“É surpreendente que um
suspeito de crimes de guerra
tenha sido encontrado e o julgamento dele aconteça. Acusações desse tipo geralmente são feitas à revelia”, disse
Volodmir Yavorski, coordenador do Centro de Liberdades Civis em Kiev.

rara infecção

Portugal tem cinco casos de varíola
dos macacos e investiga mais 20
Agência Brasil
Autoridades portuguesas
disseram na última quartafeira que identificaram cinco casos da rara infecção por
varíola dos macacos. Os serviços de saúde da Espanha
estão testando 23 casos em
potencial depois que o Reino Unido colocou a Europa
em alerta para o vírus.
Os cinco doentes portugueses, de 20 casos suspeitos no país, estão estáveis. São
homens e todos vivem na região de Lisboa e Vale do Tejo,
segundo as autoridades sanitárias de Portugal.

Autoridades de saúde europeias estão monitorando
qualquer surto da doença
desde que o Reino Unido relatou seu primeiro caso de
varíola dos macacos em 7 de
maio e identificou mais seis
no país, desde então.
A Espanha emitiu um
alerta no início da manhã de
anteontem dizendo que tinha
oito casos suspeitos em teste.
O número subiu para 23 casos
no final da tarde, disseram as
autoridades de saúde da região de Madri em um comunicado. Todos os casos permanecem não confirmados.
Varíola dos macacos é
uma infecção viral rara se-

melhante à varíola humana,
embora mais leve, registrada
pela primeira vez na República Democrática do Congo
na década de 1970. O número
de casos na África Ocidental
aumentou na última década.
Os sintomas incluem febre, dores de cabeça e erupções cutâneas que começam
no rosto e se espalham para
o resto do corpo.
Não é particularmente infecciosa entre as pessoas, dizem as autoridades de saúde
espanholas, e a maioria das
pessoas infectadas se recupera em algumas semanas,
embora casos graves tenham
sido relatados.

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
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Libra

Esterlina

Fixado em 4 de
maio de 2022

12,75%

R$ 1.212

-1,32%

-0,15%

-0,44%

R$ 4,917

R$ 5,207

R$ 6,136

Ibovespa

Inflação
IPCA do IBGE (em %)
Abril
Março
Fevereiro/2022
Janeiro/2022
Dezembro/2021

1,06
1,62
1,01
0,54
0,73
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107.005 pts
0,71%

dinheiro perdido

Poupança “encolhe” há 20 meses
Estagnação da economia, desvalorização do real e aumento da Taxa Selic tornam inviável o lucro neste investimento
Thadeu Rodrigues

thadeu.rodriguez@gmail.com

Os investidores da caderneta de poupança estão perdendo dinheiro há 20 meses.
Desde setembro de 2020, a inflação ocasiona déficit no rendimento dessa aplicação. A
estagnação da economia, a
desvalorização do real frente
ao dólar e o aumento da Taxa
Selic tornam inviável o rendimento aos investidores de perfil tradicional. O desemprego impulsiona a retirada de
saques da poupança, contribuindo para redução do saldo da carteira da Caixa Econômica Federal, que detém
35,7% do mercado. Uma alternativa para os investidores é
a aposta em bancos menores,
com melhores índices de rentabilidade.
Conforme levantamento
da empresa Economatica, os
investimentos na poupança
tiveram perdas de 6,58%, no
período de 12 meses terminados em abril, considerando
que a inflação do período foi
de 12,13%. O rendimento da
poupança está atrelado à Taxa
Selic, que é a base dos juros básicos do Brasil. Quando a Selic
é de até 8,5%, a poupança paga
renda ao investidor o índice de
70% da Selic. Com os seguidos
reajustes, a Selic ultrapassou
os 8,5%, no final do ano passado, fazendo com que a poupança renda o índice de 6,17%
ao ano mais Taxa Referencial.
O economista Acilino Madeira explica o contexto dos
prejuízos aos investidores da
poupança. “Quando o governo aumenta a taxa de juros, os
recursos financeiros não circulam no país, porque os valores
são investidos no mercado financeiro. O Brasil está com a
economia estagnada, tem desemprego em alta. Em torno de

“

Foto: Freepik

A mudança
nas regras de
rendimentos
da poupança,
em 2012, em
nada ajudou,
afugentou
muitas pessoas,
que foram
migrando para
a renda fixa
Acilino Madeira

Saldo da poupança da Caixa Econômica Federal reduziu 2,47%, no primeiro trimestre deste ano, em comparação com igual período de 2021

70% dos trabalhadores ganham
até três salários mínimos. Então, tem havido mais retiradas
do que depósitos na poupança,
nos últimos anos, para que as
pessoas possam quitar as dívidas de consumo, não sobrando, à maioria da população, dinheiro para poupar”.
O saldo da poupança da
Caixa Econômica Federal reduziu 2,47%, no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período
de 2021. O volume de valores
diminuiu de R$ 368,5 bilhões
para R$ 359,4 bilhões. Contudo, o número contas ativas
apresentou uma elevação de
6,8 milhões sobre o primeiro
trimestre de 2021, chegando
ao número de 205,4 milhões.
Conforme a Caixa, houve

um crescimento de R$ 47,4 bilhões no saldo da poupança,
no primeiro trimestre de 2021,
em relação aos 12 meses imediatamente anteriores, o que
foi reflexo do impacto dos recursos creditados em razão do
auxílio emergencial e do saque
emergencial do FGTS.
Para Acilino Madeira, os
números evidenciam o perfil
tradicional do investidor brasileiro. Ele afirma que a população em geral não tem educação financeira e os poucos que
poupam ainda não têm muitos
conhecimentos sobre as diversas possibilidades. “A mudança nas regras de rendimentos
da poupança, em 2012, em nada
ajudou, afugentou muitas pessoas, que foram migrando para
a renda fixa”, comenta.

em joão pessoa

Preço do litro da gasolina comum
tem variação de R$ 6,98 a R$ 7,19
Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon-JP) encontrou uma
diferença de R$ 0,21 centavos
em 115 postos inspecionados na
quarta-feira (18), em João Pessoa. A variação foi de 3,0% para
pagamento à vista. A fiscalização constatou aumento da gasolina em 15 postos, diminuição
nos valores em 16 enquanto 77
mantiveram os preços.
Os postos com menor preço
da gasolina comum, a R$ 6,98,
são: Cristo Redentor, localizado na Avenida Dois de Fevereiro, Varjão, o Canaã, na Avenida
Vasco da Gama, em Jaguaribe,
e o NV Petróleo, na Rua Américo Falcão, em Jaguaribe.
Já para pagamento no cartão, o litro da gasolina comum
pode ser encontrado de R$ 6,98
a R$ 7,29, uma diferença de 0,31
centavos e variação de 4,4%.

No caso da gasolina aditivada, o menor valor praticado em
espécie oscila entre R$ 7,14 e R$
7,49, uma diferença de R$ 0,35
centavos e percentual de variação de 4,9%. Os valores e diferença seguem a mesma variação para quem opta pelo cartão.
Álcool
Na venda a dinheiro, o álcool foi encontrado entre R$
5,39 e R$ 5,99, uma diferença
de R$ 0,60 e variação de 11,1%.
No cartão, a oscilação foi de R$
5,47 a R$ 5,99, uma diferença de
R$ 0,52 centavos e variação de
R$ 9,5%. Neste item, 16 estabelecimentos aumentaram o litro e outros 16 diminuíram, enquanto 71 mantiveram.
Diesel S-10
A pesquisa do Procon-JP
encontrou o Diesel S-10 com
venda a dinheiro entre R$ 6,69

e R$ 7,39, diferença de R$ 0,70
centavos e em percentuais a variação é de R$ 10,5%. No cartão,
o preço ficou entre R$ 6,69 e R$
7,41, uma diferente de R$ 0,72
centavos e variação de 10,8%.
Neste caso, 53 postos aumentaram os preços, 7 diminuíram e
40 mantiveram.
GNV
Os valores praticados na
venda do Gás Natural Veicular (GNV) tanto a dinheiro quanto no cartão foram os
mesmos, entre R$ 5,35 a R$
5,49. Uma diferença de R$ 0,14
e variação de 2,6%. No geral,
11 estabelecimentos mantiveram o preço e um aumentou e
nenhum diminuiu.
Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa www.
joaopessoa.pb.gov.br e proconjp.pb.gov.br.

Pesquisar investimentos é a saída
O empresário Rafael Paulino começou a economizar,
há quase 20 anos. Ele investia na poupança da Caixa.
Ao se graduar em contabilidade, trabalhou preenchendo
as declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física. “Eu observava no que as pessoas investiam e percebi que a poupança rendia pouco. A partir
daí, comecei a fazer cursos sobre investimentos e diversificar minha carteira, em busca
de mais rendimentos”, conta.
Atualmente, Rafael Paulino faz investimentos em renda fixa e variável, imóveis e
criptomoedas. “É importante diversificar porque o mer-

cado financeiro é muito dinâmico. A gente ganha em um
investimento e perde em outro. A renda fixa dá uma segurança. Já a variável permite ganhos maiores, mas, está
sujeita a perdas. Se há queda
de investimentos em ações, é
possível esperar pela recuperação. Se o investidor precisa
sacar um valor, é importante
ter outras fontes”, aconselha.
Outras opções
O economista Acilino Madeira destaca que bancos menores proporcionam ao cliente índices melhores na renda
fixa. “Há bancos oferecendo
um retorno de até 200% do

CDI, com algum rendimento frente à alta inflação do
país. Isto é possível porque
são instituições financeiras
mais modernas e com menos
custos operacionais, atuando mais no modo digital. Estes bancos têm atraído investidores da poupança”.
Entre as opções à poupança, no que se refere à renda fixa, ele cita o certificado
de depósito bancário (CDB),
letras de crédito imobiliário (LCI), letras de crédito do
agronegócio (LCI) e o Tesouro Direto – na linha Tesouro Selic. Entretanto, o investidor deve ter em mente suas
necessidades.

Sebrae Like a Boss

Três startups são selecionadas para
representar a PB em evento nacional
O Sebrae Paraíba selecionou as três startups que vão
representar o estado durante
a etapa nacional do programa Sebrae Like a Boss. São
elas: Tradenergy, Moovery, e
Abracadabra. O evento trabalha a preparação para internacionalização de startups, por
meio da capacitação de empreendedores e da conexão
de negócios e oportunidades.
As empresas selecionadas
fazem parte das 100 startups
do Brasil que receberão conteúdos formativos e mentorias individuais na iniciativa,
que foca na internacionalização de startups. A etapa nacional segue até o dia 26 de junho e conta, ainda, com uma
gravação de pitches em vídeo,
que serão avaliados por um
corpo técnico de jurados e
pelo público em geral.
De acordo com a analis-

ta técnica do Sebrae Paraíba,
Rafaella Catão, cada unidade
do Sebrae possui autonomia
para decidir a forma pela qual
selecionará as startups que
participarão do programa na
etapa nacional. No estado, as
vagas foram preenchidas com
base em critérios internos e a
seleção se deu entre os participantes de dois programas da
instituição, StartPB e Capital
Empreendedor. Além disso,
as startups devem estar nas
etapas de operação e tração.
“A partir do dia 23 deste
mês, as startups inscritas serão contatadas pela organização do programa, recebendo
acesso à plataforma de educação e o link para participação
no canal do Telegram, ambiente no qual será fomentada a maior comunidade digital de startups do país voltada
para internacionalização, com

compartilhamento de conteúdo, network e divulgação de
oportunidades exclusivas”,
explicou.
Em seguida, serão selecionadas 24 startups para integrar a etapa mais exclusiva e
personalizada do programa,
a fase quatro. Nesta última
fase, as startups integrarão
atividades e eventos de grande exposição, como o Startup
Summit, e serão conectadas
às oportunidades internacionais para o negócio, a exemplo de eventos, atividades, rodadas de negócios, networking
com hubs e iniciativas. “É nesta fase também que elas serão
expostas a palestras e consultorias exclusivas, que têm por
objetivo prepará-las para uma
melhor performance nas atividades de conexão com players estrangeiros”, enfatizou
a analista.
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Projeção do PIB é mantida em 1,5%
Ministério da Economia avalia que desempenho ocorre por retomada no setor de serviços e ampliação de investimentos

Antonio Temóteo e
Lorenna Rodrigues

Foto: Agência Brasil

Agência Estado

O Ministério da Economia manteve a projeção de
crescimento econômico para
2022 em 1,5%, segundo dados
divulgados ontem. A projeção anterior havia sido divulgada em março de 2022.
O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou na terça-feira (17) que o número
seria mantido.
De acordo com o Boletim
Macrofiscal, divulgado nessa quinta pela Secretaria de
Política Econômica (SPE), a
pasta também manteve as
projeções de crescimento da
economia de 2023, 2024, 2025
e 2026, todas em 2,50%.
“Desde março, em linha
com as projeções da SPE, pode-se notar uma revisão altista
das expectativas de mercado
para a atividade econômica”,
afirmou o documento.
Os dados servem de base
para a elaboração do Relatório Bimestral de Receitas
e Despesas, que será divulgado hoje.
O documento destaca que
a melhora no desempenho
do PIB brasileiro tem ocorrido pela retomada no setor de
serviços e ampliação dos investimentos, o que se reflete
na recuperação do mercado
de trabalho. “Os riscos externos devem ser monitorados,
sobretudo a guerra na Ucrânia e seus impactos nas cadeias globais de valor”, completou a SPE.

Otimismo
Ministério da
Economia também
manteve as projeções
de crescimento da
economia de 2023,
2024, 2025 e 2026, todas
fixadas em 2,50%

Expectativa é que o aumento de concorrência e surgimento de novas tecnologias favoreçam o cenário de geração e distribuição de energia elétrica no país

Eletrobras

Privatização pode gerar alta inicial na tarifa de luz
Gabriel Vasconcelos
Agência Estado

O ministro do Tribunal
de Contas da União (TCU)
Augusto Nardes afirmou,
ontem, ser possível um aumento nas tarifas de energia
em um “primeiro momento”,
após a privatização da Eletrobras. Mas, no médio e longo
prazos, disse ele, isso não vai
acontecer devido a aumento
de concorrência e surgimento de novas tecnologias. Nesse ponto, mencionou mais de
uma vez o hidrogênio verde.

“Talvez haja aumento de
tarifa de energia num primeiro momento, mas, a médio e longo prazos, não. Isso
vai depender dos investimentos, do mercado. Porque
vai abrir a concorrência e o
mercado vai se tornar propício a novas tecnologias”, disse o ministro, que votou favoravelmente ao processo
de desestatização, avalizado
na quarta-feira pelo tribunal.
Nardes falou a jornalistas na saída de um almoço
fechado entre o presidente
da República, Jair Bolsona-

Adriana Fernandes
Agência Estado

Já estão prontos a campanha publicitária e os sistemas para os trabalhadores comprarem com
dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ações da Ele-

trobras no processo de
privatização da empresa,
aprovado pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) nesta quarta-feira, 18.
O potencial para a compra com recursos do FGTS é
de R$ 6 bilhões. O governo
espera uma venda expressiva com o dinheiro do fundo,

Valor de R$ 400 se torna permanente
Agência Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou
a medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$ 400
um benefício permanente. A
sanção foi publicada ontem
no Diário Oficial da União. A
proposta inicial do Governo
Federal previa que esse valor
valesse apenas até dezembro
de 2022. Os parlamentares,
no entanto, decidiram tornar o valor permanente, e o
texto aprovado pelo Senado,
no último dia 4, já tornava o
piso de R$ 400 permanente
com a inclusão de uma espécie de complemento ao valor
do Auxílio Brasil. Antes, o benefício tinha o tíquete médio
de R$ 224.
O Auxílio Brasil foi o programa social criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família, criado em 2003.
De acordo com a Secre-

O ministro citou o investimento chinês no Brasil nesta área e informou que países
como Dinamarca e Alemanha já têm procurado o Brasil para viabilizar a importação de produtos energéticos,
como hidrogênio verde, à
frente.
Debate ambiental
Essa exportação de energia, disse ele, foi tema de conversa sua com o ministro do
Meio Ambiente, Joaquim Leite, na tarde de ontem.
Nardes observou que essa

necessidade de outros países
por mais energia também
é um fator que dá segurança ao processo de privatização da Eletrobras, companhia
que definiu como “descapitalizada” hoje, mas que logo
deverá ser capaz de realizar
investimentos em novas tecnologias.
Ele disse considerar o processo de oferta de ações da
companhia estratégico para
o aumento de investimentos
no setor, a fim de que o Brasil “volte a crescer entre 5% e
6% ao ano”.

FGTS poderá ser usado para a compra de ações

Auxílio Brasil
Luciano Nascimento

ro, membros do governo e
empresários, em restaurante
no Jardim Botânico, na zona
sul do Rio.
O ministro do TCU e a comitiva de Bolsonaro participaram do congresso “Mercado Global de Carbono”,
organizado pela Petrobras
e pelo Banco do Brasil, com
apoio do governo.
Nardes disse que o país
não pode ficar na mão de um
único grupo de geração e distribuição de energia. Em vez
disso, “tem de ficar nas mãos
de muitos grupos”.

taria-Geral da Presidência
da República, o governo gasta cerca de R$ 47,5 bilhões
anuais só com o volume regular do Auxílio Brasil. A estimativa é que o governo precise desembolsar outros R$
41 bilhões por ano para bancar o valor complementar ao
benefício.
“A sanção presidencial é
importante para efetivar o
programa Auxílio Brasil, tornando-o perene à sociedade,
mitigando o gargalo financeiro relativo aos mais necessitados”, disse a pasta.
Regras
O benefício extraordinário passa a fazer parte do conjunto de benefícios que compõem o programa Auxílio
Brasil. A secretaria informou
que, para o cálculo total do
benefício, serão somados os
benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famílias em
situação de pobreza ou de

extrema pobreza: o benefício primeira infância, no valor de R$ 130 para famílias
com crianças de idade até três
anos de idade incompletos; o
benefício composição familiar, no valor de R$ 65 mensais para famílias com gestantes, lactantes ou pessoas
de idade entre três e 21 anos
incompletos (o valor é pago
uma vez para cada membro
da família que se enquadre
nessas situações); o benefício
de superação da extrema pobreza, para famílias cuja renda familiar per capita mensal,
mesmo somados os benefícios anteriores, seja igual ou
inferior ao valor da linha de
extrema pobreza; e o benefício compensatório de transição, concedido às famílias
beneficiárias do Bolsa Família que tiverem redução no
valor financeiro total dos benefícios recebidos em decorrência do enquadramento na
nova estrutura de benefícios.

assim como já aconteceu em
operações de capitalização
da Petrobras. Na privatização da Eletrobras, os trabalhadores poderão usar até
50% do FGTS. O valor mínimo para aplicação é de R$
200. Em caso de venda das
ações pelo trabalhador, os
recursos voltam ao Fundo.

Depois de tomar conhecimento da oferta, o trabalhador com conta no Fundo poderá acessar os canais
que serão tornados disponíveis pela Caixa (aplicativo FGTS ou agências) e simular valores. A compra
será feita por meio de Fundos Mútuos de Privatiza-

ção ligados ao FGTS (FMPFGTS), que são constituídos
sob a forma de condomínio aberto em que participam exclusivamente pessoas físicas detentoras de
contas vinculadas do FGTS
- todo trabalhador com carteira assinada tem uma conta vinculada.

Economia verde

Setor leva 22% do crédito bancário
Agência Brasil
Os desafios e as oportunidades na implementação
da economia verde no Brasil
nortearam os painéis durante
o Congresso Mercado Global
de Carbono – Descarbonização & Investimentos Verdes,
que termina hoje. Durante
painel sobre o setor financeiro e o fomento a projetos
e ativos ambientais, moderada pelo presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Gustavo
Montezano, na quarta-feira
(18), os participantes lembraram dos diferenciais do
Brasil em relação a outros
países quando se fala em
sustentabilidade.
Atualmente cerca de
22% da carteira de crédito
dos bancos se destina a segmentos da economia verde,
o que totaliza cerca de R$
400 bilhões.
A presidente do Banco

UBS, Sylvia Coutinho, ressaltou que “a energia brasileira é a mais limpa do
planeta” e chamou a atenção para a “precificação”
desse diferencial. Segundo ela, é possível agregar
essa energia ao produto
brasileiro a um preço muito baixo. “Lá fora a questão toda é reflorestamento,
aqui é manutenção”, disse
o presidente do Banco do
Brasil, Fausto Ribeiro.
O presidente do Banco do
Brasil lembrou que agricultores brasileiros são peças-chave na preservação ambiental e que, por isso, precisam
ter uma espécie de incentivo
ou compensação. Para isso,
o banco criou a CPR-Preservação, modalidade de crédito em que o produtor monetiza a área preservada em
sua propriedade. Por exemplo: se ele precisa preservar
20% da propriedade, mas o
faz em 30%, ele pode mone-

tizar os 10% extras que está
preservando.
Tanto Ribeiro quanto o
presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, chamaram
atenção para a necessidade
de incentivar os investidores
a participar desses projetos.
Evento
O Congresso Mercado
Global de Carbono – Descarbonização & Investimentos
Verdes é promovido pelo Banco do Brasil e pela Petrobras,
com o apoio do Ministério
do Meio Ambiente e do Banco Central, no Rio de Janeiro.
Durante o evento, estão
sendo realizados 24 painéis
apresentados em quatro salas temáticas, além de sessões plenárias no início de
cada um dos dias, totalizando mais de 100 palestrantes.
Também serão apresentados 120 cases de sucesso de
empreendedores verdes em
quatro miniauditórios.
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serão 92 vagas

UFPB fará concurso público este ano
O reitor Valdiney Gouveia confirmou o certame e ainda sinalizou a possibilidade de outra seleção em 2023
O reitor da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB),
professor Valdiney Gouveia, anunciou, durante live
transmitida pelo canal 43.1
digital da TV aberta e pelo
canal da TV UFPB no YouTube, que está mantido o
concurso público previsto
para este ano de 2022, com
previsão para provimento
no próximo ano, e ainda sinalizou a possibilidade de
realização de mais um concurso em 2023.
O tema foi abordado em
entrevista do reitor ao novo
Programa UFPB em Dia,
transmitido diretamente
dos estúdios da TV UFPB.
Conforme disse o reitor no
programa de estreia, os concursos terão vagas para nível médio e superior. Segundo Valdiney Gouveia,
no início da gestão estimava-se a oferta de 120 vagas,
mas após 18 meses à frente
da administração, ele já nomeou cerca de 65 pessoas
aprovadas em concurso anterior, portanto, atualmente, analisa-se a possibilidade de oferta de, no mínimo,
92 vagas. Já para o próximo
ano, ele estima em torno de
72 novas oportunidades.
“Há expectativa e todo
um empenho para que,
em setembro deste ano, se
concretize esse objetivo. A
UFPB precisa renovar os
seus quadros. É importante renovar, dar oportunidade a jovens que possam

“

Foto: Angélica Gouveia

Há expectativa
e todo um
empenho
para que,
em setembro
deste ano, se
concretize esse
objetivo. A UFPB
precisa renovar
os seus quadros.
É importante
renovar, dar
oportunidade
a jovens
Valdiney Gouveia

Há previsão de outro certame no próximo ano para preenchimento de mais 72 vagas divididas entre os níveis médio e superior

contribuir e dar diferentes
perspectivas”, disse o reitor. E ainda de acordo com o
reitor Valdiney Gouveia, havendo vaga em lista de espera, os aprovados em concurso anterior serão chamados.
Energia solar
Entre os assuntos abordados na ocasião, destacase o investimento na implantação de energia solar
na instituição. Sobre o sis-

tema fotovoltaico e as projeções futuras relacionadas
à sustentabilidade energética, o reitor contou: “Nós da
UFPB fomos os pioneiros no
Brasil em estudos de energia
solar e energias alternativas
e renováveis. Instalamos as
placas, que vão representar
uma economia anual de R$
200 mil. Em aproximadamente oito meses de instalação das placas, já temos R$
130 mil de economia”.

O reitor também citou a
parceria com a Huawei, na
qual pretende-se desenvolver a segunda maior usina
de energia solar da Paraíba
e comentou sobre o convênio assinado nesta semana
com a Energisa Paraíba, visando a instalação de mais
placas solares que resultarão em mais economia para
a Instituição, bem como suporte para troca de lâmpadas e serviços elétricos.

Foto: Evandro Pereira

“Queremos investir em
energia solar, em energias
alternativas; em geral, porque isso representará, para a
Paraíba, economia e a oportunidade de investir em atividades diferentes como ensino, pesquisa e extensão. É
isso que queremos de fato,
para que a Universidade
possa crescer de forma sustentável”.
Professor Valdiney também falou sobre a projeção

de instalação de uma subestação de energia elétrica na UFPB. A licitação está
sendo finalizada. “Representará a economia de, no
mínimo, R$ 400 mil reais ao
mês. A partir do momento em que a subestação for
instalada, ela representará
não somente energia segura como também economia
para a Universidade. Um
marco para a Instituição”,
comentou.

Até 2050

Tecnologia pode reduzir em 40%
uso de energia na construção
Luciano Nascimento
Agência Brasil

O Ministério da Minas e
Energia (MME) lançou ontem um estudo que visa a estimular a discussão e o uso
de tecnologias de eficiência
energética no setor de edificações por meio da adoção de
procedimentos de digitalização. Essas ferramentas podem ser usadas durante todo
o ciclo de vida de um edifício.
De acordo com o estudo, essa
possibilidade de redução no
consumo de energia no setor
de construção pode chegar a
40% até 2050, o que representaria um ganho total de 161
TeraWhatts (TWh).
Esse valor, segundo o diretor do Departamento de
Acompanhamento Energético do MME, Carlos Alexandre Pires, é comparável ao
consumo anual de eletricidade de cerca de 3.360 mil domicílios e equivale a 815 mil
toneladas de carbono (tCO2)

Ao menos 80 pessoas foram atendidas pelo serviço, realizado das 8h30 às 13h, no Centro da capital

ponto de cem Réis

José Alves

zavieira2@gmail.com

A Defensoria Pública do
Estado montou ontem, em comemoração ao Dia do Defensor Público, um esquema especial para levar cidadania
à população pessoense. Dessa vez o atendimento aconteceu no Ponto de Cem Réis, no
Centro de João Pessoa, através
do Programa Defensoria Itinerante. Com maior foco na área
jurídica, os atendimentos gratuitos foram iniciados às 8h30
e se estenderam até às 13h.
O atendimento pelo Programa Defensoria Itinerante
é feito em veículos tipo caminhões baú climatizados, todos
conectados à rede de computadores dos fóruns paraibanos.
Segundo o defensor públicogeral da Paraíba, Ricardo Barros, cerca de 80 pessoas foram
atendidas ontem no Ponto de
Cem Réis, tirando dúvidas
sobre diversos assuntos jurídicos, entre eles, revisão de
pensão e outros processos nas

áreas cíveis e criminais.
O principal objetivo dos
atendimentos do Programa
Defensoria Itinerante é levar
ações de cidadania, orientação e atendimento jurídico à
população. Ricardo Barros,
destacou o significado social
da iniciativa que leva ações
em todas as esferas judiciais.
“Também fizemos atendimento a muitas pessoas que
têm familiares no sistema prisional. Onde o programa itinerante chega, seja em bairros ou municípios, atende até
100 pessoas por dia”, informou Barros.
Os atendimentos foram
principalmente sobre informações de processos em andamento. Muitas das questões levantadas pelas pessoas
que estavam sendo atendidas
diziam respeito a processos
penais de parentes que estão
cumprindo pena nos presídios da capital. Janaína Pereira
Leite, por exemplo, buscou saber dos defensores como está
a progressão da pena de seu

marido. Ela foi atendida pelo
defensor Durval Ferreira Filho, que esclareceu para Janaína Leite toda a situação do
marido dela, inclusive a data
em que ele provavelmente terá
direito à liberdade.
Praticamente todas as
pessoas atendidas se mostraram satisfeitas com os esclarecimentos dos defensores,
como foi o caso do comerciário José Alberto, que buscou
informações sobre o processo
que ele responde sobre pensão alimentícia.
Ricardo Barros lembrou
que o programa tem percorrido todo o estado. “No ano passado fizemos atendimento em
40 municípios nas regiões do
Sertão e Alto Sertão, atendendo cerca de 80 a 100 pessoas
por dia. A Defensoria atende
mais as pessoas que têm dificuldade em ter acesso à justiça. Nós atendemos mais a
população que não tem condições de arcar com custos judiciais ou com banca de advogados”, revelou.

Foto: Reprodução TV Brasil

Defensoria Pública do Estado leva
cidadania à população pessoense

de emissões evitadas, ajudando o país a cumprir as
metas acordadas para redução de gases do efeito estufa.
“As ferramentas digitais
podem contribuir para a eficiência energética durante
todo o ciclo de vida de um
edifício, considerando a fase
pré-operacional, na fabricação dos materiais, e as fases
de projeto, de construção e
de operação do edifício”, disse Pires durante a videoconferência para lançamento da
pesquisa. “A digitalização
nessas fases da edificação é
fundamental para o alcance das metas climáticas na
construção. Ativando potenciais para a redução de carbono, embutidos nos materiais
e nos processos de construção”, acrescentou.
O estudo Digitalização e
eficiência energética no setor de edificações no Brasil
foi realizado em cooperação
com o governo alemão e analisou 20 soluções digitais que

Estudo de eficiência foi realizado em edificações no Brasil

podem contribuir para a eficiência energética durante
todo o ciclo de vida de uma
edificação.
Estas soluções passam
pela adoção de tecnologias
de gestão e automação; programas computacionais de
modelagem dos edifícios;
tecnologias de gerenciamento e segurança dos dados, usadas desde o desenho
e modelagem dos edifícios
aumentando o desempenho
energético da edificação por
anos, como a orientação solar, sistemas de ventilação,
envoltória, dentre outros.
Entre os casos analisados pelo estudo está o da
construção de um condomínio residencial no bairro do Catumbi, no Rio de
Janeiro, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, com apartamentos variando de 46,21 m² a
43,46 m².
Alterações, obtidas após
simulações na fase de projeto, levaram a mudanças na
orientação dos prédios que,
aliada à forma alongada dos
blocos, resultaram em um
favorecimento da ventilação natural. Também houve
melhor orientação dos ambientes, como quartos, banheiros, cozinhas e salas; a
inclusão de varandas para
sombreamento da fachada;
aumento do tamanho das
esquadrias para aumentar
a iluminação natural; instalação de sistema de aquecimento solar de água; e o
isolamento térmico da cobertura (manta refletiva).
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Cobertura vacinal está baixa na PB
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, campanhas foram iniciadas em 4 de abril e seguem até dia 3 de junho
As Notas Informativas (22
e 23) divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde, que
avaliam as campanhas de vacinação ainda vigentes contra
sarampo e influenza, apontam uma baixa adesão dos
públicos-alvo. As campanhas
foram iniciadas em 4 de abril
e seguem até dia 3 de junho. A
meta é vacinar 95% do público-alvo contra sarampo e 90%
contra influenza, no entanto, até o dia 16 de maio, apenas 38,17% das crianças foram
vacinadas contra sarampo e
37,9% dos grupos contemplados receberam a vacina contra influenza.
De acordo com as Notas Informativas, as coberturas vacinais de influenza,
por município, apresentam
uma baixa adesão dos grupos
alvos. Dos 223 municípios,
apenas 107 apresentaram cobertura superior a 50%. O município de Santo André foi o
único a alcançar a meta preconizada pelo Ministério da
Saúde (90%). Entre os dias 9 e
16 de maio, 16 municípios não
tiveram alteração de dados de
aplicação de vacinas, o que sugere estagnação da campanha
ou atraso na inserção das informações no sistema. Entre
as cidades que têm cobertura
mais preocupante, destacamse Marcação, com 5,5%; Baía
da Traição, com 9,4%; Sapé,
com 14,2% e Santa Rita, com
14,3%.
Em relação às coberturas
vacinais de sarampo é importante destacar que dois municípios não registraram doses
aplicadas no público infantil:
Soledade e São José do Brejo
do Cruz. Das 223 localidades
paraibanas, apenas 122 apresentaram cobertura superior
a 50%. Os municípios de Olivedos, Boa Ventura, Santo André, Araruna, Maturéia, Cajazeirinhas, Conceição, Zabelê,
Piancó e Serra Grande foram
os que atingiram a meta de
95% preconizada pelo Ministério da Saúde. Entre as cidades com menores coberturas,
além das duas já citadas, aparecem Pilar, Duas Estradas,

Tenório, Campina Grande e
Santana de Mangueira. Todas
estão abaixo de 10%.
A secretária de Saúde do
Estado, Renata Nóbrega, observa dois cenários dentre os
dados apurados. “Ambas as
coberturas vacinais são insatisfatórias, sobretudo considerando o surgimento de novos
casos de sarampo no Brasil e
a sazonalidade que favorece
os agravos com sintomas gripais. Considerando que os dados podem ser resultado da
baixa adesão da população
ou do atraso no registro das
doses, nos dirigimos não apenas à população, mas também
aos gestores municipais, para
que estes regularizem o lançamento de informações no
sistema. Ao mesmo tempo, fazemos um apelo aos pais para
que vacinem seus filhos tanto
contra o sarampo quanto contra a gripe. Os demais grupos,
como o dos idosos, gestantes,
puérperas, profissionais de
educação e forças de segurança, precisam receber a vacina contra influenza. Estamos
na reta final das campanhas
e é importante atingirmos o
maior número de pessoas até
o dia 3 de junho”, alertou.
No tocante à vacinação
contra sarampo, a SES informa que, entre os dias 9 e 16 de
maio, 41 municípios não tiveram alteração de dados para
nenhum dos públicos; 43 não
digitaram nenhuma dose no
público de criança e 88 não inseriram nenhuma dose no público de trabalhador.

n
Dos 223 municípios,
apenas 107
apresentaram
cobertura superior
a 50%. O município
de Santo André foi
o único a alcançar
a meta preconizada
pelo Ministério da
Saúde (90%)

doação de leite

Dia Mundial realça o valor
do aleitamento materno
Ludmilla Souza
Agência Brasil

O Dia Mundial de Doação
de Leite Humano, celebrado
ontem, é uma iniciativa para
a proteção e promoção do aleitamento materno. A data também chama a atenção da sociedade para a importância da
doação de leite para os Bancos
de Leite Humano (BLH).
O BLH é um serviço especializado em oferecer ações de
apoio, proteção e promoção do
aleitamento materno, dedicando-se à assistência das mães e
dos bebês durante o processo de amamentação. Os bebês
prematuros, considerando a
sua condição de saúde e de
internação, têm dificuldades
de sugar o leite materno. Por
isso, o leite humano do banco
de leite é a melhor opção para
alimentação de crianças internadas que, por algum motivo,
não podem ser amamentadas
diretamente no seio materno.
“O leite materno protege
contra infecções importantes e

evita que crianças prematuras
tenham complicações, e traz diversos benefícios para os bebês
prematuros e de uma forma
geral. Mas, em especial para os
bebês de risco que estão mais
propensos ao óbito, por conta da fragilidade em que se encontram”, disse a coordenadora do Centro de Aleitamento e
Banco de Leite da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
professora Kelly Pereira Coca.
A bióloga e doula [profissional que acompanha a gestante durante a gravidez, parto e período pós-parto], Luana
da Silva Freitas, de Ouro Preto (MG), conta a experiência
de doar. “Doar leite materno
é uma via de mão dupla porque favorece a pessoa que está
doando, no sentido de esvaziamento dos seios, já que evita algumas alguns problemas
como a mastite, facilitando assim a amamentação do bebê,
e ajuda bebês prematuros que
não podem, por inúmeras razões, receber o leite materno
da sua mãe”.

homeschooling

Câmara dos Deputados conclui votação de
projeto que regulamenta ensino domiciliar
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Luciano Nascimento
Agência Brasil

A Câmara dos Deputados
concluiu ontem a votação do
Projeto de Lei (PL) 3.179 de
2012, que regulamenta a prática da educação domiciliar
no Brasil, também conhecida
como homeschooling.
O texto-base da proposta
foi aprovado anteontem, e ontem os deputados retomaram
a votação e rejeitaram os destaques apresentados ao texto.
Com a conclusão, o PL segue
agora para análise do Senado.
De acordo com a proposta, para usufruir da educação
domiciliar, o estudante deverá estar regularmente matriculado em uma escola, que
acompanhará o desenvolvimento educacional durante
o período.
Os pais interessados em
ensinar os filhos em casa deverão seguir a Base Nacional
Comum Curricular definida
pelo MEC. Além disso, poderão ser incluídas matérias
e disciplinas adicionais à rotina de ensino.
Também será exigida, de
ao menos um dos pais ou responsável, a comprovação de
escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica, em curso
reconhecido. Eles também
não podem ter antecedentes
criminais.
Os responsáveis terão de
garantir a convivência familiar e comunitária do estudante e a realização de atividades pedagógicas para
promover a formação integral do estudante, contemplando seu desenvolvimento
intelectual, emocional, físico,
social e cultural.
Será de responsabilidade
dos pais manterem registros
periódicos das atividades e
encaminhar, a cada três meses, na forma de relatórios, à
instituição de ensino na qual
o aluno está matriculado.
O aluno também deverá participar de avaliações
anuais de aprendizagem durante o ciclo de educação básica.
Nos ensinos Fundamen-

Os pais interessados em ensinar os filhos em casa deverão seguir a Base Nacional Curricular

tal e Médio, além desses relatórios, deverá haver avaliação
anual com base no conteúdo
curricular, admitida a possibilidade de avanço nos cursos
e nas séries, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB).
Se o desempenho do estudante nessa avaliação anual
for considerado insatisfatório,
uma nova avaliação, em caráter de recuperação, será oferecida no mesmo ano.
Debates
Durante a votação dos
destaques, deputados contrários ao projeto, criticaram
a aprovação do homeschooling, com o argumento de que
a modalidade vai retirar recursos da educação e sobrecarregar as escolas, uma vez
que pelo projeto, as escolas terão que promover encontros
periódicos para acompanhamento educacional, intercâmbio de informações e aplicação de exames.
“Na linha de defesa da
educação pública brasileira,
não há a possibilidade de terceirização para o que seja o
ensino privado ou domiciliar como se essa solução ou
alternativa fosse resolver os
gravíssimos problemas que
a gente vem enfrentando na
educação brasileira. Esse governo não investe em educação infantil. Diminui, ano

após ano, os investimentos na
educação pública brasileira e
coloca esse tema como se fosse de fato uma solução, quando não é”, criticou o deputado
Glauber Braga (Psol-RJ)
A deputada Perpétua Almeida disse que o projeto
também tem um caráter segregacionista, pois vai atender uma pequena parcela
da população. Para ela, apenas quem tem elevado poder
aquisitivo vai conseguir aderir ao regime de ensino domiciliar.
“Esse é um projeto que
só vai atender gente que tem
muito dinheiro, os ricos e milionários do nosso país. Só
eles vão ter dinheiro para pagar professor particular para
ficar ensinando seus filhos”,
argumentou a parlamentar.
“O povo pobre vai continuar
na escola pública porque precisa estudar, precisa de merenda escolar”, acrescentou.
O deputado Marcel Van
Hatten (Novo-RS) rebateu o
argumento e disse que existem famílias pobres e ricas
que querem aderir à modalidade de ensino domiciliar.
“Então, não se trata aqui
de defender uma determinada classe social, não. Estamos
defendendo um direito, a liberdade de as famílias escolherem, com uma regulamentação apropriada, aprovada
por este Parlamento”, rebateu.

“

O povo pobre
vai continuar
na escola
pública
porque precisa
estudar,
precisa de
merenda
escolar
Perpétua Almeida

Já o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) defendeu a aprovação do texto. O
deputado disse que aderiu ao
modelo e que tem obtido resultados positivos na educação de sua filha.
“Em minha casa, fizemos
a opção pela educação domiciliar com a minha filha de
cinco anos de idade. O resultado, em três meses, foi que
ela já estava lendo e escrevendo. Nós conseguimos alfabetizá-la em casa com uma
carga horária bem menor daquela que ela teria dentro da
sala de aula”, disse.

contra o câncer

Ministério amplia tratamento no SUS
Agência Brasil
O Ministério da Saúde
anunciou na última quartafeira a ampliação dos procedimentos oncológicos destinados ao tratamento do
câncer. Passam a ser ofertados por 11 hospitais habilitados a peritonectomia e a quimioperfusão intraperitoneal
hipertérmica. As portarias
que preveem a oferta dos dois
procedimentos foram assinadas anteontem pelo ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga.
De acordo com o ministério, as novas incorporações ampliam as opções de
procedimentos para o tratamento oncológico de dois tipos de câncer: mesotelioma
peritoneal maligno (MPM),
que atinge a região abdomi-

Recursos
A inclusão
dos novos
procedimentos
deve resultar
em impacto de
R$ 6,7 milhões no
orçamento federal

nal, e pseudomixoma peritoneal (PMP), tumor que se
manifesta na cavidade peritoneal.
Foram também preparados protocolos específicos
para orientação aos profissionais da saúde sobre as doenças e o uso dos novos procedimentos. Os protocolos são
publicados conjuntamente
pelas secretarias de Atenção
Especializada à Saúde e de
Ciência, Tecnologia, Inovação
e Insumos Estratégicos, informa, em nota, o ministério.
A expectativa das autoridades é de que, a cada ano,
200 procedimentos para a cirurgia de citorredução com
hipertermoquimioterapia sejam feitos no Sistema Único de Saúde (SUS). A inclusão dos novos procedimentos

deve resultar em impacto de
R$ 6,7 milhões no orçamento federal.
“Com a finalidade de acelerar o início da oferta tabelada desses procedimentos no
âmbito do SUS, o Ministério
da Saúde analisou os dados
dos hospitais habilitados na
alta complexidade em oncologia, relativos a cirurgias de
câncer e cirurgias do aparelho digestivo, para avaliar
quais estão capacitados para
a realização imediata dos novos procedimentos incorporados”, diz ainda a nota.
Ainda segundo a pasta, os
gestores locais do SUS poderão solicitar a habilitação de
novos hospitais, desde que
de acordo com os critérios estabelecidos na portaria a ser
publicada.
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paraibano 2022

Contagem regressiva
Botafogo e Campinense fazem os últimos ajustes para a decisão do título estadual amanhã, em Campina Grande
Foto: Pietro Carpi/ECV

Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Contagem regressiva para a
grande final do Campeonato Paraibano 2022. Botafogo e Campinense, após terem cumprido os
jogos da Série C, na última quarta-feira, fazem hoje o último treino para a decisão de amanhã, às
16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O Belo sabe que só
com uma vitória por dois ou mais
gols de diferença pode conquistar
o título, e por isso, promete jogar
de forma diferente do jogo de ida,
quando perdeu por 2 a 1, no Almeidão. Já a Raposa joga com o regulamento debaixo do braço e uma
vantagem de poder até empatar
para se sagrar campeão.
O Botafogo treinou nessa quinta-feira, no CT do Bahia, em Salvador, menos de 24 horas depois
de vencer o Vitória, pelo Brasileiro da Série C por 1 a 0. No período da tarde, a delegação retornou
a João Pessoa, onde hoje fará seu
último treino antes da partida. O
volante Ratinho, que saiu contundido logo no primeiro tempo do
jogo do último sábado, não deverá
ter condições de jogo. Em seu lugar
continuará Tinga, que já o substituiu nos primeiros 90 minutos da
partida. Já o lateral Bruno Ré está
recuperado e poderá ser relacionado para a partida, mas a princípio Alessandro deve permanecer
como titular.
Especula-se que o time poderá
sofrer mudanças na escalação em
relação ao primeiro jogo. Uma coisa é certa, todos no clube estão confiantes em reverter a vantagem que
hoje tem o Campinense e sair de
Campina Grande com uma vitória. O bom resultado conquistado
em Salvador serviu para aumentar
a confiança e a motivação do grupo
para a decisão. Na oportunidade,
apenas dois jogadores considerados titulares entraram em campo,
o zagueiro Gabriel Yanno e o ata-

Na última quarta-feira, o Botafogo-PB foi ao Barradão e derrotou o Vitória pelo Campeonato Brasileiro da Série C

90

minutos estão
faltando para o
torcedor paraibano
conhecer o
campeão da
temporada de 2022,
amanhã, no Amigão

cante Leilson. Desde ontem, todos
na Maravilha do Contorno só vivem o clima dessa decisão, considerado o jogo mais importante do
clube este ano. “Nosso foco é cem
por cento na decisão deste sábado. Todo o trabalho e concentração
está em torno de preparar a equipe para reverter a derrota de sábado e sair de Campina Grande campeão”, disse ontem o presidente do
clube, Alexandre Cavalcanti.
No Campinense, mais um empate dentro de casa pela Série C,
não foi bem recebido pela torcida
e pela comissão técnica da equipe.
Mas o foco total já é na grande decisão contra o Botafogo.
“Acho que fizemos uma boa
partida, mesmo com o segundo
time do Campinense, contra uma

grande equipe que é o Ypiranga e
fomos muito bem. Agora, é pensar única e exclusivamente na decisão. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, que vem
em busca de uma vitória, mas já
geramos um desequilíbrio no adversário e temos que aproveitar
isso. Será um jogo dificílimo e vamos entrar para propor o jogo também, afinal estamos dentro de casa
e queremos ser campeões. Nada de
jogar chamando o Botafogo para
cima da gente. Tenho certeza que
o nosso torcedor vai lotar o Amigão e nos empurrar para cima do
Botafogo”, disse o treinador.
Ontem à tarde, no Renatão, foi
feito um treino regenerativo com
os jogadores que atuaram contra o
Ypiranga e depois um treino táti-

co já voltado para a decisão, com o
time titular. Hoje pela manhã, haverá um treino apronto, o último
antes da decisão. À tarde será de
descanso para os jogadores e concentração para o jogo de sábado.
Série C
Com a conclusão da sétima rodada, após os jogos Campinense 0x0
Ypiranga e Vitória 0 x 1 Botafogo PB,
os dois representantes da Paraíba
estão em situações completamente diferentes. O Belo, após a vitória,
saltou para a segunda posição na
tabela de classificação, com 12 pontos, atrás apenas do líder Mirassol,
que tem 13. Já o Campinense, com
mais um empate em casa, ficou na
14ª colocação, com apenas oito pontos. Os dois clubes se enfrentarão
na próxima quarta-feira, no Almeidão, em João Pessoa. Será o terceiro
clássico emoção seguido.
Após seis rodadas, a classificação da Série C é a seguinte: O líder é
o Mirassol com 13 pontos, seguido
do Botafogo com 12 pontos. Na terceira posição está o Manaus com 11
pontos, seguido do Volta Redonda,
Remo, Botafogo de Ribeirão Preto e Floresta, todos com 10 pontos.
Na nona posição está o Ferroviário, seguido do Paysandu, Figueirense e Ypiranga, com nove pontos.
Na décima terceira posição vem o
São José com oito pontos, acima do
Campinense, que também tem oito.
Na décima quinta colocação está o
Brasil com seis pontos. Em décimo
sétimo está o Confiança com cinco
pontos. Vitória e Atlético estão com
quatro pontos e o lanterna é o Altos, com apenas três pontos.
Os jogos da sétima rodada começam no sábado, com Ferroviário x Botafogo-SP, Atlético x ABC,
e Brasil x Figueirense. No domingo, Mirassol e Altos, Manaus x São
José, Vitória x Confiança e Paysandu x Volta Redonda. Na segunda,
Ypiranga x Remo e fechando a rodada, Botafogo-PB x Campinense,
na quarta-feira, 25.

brasileiro da série D

Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Após a vitória sobre o Crato por 2
a 0, o São Paulo Crystal se manteve na
zona de classificação da Série D, e ocupa hoje o terceiro lugar do grupo três,
com nove pontos. Agora o clube vai enfrentar um concorrente direto à vaga,
o América do Rio Grande do Norte, no
próximo sábado, às 17h, na Arena das
Dunas, em Natal. O jogo está sendo encarado pelo elenco como uma decisão,
e o objetivo é somar pontos para continuar no G4.
"Vínhamos de duas derrotas seguidas e essa vitória sobre o Crato nos
trouxe de volta a animação para lutar
pela ponta da tabela. Teremos pela frente um adversário muito difícil, que, assim como nós, está brigando no G4 e vai
jogar com o apoio de sua torcida. Mas,
nós estamos preparados e motivados
para sair de Natal somando pontos”,
disse o treinador do tricolor de Cruz do
Espírito Santo, Ederson Araújo.
O time fez, ontem, um treino apronto para enfrentar o América e a viagem
para Natal está prevista para amanhã.
Segundo Ederson, a equipe vai com

força total, já que o elenco não tem nenhum jogador suspenso, nem entregue
ao departamento médico. Mesmo já
indo para a sexta partida desta fase de
classificação, o São Paulo Crystal continua no mercado em busca de reforços.
“Nós estamos atrás ainda de um
ou dois jogadores para fechar o elenco. Precisamos de mais opções para
escalar a equipe e a diretoria está mapeando aí o mercado para encontrar
bons atletas que se encaixem nas condições financeiras do clube”, acrescentou o treinador.
O São Paulo Crystal vem surpreendendo na competição com uma campanha que o credencia a se classificar para
a próxima fase da competição. Logo na
estreia, em casa, o time de Cruz do Espírito Santo venceu o Afogados, por 1 a
0. Em seguida, nova vitória, 1 a 0, contra o Globo, em Ceará Mirim. Na terceira rodada, o clube foi surpreendido
em casa e amargou a primeira derrota, 3 a 2 para o Sousa. No jogo seguinte, veio a segunda derrota seguida, 1 a
0 para o Icasa, em Juazeiro do NorteCE. Porém, na última rodada, veio a
recuperação, uma vitória sobre o Crato, por 2 a 0.

Foto: Reprodução/Instagram

São Paulo Crystal terá força máxima contra o América

Depois de vencer o Crato, no Carneirão, o São Paulo Crystal vai enfrentar o América-RN
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Torneio reúne 80 duplas amadoras
Competição, organizada por centros de treinamento, acontece hoje e amanhã, na praia do Cabo Branco
Foto: Onye films

Laura luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

As areias da praia de Cabo
Branco, em João Pessoa, serão
palco hoje e amanhã do Sideout
Séries, evento de vôlei de praia
que vai reunir 80 duplas amadoras da modalidade. O objetivo do torneio, que está na quarta
edição e o único no estilo realizado no estado, é proporcionar experiência em competição
além de disseminar o esporte no estado, que já é referência
no Brasil.
“É voltado para os amantes
do vôlei de praia que não estão
inseridos no âmbito competiti-

Klaus Araújo

S

Klaus Araújo diz que o torneio entre amadores visa proporcionar experiência em competição

vo profissional”, detalha Klaus
Araújo, um dos organizadores
do torneio e responsável pelo
CT ‘Vôlei Vida’.
A competição que na primeira edição deste ano, realizada em fevereiro, contou com
65 duplas, tem crescido gradativamente. Klaus acredita em
incentivo por parte de quem já
pratica o esporte. “ Muitos dos
que estavam assistindo na última etapa agora estão inscritos e vão participar. Esperamos

que nas próximas esse número
cresça ainda mais”.
O Sideout Séries tem formato especial onde várias duplas
participam simultaneamente
das rodadas, havendo troca de
participantes a cada rally. “Chamamos essa dinâmica de Sideout. Após as rodadas classificatórias, dividimos o torneio
nas séries ouro, prata e bronze.
Um novo torneio se inicia, nivelado e baseado nas pontuações
das rodadas anteriores. Cada

série tem seu pódio”, explica.
No sábado, 21, acontecem as
disputas entre as duplas femininas e no domingo, 22, jogam
as duplas masculinas com os
jogos acontecendo sempre pela
manhã, das 8h ao meio-dia.
O evento é resultado da parceria entre os dois mais importantes centros de treinamento
do estado, o ‘Vôlei Vida’ e o CT
‘A Grande Sacada’, sob a organização de Klaus Araújo, Nayara Pontes e Tadeu Medeiros.

na turquia

Foto: Reprodução/Instagram

Álvaro Filho busca vaga para o Mundial
Cabeça na Turquia, mas
de olho na Itália. A etapa
Challenge de Kusadasi do
Circuito Mundial começou,
ontem, mas as duplas brasileiras só estreiam hoje. No
time masculino, o paraibano
Álvaro Filho, que joga com o
carioca Evandro, representa o país com a dupla Elize
Maia/Thâmela. Mas além do
título, o que estará em jogo
nas areias turcas é a definição das últimas duplas classificadas para o Campeonato
Mundial de Roma, principal
competição de vôlei de praia
da temporada.
O ranking de entradas da
Federação Internacional da
próxima segunda-feira define os participantes do Mundial de Roma, que acontece de
10 a 19 de junho. Estarão classificadas as 25 primeiras duplas de cada ranking, com o
limite de até quatro parcerias
por país, além de 20 equipes
pelas cotas continentais e três
convidados. No feminino, o
Brasil já garantiu Duda/Ana
Patricia, Bárbara Seixas/Carol Solberg e Rebecca/Talita.
No masculino, André Stein/
George, Renato/Vitor Felipe
e Alison/Guto. Taiana/Hegê
e Elize Maia/Thâmela; Bruno Schmidt/Saymon e Evandro/Álvaro Filho travam uma
disputa verde-amarela pelas
duas vagas restantes.
Para superar Taiana/
Hegê no ranking, Elize Maia
e Thâmela têm que terminar
a disputa na Turquia no mínimo em quinto lugar. Evan-

reporter@felipegesteira.com

Cana com
aperto de mão

“

Chamamos essa
dinâmica de
Sideout. Após
as rodadas
classificatórias,
dividimos o
torneio nas séries
ouro, prata e
bronze. Um novo
torneio se inicia,
nivelado e baseado
nas pontuações das
rodadas anteriores.
Cada série tem
seu pódio

Felipe
Gesteira

O carioca Evandro joga ao lado do paraibano Álvaro Filho em semana decisiva na Turquia

dro/Álvaro Filho precisam
pelo menos de uma terceira colocação, caso contrário
a vaga fica com Bruno Schmidt/Saymon.
Este ano, o Circuito Mundial adotou novo formato,
dividido em etapas Elite 16,
Challenge e Future. As disputas Elite reúnem os 12 primeiros colocados do ranking e
quatro duplas vindas do qualifying com 16 equipes. Impor-

tantes para somar pontos no
ranking e entrar na briga por
um lugar no Elite, os Challenges – como o de Kusadasi - têm
24 duplas no torneio principal, oito vindas do qualifying
com 32 duplas. O Future, voltado para o desenvolvimento
do esporte e dos atletas, terá
16 equipes na chave principal
e 16 no qualifying.
Além do bronze de Elize e Thâmela, o Brasil soma

mais cinco medalhas nesta temporada do Circuito
Mundial: bronze para Talita/Rebecca na etapa Elite de Rosarito (MEX); dois
ouros para Bárbara Seixas/
Carol Solberg, nos Challenge de Tlaxcala (MEX)
e Doha (CAT); e ouro para
George/A nd ré Stei n e
bronze para Andressa/Vitória no Challenge de Itapema (SC).

eria um sonho colocar um pequeno município
do interior da Paraíba na rota dos eventos
esportivos internacionais? O que para muitos
era deslumbre, tornou-se meta de vida do prefeito
daquela pacata cidade na região do Brejo da
Paraíba, tradicional pela produção de cachaça,
mas sempre engolida pelas vizinhas maiores, já
reconhecidas como grandes produtoras desta iguaria
que é quase divina para quem a degusta.
Pegando carona na ideia de uma corrida de rua
que conheceu na capital, o bendito prefeito resolveu
adaptar. A festa de origem era uma competição
entre corredores, onde a cada volta de 1 quilômetro,
o atleta deveria tomar uma caneca de chope. O
prefeito, que se considera um visionário, pensou que
onde cabe cerveja, cabe também a cachaça. E assim
seria na sua cidade, uma carreira, um gole de cana e
uma pontinha de abacaxi ou rapadura, pra manter a
glicose do desportista em ordem.
Quem não gostou da ideia foi Odésio, tão
habitual frequentador do Bar do Paiva que há quem
confunda se ele é funcionário, frequentador, sócio ou
inquilino do local. O homem que aprecia cachaça
todos os dias de forma lenta, quase ritualística, ficou
acabrunhado logo que soube do grande evento que
viria para a cidade.
- Cachaça num é bagunça não, meu irmão! Vão
vir aqui beber de todo jeito, derramar no chão feito
quem joga aqueles copos de água mineral. Num vê
na São Silvestre aquele monte de copo no chão? Se
alguém jogar uma dose de cana no mato, sem ao
menos oferecer a um santo, vai ser mesmo que me
matar!
De certa forma Odésio estava certo. A proposta
do evento não era para que ninguém viesse apreciar
lentamente as cachaças da região. Degustar então,
jamais. Era pra beber rápido mesmo, se embriagar
e, apesar disso, continuar a corrida até onde fosse
possível. Seria de fato uma grande brincadeira, um
evento turístico, mas que confrontava tudo o que para
os grandes apreciadores do destilado de cana de
açúcar era sagrado.
A tristeza de Odésio era tanta que nos dias que
antecederam a organização do evento ele mal
conseguia levantar o copo. Os habituais brindes para
café da manhã, lanche, aperitivo do almoço, café das
três, chá da tarde, pré e pós jantar e ainda a caninha
da ceia, tudo isso estava comprometido devido ao
banzo absoluto instalado naquele corpo de boemia
onde antes habitava apenas a alegria.
Odésio enfim resolveu reagir. A quinze dias da
competição, prometeu fazer jejum e oração. Mas o
sacrifício seria só com os alimentos, pois tirar-lhe a
cachaça seria grave demais até para um pedido ao
divino. E se para rezar a todos os santos o homem
abriu mão do pão, sua bebida não poderia mais vir
acompanhada de tira-gosto. Passou a partir dali a
tomar cana com aperto de mão.
Mais tradicional até do que amendoim, abacaxi,
caju, ou até mesmo a ciriguela passada de boca em
boca entre os bêbados na ausência de mesa farta,
o aperto de mão como acompanhamento remonta à
origem da boemia e da escassez de bens diante de
abundante alegria. O clássico ‘tira-gosto’ consiste
em cada comparsa virar seu copo de cachaça
e, imediatamente, enquanto o gole ainda desce,
desferir um vigoroso aperto de mão, desses de trincar
o antebraço e contrair o cotovelo.
Até o dia da corrida Odésio fez larga campanha
na cidade para tentar impedir a realização do
evento. Se ajoelhou na porta da Prefeitura, pintou
cartazes, fez o que pôde e mais um pouco. De
nada adiantou. A prova aconteceu, foi um sucesso
de público, com direito a cobertura da mídia e
destaque em todos os telejornais nacionais. Mas
como Odésio havia previsto, foi grande o desperdício
de cachaça. Ruas foram lavadas a ponto de deixar
no ar o cheiro adocicado da bebida. Odésio não
resistiu a assistir às cenas e perdeu as forças que
lhe restavam. No dia seguinte foi confirmado o
óbito. Por toda a cidade diziam que ele morrera
de cachaça, burrice ou magreza, mas a causa
confirmada pelo legista diante de um fígado tão puro
foi mesmo desgosto. Desde então, instituiu-se como
lei municipal a proibição de servir para não beber e
o reconhecimento como patrimônio imaterial a cana
com aperto de mão.
Colunista colaborador
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arbitragem na copa

Brasil terá dois árbitros no Catar
Fifa anuncia os nomes de Raphael Claus e Wilton Sampaio para comandar jogos do Mundial de 2022
Agência Estado
O Brasil terá dois árbitros na
Copa do Mundo do Catar. Raphael Claus e Wilton Sampaio
foram escolhidos pela Fifa para
o Mundial, que será disputado entre novembro e dezembro
deste ano. Pela primeira vez na
história, a entidade escalou mulheres para apitar jogos do grande evento. O país será representado pela auxiliar Neuza Back.
Claus e Sampaio eram os
mais cotados para representar o Brasil na Copa porque vinham participando com frequência dos cursos da Fifa. Mas
a expectativa era de que apenas um deles seria o escolhido. Com a definição, será a primeira vez desde a Copa de 1950,
sediada no Brasil, que o país
terá dois árbitros num Mun-

dial. Sampaio esteve na Copa
da Rússia, em 2018, como árbitro de vídeo Na época, o juiz
principal brasileiro foi Sandro
Meira Ricci, já aposentado e
hoje comentarista de TV. A aposentadoria abriu espaço para
Claus, que foi eleito o melhor
do Brasileirão nos anos de 2016,
2017 e 2018. Sampaio levou esse
prêmio em 2019.
“Como sempre, o critério
que usamos é ‘qualidade em
primeiro lugar’ e os árbitros
selecionados representam o
mais alto nível de arbitragem
em todo o mundo”, afirmou
Pierluigi Collina, presidente do
Comitê de Arbitragem da Fifa.
“A Copa do Mundo de 2018 foi
muito bem-sucedida muito em
parte por causa do alto nível da
arbitragem. E nós vamos dar o
nosso melhor daqui a alguns

meses, no Catar.” Os dois brasileiros estão agora na lista de
36 árbitros que vão comandar
os jogos da Copa do Catar. O
Brasil será representado ainda
por cinco auxiliares entre os 69
escolhidos pelo mundo: Bruno
Boschilia, Rodrigo Figueiredo,
Bruno Pires, Danilo Simon e
Neuza Back - todos estreantes
em Copas. Na relação de 24 árbitros de vídeo, o país não contará com representantes.
Mulheres
A arbitragem da Copa do
Catar já será histórica por conta da decisão de Fifa de escalar
mulheres para apitar alguns
jogos. Serão três árbitras - a
francesa Stéphanie Frappart, a
ruandesa Salima Mukansanga
e a japonesa Yoshimi Yamashita - e três assistentes, entre elas

Neuza. As demais são a mexicana Karen Díaz Medina e
a americana Kathryn Nesbitt.
“Escalamos árbitras mulheres pela primeira vez na história das Copas do Mundo. Isso
conclui um longo processo que
começou há alguns anos com
o desenvolvimento de árbitras
mulheres em torneios juvenis
e de adultos da Fifa. Enfatizamos que é a qualidade que conta para nós, e não o gênero”,
afirmou Collina. “Espero que,
no futuro, a seleção de árbitras
mulheres da elite para torneios
masculinos importantes seja
percebido como algo normal,
e não mais como algo sensacional. Elas merecem estar na
Copa porque apresentaram
performance em alto nível de
forma constante”, complementou o responsável na Fifa.
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Curtas
Clima no Flamengo segue
com muita turbulência
O trabalho do técnico Paulo Sousa passa por
mais um momento de turbulência no Flamengo.
Nem mesmo a vitória sobre a Universidad
Católica, pela Libertadores, aliviou o clima no
Ninho do Urubu. A polêmica da vez teve origem
na entrevista coletiva do português após o triunfo
no Maracanã, em que o treinador expressou
descontentamento com a postura do goleiro Diego
Alves. Após falhas do jovem goleiro Hugo e com
a lesão de Santos, muito se discutiu sobre quem
poderia ocupar a titularidade da meta rubronegra. Diego Alves, também contundido, não
poderia assumir a função. Paulo Sousa decidiu
pela permanência de Hugo, mas revelou que o
experiente goleiro teria se colocado à disposição,
contrariando sua posição inicial de não atuar por
um problema no púbis.

Hulk prova inocência e é
absolvido em julgamento
O atacante Hulk foi absolvido, nesta quartafeira, da denúncia por agressão que respondia
em razão do chute acertado por ele no volante
Willian Farias, durante embate entre Atlético-MG e
Coritiba. Tomada por unanimidade pela Terceira
Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD), a decisão é de primeira
instância, portanto ainda cabe recurso ao Pleno.
“Quando a imagem é congelada parece que foi
forte, mas não é um chute de alta intensidade.
Sou um atleta competitivo, vou em todas as bolas,
mas nunca fui desleal. São quase 16 anos e nunca
fui expulso e nem desleal”, se explicou Hulk em
depoimento durante o julgamento. No mesmo
processo, Atlético-MG e Coritiba foram multados
em R$ 1 mil e R$ 3 mil, respectivamente, por
atrasarem o reinício da partida, realizada no dia
23 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão.
Raphael Claus é um dos árbitros brasileiros indicados para atuar na Copa do Mundo, que será disputada em novembro e dezembro

futebol

Salários e premiações iguais nos EUA
Os jogadores das seleções
masculina e feminina de futebol dos Estados Unidos firmaram um acordo histórico
para dividir igualmente salários e premiações, inclusive em Copas do Mundo. O
acerto foi anunciado, na última quarta-feira pela Federação Americana de Futebol,
que se torna a primeira entidade ligada à Fifa a igualar o
prêmio concedido às equipes
pela participação no Mundial.
“Este é um momento verdadeiramente histórico. Esses
acordos mudaram o jogo para
sempre aqui nos EUA e têm o
potencial de mudar o jogo em
todo o mundo”, disse a presi-

dente da federação de futebol
dos EUA, Cindy Parlow Cone.
A resolução surge após
um longo debate entre as partes sobre o assunto, que chegou ao fim nesta semana com
uma reunião de membros das
seleções masculina e feminina para fecharem acordos
coletivos de trabalho (CBAs)
com a U.S. Soccer. Assim, os
bônus para ambas equipes serão baseados em desempenho
idênticos para todos os jogos
e competições. O time feminino passará a ter os mesmos
pagamentos “pay-to-play”
que seus colegas masculinos.
A premiação em dinheiro da Fifa para as Copas do

Mundo masculina e feminina é desigual. O conjunto de
bônus para Mundial do Catar é de US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão), enquanto
o prêmio em dinheiro para o
torneio feminino na Austrália, em 2023, é de US$ 60 milhões (R$ 297 milhões).
A U.S. Soccer também
anunciou que parte de suas
receitas será compartilhada igualmente entre as seleções. Segundo a federação, a
nova estrutura de compartilhamento de receita “fornecerá incentivo adicional para
que todas as partes trabalhem
juntas para expandir o jogo”.
“As realizações neste CBA
Foto: Reprodução/Instagram

O futebol feminino nos Estados Unidos passa a ser bem mais valorizado com a decisão

são uma prova dos incríveis
esforços das jogadoras do
WNT (seleção nacional feminina) dentro e fora do campo”,
disse a jogadora do USWNT
e presidente da associação de
jogadores do USWNT, Becky
Sauerbrunn.
O acordo surge três meses depois que a USWNT e a
U.S. Soccer concordaram em
resolver uma disputa sobre
salários iguais que acontecia
desde 2016, quando algumas
jogadores entraram com uma
queixa federal por discriminação salarial. Elas alegaram
que recebiam menos do que
os jogadores do sexo masculino, embora gerem mais renda para a Federação de Futebol do país.
“Os ganhos que conseguimos alcançar são tanto por
causa da forte base estabelecida pelas gerações de jogadores do WNT que vieram antes do time atual quanto por
meio da recente colaboração
de nosso sindicato com nossos colegas do USNSTPA e liderança no futebol dos EUA”,
acrescentou Sauerbrunn.
A Copa do Mundo masculina está agendada para
novembro e dezembro deste
ano no Catar, enquanto a edição feminina será realizada
no próximo ano na Austrália
e na Nova Zelândia. A seleção
dos EUA é o time de maior sucesso no futebol da categoria
feminina, tendo conquistado
quatro Copas do Mundo, incluindo a última em 2019.

MP da Espanha investiga
corrupção em contratos
O Ministério Público da Espanha revelou,
ontem, que abriu investigação para apurar
possível caso de corrupção na negociação dos
contratos estabelecidos entre a Real Federação
Espanhola de Futebol e a Arábia Saudita. O
acordo, que definiu a realização da Supercopa
da Espanha no país árabe, foi intermediado por
Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona. A apuração
teve início cerca de um mês após o vazamento do
áudio de conversas entre o presidente da entidade
espanhola, Luis Rubiales, e Piqué. Os áudios,
revelados por um jornal espanhol, apontam que a
empresa liderada pelo jogador do Barça, o grupo
Kosmos, recebeu 24 milhões de euros (cerca de
R$ 124 milhões) para intermediar o acerto com
o governo saudita para realizar no país árabe a
Supercopa da Espanha.

Brasileira disputa título
no Mundial de Boxe
Beatriz Ferreira garantiu presença na final do
Mundial de Boxe, em Istambul, na Turquia, na
última quarta-feira, ao derrotar a italiana Alessia
Mesiano, em decisão unânime dos jurados (5 a 0)
Atual campeã, a brasileira tenta o segundo
título consecutivo. Ela lutou quatro vezes na
competição e obteve um nocaute e três vitórias por
5 a 0, uam marca inédita na sua carreira.
A adversária da Bia na final, desta sextafeira será a americana Rashida Ellis. As duas se
conhecem muito bem, pois já se enfrentaram cinco
vezes, com quatro vitórias da pugilista nacional.
Bia venceu Ellis no Mundial de 2019 (semifinal),
no Pan de Lima de 2022 (final), no Continental
das Américas de 2022 (final) e no torneio de
Strandja de 2018 (final). A única derrota ocorreu na
classificatória dos Jogos Pan-Americanos de 2019.
Bia soma na carreira 134 lutas, com 127 vitórias
e sete derrotas Ela disputou 36 torneios e só ficou
de fora do pódio uma vez. Com a prata garantida,
ela soma 28 ouros, cinco pratas e um bronze.
Já Caroline Almeida (52 quilos) perdeu na semifinal para a indiana Nikhat Zareen, por 5 a 0, e ficou
com a medalha de bronze, a quinta do Brasil na história desta competição.
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Detalhes do luto são importantes
Especialista explica as providências essenciais naquele momento em que os familiares ficam sem saber como agir
Foto: Divulgação

Da Redação
Perder um ente querido é
sempre muito delicado. Muitas vezes os familiares ficam
sem saber como agir, pois,
além da dor do luto, é preciso
lidar com várias outras questões nestas horas.
Uma das maiores dúvidas
são as questões burocráticas,
especialmente as que envolvem documentação. Em resumo, os documentos principais são a Declaração de
Óbito, CPF, RG, documento
oficial com foto e certidão de
casamento com ou sem averbação, e, no caso de solteiros,
Certidão de Nascimento. Munido desses documentos, um
parente de primeiro grau poderá dar entrada na Certidão
de Óbito no cartório mais próximo que ofereça essa especialidade.
Gilmara Sousa, coordenadora de operações do Grupo
Morada na Paraíba, explica
que há uma série de decisões
que precisam ser tomadas
até a hora do sepultamento.
“Há muito a se fazer, muita burocracia. Damos acolhimento e o máximo de orientações, pois muita gente não
sabe nem por onde começar”.
O Grupo Morada, empresa com atuação nos estados
da Paraíba, Pernambuco e
Rio Grande do Norte, possui
o complexo funerário Morada da Paz, com serviços disponíveis para atendimento
24h em salas privadas, suítes
familiares em todas as salas
de velório; serviço de cerimonial; serviço de homenagens
musicais; além de assessoria
e orientação na obtenção da
documentação necessária por
parte da família.
A coordenadora recomenda que as famílias tenham
um plano de assistência funeral, pois, além de garantir
suporte em toda a burocracia, também não gera tanto impacto financeiro para a
família. Gilmara explica que
um plano completo para dez
pessoas, por exemplo, pode
sair por um valor médio de
R$ 39,90 por mês. Em comparação, um único serviço funerário – com urna, velório e flo-

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Tempo morto (1973):
a esquerda peronista & eu

N

unca se deve perguntar a ninguém o
porquê de uma viagem.
– Por que você vai à Índia?

“

Questões burocráticas, principalmente as que envolvem documentação, são dúvidas das famílias

Há muito a se
fazer, muita
burocracia.
Damos
acolhimento e
o máximo de
orientações,
pois muita
gente não
sabe nem por
onde começar
Gilmara Sousa

res – pode sair a partir de R$
2,5 mil, em média, podendo
passar disso se a família não
tiver um jazigo. Dessa forma,
ao acionar a assistência funeral, todas as medidas burocráticas e financeiras são resolvidas pela empresa.
Ela esclarece ainda que,
no geral, existem cinco providências que são primordiais
no caso de falecimento. A primeira é a Declaração de Óbito,
a primeira das providências,
pois é documento sem o qual
nada pode ser feito. É o documento que atesta o falecimento, a causa da morte, fornecido
por um médico, e a circunstância, que pode ser natural
ou não natural (acidental).
Se a morte for natural, caso
o óbito ocorra em casa e com
assistência médica, a declaração de óbito deverá ser preen-

chida pelo profissional que
fez o acompanhamento. Mas
caso ocorra sem assistência
médica, o falecido é removido para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para emissão da Declaração de Óbito.
Em caso de morte não natural/acidental, a Declaração
de Óbito deverá ser assinada apenas por um médico do
Instituto Médico Legal (IML)
ou Instituto Técnico Científico
da Polícia (Itep). Caso a vítima
seja encaminhada ao hospital
e vier a falecer, a Polícia Civil
deverá ser acionada para conduzir a vítima ao IML, onde o
médico legista solicitará a Declaração de Óbito. Se o falecimento ocorrer no local do acidente, apenas o IML ou Itep
poderão realizar o traslado
até as dependências dos órgãos responsáveis.

Certidão de Óbito: o principal
Com o atestado de óbito em mãos, o próximo
passo é obter a Certidão de
Óbito. Com os documentos necessários, caso a família ainda não tenha solicitado o auxílio de uma
funerária ou da sua assistência funeral de confiança, a partir desse momen-

Aforismo
Foto: Portal da Literatura

CarlosA zevêdo

“Lamentares a sorte
dos que morreram é
uma forma oblíqua e subtil
de te julgares imortal.”
Vergílio Ferreira (Valéria de Almeida)

Obituário
Foto: TorcidaK

Salmito Ferreira Neto
17/5/2022 – Após um infarto.
Professor de Educação Física,
considerado nome importante
e histórico do futsal cearense.
Com passagens pelas equipes de
Ceará e Fortaleza, ficou conhecido
por revelar jogadores de sucesso, a exemplo de
Osvaldo, Rony e Dudu Cearense.

to ela precisará procurar por
uma. Cada funerária tem
uma forma de atuar e um
leque de produtos e serviços a oferecer. Basicamente,
o serviço acontecerá em três
etapas: o funeral, o velório e
o sepultamento/cremação.
No funeral, a família precisará realizar o transporte
do falecido do hospital para
o IML e depois para a funerária, ou em casos específicos, diretamente para a funerária. A família também
precisará definir a urna, ou
o caixão – como é popularmente conhecido.
Também é aconselhável
a contratação do serviço de
tanatopraxia, uma técnica de preparo e conservação que faz com que o ente
querido possa ser velado
pela família sem maiores
transtornos. Por último, os
familiares irão decidir se
gostariam de ornamentar
a urna, o espaço ou ainda
realizar alguma homenagem especial.
Por mais que não seja
obrigatório, a tradição de
velar o ente querido é muito antiga e pode ser realizada na própria residência
ou em salas de velório. Algumas empresas possuem
centros de velório especializados, com diversos ambientes, preparados para
acolher a família durante

todo o período em que ela
desejar velar e se despedir
de seu ente querido.
Ao final das homenagens, chega o momento da
despedida final, quando as
famílias costumam optar
pelo sepultamento ou cremação. Geralmente, no caso
do sepultamento, a família quer um referencial físico e uma maneira de poder
voltar ao lugar onde o ente
querido está sepultado para
prestar homenagens. Já as
famílias que optam pela cremação, geralmente o fazem
atendendo a uma vontade
do ente querido de ter suas
cinzas guardadas ou mesmo aspergidas em um lugar
especial. Vale lembrar que,
para a cremação ser realizada, é necessário que na Declaração de Óbito tenha a
assinatura de dois médicos.
Mesmo sendo um tema
que gera inquietação, estar
preparada financeiramente e
assegurar que a família também esteja, num momento
de luto, é muito importante, pois gera menos desgaste emocional, como também
pode minimizar os custos.
Assinar um plano funerário
pode fazer a diferença nesse
momento tão difícil, pois assim é possível focar na despedida daqueles que estão
partindo e na preservação
de suas memórias.

Ou:
– Por que não escolheu outro país mais
interessante para visitar?
O viajante é movido, muitas vezes, por
razões secretas, íntimas. Eu visitei, por
exemplo, duas cidades da América do Sul só
para sentir o clima de liberdade – para respirar
o ar puro da liberdade.
Estávamos nos anos de chumbo, o Brasil
vivia sob uma brutal ditadura militar – tudo
censurado: jornais, cinema, livros, shows e
os censores eram, quase sempre, escritores
e artistas medíocres que se venderam aos
militares.
Saí do país por um mês, fui à Argentina e
ao Uruguai. Em Montevidéu, andava pela 18
de Julio, pelo Parque de Los Aliados, vendo o
povo, povo feliz por não ter um ditador que lhe
tolhesse os passos.
Vi a cidade que foi dominada pelos
tupamaros, uma cidade aberta, escancarada,
situada às margens do Atlântico, à entrada do
estuário do Rio da Prata.
Nas livrarias de Montevidéu havia toda
uma literatura política exposta à venda: obras
de Marx, Lênin, Rosa Luxemburgo e outros
clássicos do marxismo – e eu nem podia
comprá-los; como entraria no Brasil com livros
subversivos?!
De Montevidéu trouxe apenas as ‘Actas
Tupamaras’, arranquei a capa e pus na
frasqueira de G; minha companheira de
viagem.
Fiquei perplexo em Buenos Aires. Parecia
que estava numa cidade europeia. Notei logo
que era uma metrópole cheia de contrastes:
alegre e fria, convidativa e arisca.
– Canta, macaquito brasileño; el hino de
Evita Perón! – me disse alguém na rua, numa
passeata dos peronistas.
– Hijo de Puta! – exclamei.
G. riu, um riso amarelo, de quem não quer
brigar com o resto do mundo.
Assistimos a filmes que estavam proibidos
no Brasil: ‘Estado de Sítio’, ‘A Classe Operária
vai ao Paraíso’. Saímos do cinema em estado
de graça.
Um companheiro meu, de Porto Alegre, me
deu o telefone de um argentino, um tal de Juan
Diaz, ligado à esquerda peronista.
Diaz me apanhou no hotel. Fomos à noite
para o café La Paz (na Corrientes, ou era na
Florida?).
Todo mundo de esquerda se reunia nesse
café. Fiquei na mesa da esquerda peronista – e
haja paciência para aguentar tanta sandice.
– O que é mesmo esquerda peronista? –
perguntei aos que estavam na mesa.
Teorizaram. Palavras, apenas palavras.
Às três e meia da manhã Juan me deixou no
hotel.
– O que é mesmo esquerda peronista?
A pergunta continuava viva. Sem resposta.
Não me deram uma explicação convincente.
Dormi mal, muito mal mesmo, sonhei
com aqueles leões famintos de Hemingway,
querendo devorar as minhas pernas.
No outro dia, à tarde, viajamos para
Córdoba. Na viagem me lembrava daqueles
jovens da esquerda peronista – sectários,
politicamente incorretos.
Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e
membro do Instituto Histórico e Geográfico da
Paraíba (IHGP); também integra o Grupo de
Pesquisa em História do Brasil Holandês

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, atendendo ao Parecer
Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados que foi considerada credenciada a empresa LUIZ SILVA VIEIRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cadastrada no CNPJ nº 07.818.323/000136 e foi considerada descredenciada a empresa JESUS JOSÉ CABRAL DE LACERDA – ME,
cadastrada no CNPJ nº 42.018.180/0001-89, como também fica CONVOCADA a empresa LUIZ
SILVA VIEIRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cadastrada no CNPJ nº 07.818.323/0001-36 para
abertura do envelope de HABILITAÇÃO no dia 24.05.2022 às 13:30 horas, na sede da Prefeitura
Municipal de Aguiar-PB.
Aguiar-PB, 17 de Maio de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de veículos sem condutor para
atender as necessidades do município de Alcantil - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25055/2021 - Auto Car Serviços de
Locação e Turismo Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 18.05.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 002/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoinha, no uso
de suas atribuições legais, torna público à população e a para quem interessar que, após análise
da PROPOSTA DE PREÇOS apesentada em reunião realizada em 11 de maio de 2022, apurou-se
o seguinte: A empresa CFR CONSTRUÇÕES – CNPJ: 28.099.674/0001-04, foi classificada com
o valor total de R$ 873.625,68 (oitocentos e setenta e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais
e sessenta e oito centavos), por cumprir fielmente com todas as exigência do presente edital,
em especial ao item 8. Já as empresas JMG ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ:
28.697.127/0001-20, COEN – CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 09.084.396/0001-77,
ESTRUTURAL SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES EIREILI – CNPJ: 05.881.170/0001-46,
JMR CONSTRUÇÕES EIRELLI – CNPJ: 08.686.945/0001-10 e QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA
– CNPJ: 26.183.729/0001-34, tiveram suas propostas desclassificadas por não atender o item 8 e
seus subitens. Abrindo-se o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal das 08h00min às 12h00min.
Alagoinha, 19 de maio de 2022
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 02 de Junho de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa ou pessoa física,
para execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Araçagi - PB, 19 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública
de Compra objetivando: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do
empreendedor rural para alimentação escolar conforme §1º do art.14 da lei n.º 11.947/2009, resolução
cd/fnde nº 06, de 08 de maio de 2020. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a
documentação e respectiva propositura até as 14:00 horas do dia 07 de Junho de 2022, na sala da
referida comissão, sediada na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB. Neste mesmo local, data e
horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br.
Arara - PB, 17 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FÓRMULAS LÁCTEAS,
SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS (REFERENTE AOS ITENS REMANESCENTES DOS
PREGÕES Nº 0025/2022 e Nº 0026/2022) PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES E USUÁRIOS
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
PARA SAUDE S/A - R$ 73.600,00.
Belém - PB, 19 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FÓRMULAS LÁCTEAS,
SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS (REFERENTE AOS ITENS REMANESCENTES DOS
PREGÕES Nº 0025/2022 e Nº 0026/2022) PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES E USUÁRIOS
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; ADJUDICO o seu objeto a: MEDERI
DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A - R$ 73.600,00.
Belém - PB, 17 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TI, FORMADA PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E DO FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO,
SUPORTE, INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE SAÚDE QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Belém - PB, 19 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 02 de Junho de 2022, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESPECIALIDADES JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS PARA A POPULAÇÃO
CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Belém - PB, 19 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução serviços de Limpeza Pública, através da
Coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) Compactáveis, incluindo os Domiciliares, Comerciais
e os de Limpeza Urbana e Rural da cidade de Bernardino Batista-PB.
A comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista vem tornar público a
reabertura do prazo legal da licitação Tomada de Preço nº 01/2022, nos termos do § 4° do Art. 21,
da Lei 8.666/93, tendo em vista a necessidade de correção do item 6.4.f do edital.
Sendo assim, a abertura da licitação fica remarcada para o dia: 06 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, 19 de Maio de 2022.
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2022 – PMBV
A Prefeitura Municipal de BOA VENTURA, através da Comissão Permanente de Licitação,
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2022 – PMBV, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA
EMÍLIA DINIZ ALVARENGA – BOA VENTURA, que após esgotado o prazo legal sem apresentação
de recurso referente ao julgamento de habilitação, a Comissão comunica que a reunião para dar
continuidade ao processo licitatório – abertura de Propostas, fica marcada para o próximo dia
24/05/2022, às 14:00 horas. A referida sessão será realizada na sala da CPL, no Centro Municipal
Administrativo, situado à Rua Emília Leite, s/n, Centro – Boa Ventura - PB. Mais informações poderão
ser obtidas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura/PB ou por e-mail
(licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.
BOA VENTURA - PB, 19 de maio de 2022.
Lívia Moniely de Almeida Deodato
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PMBV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2022 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2022 – PMBV
O Município de Boa Ventura/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local)
do dia 01 de JUNHO de 2022, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE SICONV,
SIMEC, SISMOB E GOVERNO DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO
MUNÍCIPIO JUNTO AO CAUC, SICONV, SIAFI/CANDIN.. A sessão pública será realizada na sala
de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, nº 05,
Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente e
gratuitamente pelo site www.boaventura.pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.
com), a partir da publicação deste aviso.
Boa Ventura - PB, 19 de maio de 2022.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO
Pregoeira Oficial

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 20 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av.
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 06 de Junho
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de
serviços de engenharia para Construção de uma Creche 1ª Infância Tipo A, no Município de
Borborema/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 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. Edital: http://www.borborema.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br.
Borborema - PB, 18 de maio de 2022.
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA
Presidente da Comissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Equipamentos e insumos de informática
para o Setor de Tecnologia da informação e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de
Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2022. Início da fase de
lances: 09:15 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; Decreto
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 19 de Maio de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃ
Pregoeira Substituta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos
para unidade de zoonoses de cabedelo visando “Manutencão das atividades de saúde e bem–estar
animal, com enfoque no controle populacional de cães e gatos. Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 06 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 06 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 19 de Maio de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de
empresa para prestação dos Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT, visando atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo. Abertura da sessão pública:
09:00 horas do dia 07 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 19 de Maio de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública
de Serviço objetivando: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM
SAÚDE ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo
a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 06 de Junho de 2022, na sala
da referida comissão, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222.
E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Cabedelo - PB, 19 de Maio de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
CONVOCAÇÃO
PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00007/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE
CAÇAMBA E DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo
de 03 (três) 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: Lotus
Locacoes e Engenharia Eireli - CNPJ 27.150.530/0001-72. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua:
Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Prédio - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307-1175.
Caraúbas - PB, 19 de maio de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal de Caraúbas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas de
Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal
e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: JOSE B DA COSTA – ME - R$ 350.256,75.
Casserengue - PB, 12 de Maio de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA
Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, CONSTRUÇÃO DE TRÊS
SALAS DE AULAS, UMA COZINHA E UMA DISPENÇA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE CASSEREGUE/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor
total da contratação: R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 143.146,12.
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: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB. CEP:
58238–000 - Tel.: (83) 3634–1141, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Email:
licitacaocasserengue@hotmail.com.
CASSERENGUE - PB, 18 de Maio de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Presidente da Comissão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar destinados
a Secretaria de Educação e Cultura para atendimento da Merenda Escolar exercício 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE
2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE) = 20.040 – SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.0004.2060 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 –
MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00044/2022 - 11.05.22
- TEREZINHA PATRICIO SANTOS - R$ 14.235,75; CT Nº 00045/2022 - 11.05.22 - JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA - R$ 14.575,00; CT Nº 00046/2022 - 11.05.22 - EDNA PEREIRA
JUSTINO DA COSTA - R$ 24.076,75; CT Nº 00047/2022 - 11.05.22 - MARIA VILMA DA SILVA
BARBOSA - R$ 18.076,75; CT Nº 00048/2022 - 11.05.22 - JOSÉ ERINALDO GOMES SILVA R$ 14.235,75; CT Nº 00049/2022 - 11.05.22 - ADRIANA CÂNDIDO DE ARAÚJO - R$ 8.895,00;
CT Nº 00050/2022 - 11.05.22 - PAULO VANDERLEY LUCIANO JÚNIOR - R$ 20.206,75; CT Nº
00051/2022 - 11.05.22 - BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS - R$ 8.583,75; CT Nº 00052/2022
- 11.05.22 - GERALDO LUIS DA SILVA - R$ 14.235,75; CT Nº 00053/2022 - 11.05.22 - MARINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - R$ 8.583,75; CT Nº 00054/2022 - 11.05.22 - WANDEILSON
ALFREDO MACIEL DE SOUSA - R$ 16.500,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA
DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, CONFORME CONVÊNIO Nº 0111/2021 DO GOVERNO
DO ESTADO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/RECURSOS
ESTADUAL(RECURSOS ORDINARIOS/TRANFERENCIA DE RECURSOS DE CONVENIO OUTROS/ESTADO) = 20.080 – SECRETARIA DE AGRICULTURA – 20.606.0008.1046 – ELEMENTO
DE DESPESA: 4490.52 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE..
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Casserengue e: CT Nº 00042/2022 - 03.05.22 - MECANICA MARTINS GUEDES
LTDA - R$ 220.423,94.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender
as necessidades da Administração Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022
– RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE
RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB
MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00062/2022
- 13.05.22 - JOSE B DA COSTA - ME - R$ 350.256,75.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
CONVOCAÇÃO
PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. NOTIFICAÇÃO:
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: ALINE VIANA BATISTA 80475701453 - CNPJ
45.450.950/0001-56. ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO 09501725456 - CNPJ 36.738.071/000133. EDIVAN PAULO DA SILVA 11830334433 - CNPJ 45.641.353/0001-09. JOAO PAULO PEREIRA
DA SILVA 08545666438 - CNPJ 45.599.029/0001-70. JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA - CNPJ
04.781.158/0001-05. MIGUEL DAMIAO FILHO 03644491445 - CNPJ 39.427.962/0001-67. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Complexo Administrativo
- Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3306-1057.
Coxixola - PB, 19 de Maio de 2022
NELSON JOSÉ NEVES HONORATO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A
DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO
DE CUBATÍ. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº
0001/13; 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) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser
solicitado também pelo e-mail indicado.
Cubatí.. - PB, 19 de Maio de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA PRONTA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Abertura da sessão pública:
08:00 horas do dia 07 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 08:01 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) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; podendo ser solicitado também pelo
e-mail indicado.
Cubatí.. - PB, 19 de Maio de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO
DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO de escritório de advocacia pelo prazo de 12 (doze) meses para
prestação dos serviços contínuos, técnicos e especializados de Assessoria e Consultoria jurídica.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 04 122 0210 2002 Manut. das
Ativ. do Poder Executivo 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.020 Secretaria
Municipal de Administração 04 122 0210 2003 Manut. das Ativ. Administrativas do Município 3390.39
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123
0210 2004 Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria 3390.39 Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídic. VIGÊNCIA: até 18/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00142/2022 - 18.05.22 - RENOVATO FERREIRA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 48.000,00.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00011/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada
de medicamentos de A à Z Tipo Ético, Genérico e Similar, que não compõe o elenco de Assistência
Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município
de Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 537.700,00.
Esperança - PB, 16 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada
de medicamentos de A à Z Tipo Ético, Genérico e Similar, que não compõe o elenco de Assistência
Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município
de Esperança – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LOPES
E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 537.700,00.
Esperança - PB, 16 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gêneros
alimentícios não perecíveis (itens remanescentes do PE 00017/2022) para suprir a demanda de
refeições para os pacientes internos no Hospital Municipal e demais departamrntos da Secretaria
de Saúde do municipio de Esperança/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 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 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esperança - PB, 19 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 00001/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA – PB. Considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo Menor
preço por item, tornamos público o extrato da Ata de Registro de Preços, referente à licitação
supracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, item(s)
13, valor de R$ 26.950,00 (valor global); ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA, item(s) 2, 4, 6,
11, 16, 23, 24, valor de R$ 19.290,00 (valor global); ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS LTDA, item(s) 1, 14, valor de R$ 9.090,00 (valor global); ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI, item(s) 9,
19, valor de R$ 5.250,00 (valor global); CASA HOSPITALAR EBIPORA EIRELI, item(s) 7, 26,
valor de R$ 32.484,65 (valor global); CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE
EIRELI, item(s) 12, 17, valor de R$ 8.600,00 (valor global); DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AGRESTE MERIDIONAL LTDA, item(s) 5, 21, valor de R$ 3.574,00 (valor global); GIGANTE
RECÉM NASCIDO LTDA, item(s) 28, valor de R$ 14.170,00 (valor global); KSS COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, item(s) 18, valor de R$ 18.062,00 (valor
global); M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, item(s) 20, valor de R$
4.500,00 (valor global); MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI, item(s) 31, valor de R$
1.100,00 (valor global); ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME, item(s) 10, 15, 22, 25, 29, valor de R$ 9.772,00 (valor global); PROMEDI
DISTRIBUIDORA LTDA, item(s) 27, valor de R$ 4.500,00 (valor global); RV COMÉRCIO E
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, item(s) 30, 32, valor de R$ 19.290,00 (valor global); Data
da assinatura da Ata: 07/04/2022. Vigência da ata: 12 (Doze) meses. A referida ata na íntegra
encontra-se disponível aos interessados nos autos do processo. Este resultado foi objeto de
publicação prévia nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br.
Nobson Pedro de Almeida
Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO
DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Esperança: xxxxxxxxxxxxxxxx. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº
00144/2022 - 12.05.22 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - R$ 26.950,00; CT Nº 00145/2022 12.05.22 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 8.600,00; CT Nº
00146/2022 - 12.05.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME - R$ 9.772,00; CT Nº 00147/2022 - 12.05.22 - ASSUM PRETO PRODUCOES
CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - R$ 5.250,00; CT Nº
00148/2022 - 12.05.22 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - R$ 32.484,65; CT Nº 00149/2022
- 12.05.22 - ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 9.090,00; CT
Nº 00150/2022 - 12.05.22 - PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 4.500,00; CT Nº 00151/2022
- 12.05.22 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.100,00; CT Nº 00152/2022 12.05.22 - M CARREGA COM??RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 4.500,00; CT Nº
00153/2022 - 12.05.22 - RV COMERCIO E SERVI??OS ADMINISTRATIVOS LTDA - R$ 1.080,00;
CT Nº 00154/2022 - 12.05.22 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 19.290,00; CT Nº
00155/2022 - 12.05.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$
3.574,00; CT Nº 00156/2022 - 12.05.22 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - R$ 14.170,00;
CT Nº 00157/2022 - 12.05.22 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO
LTDA - R$ 18.062,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das
09:30min (horário de Brasília) do dia 02 de Junho de 2022, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:
Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e
aos diversos setores da Administração Municipal para o exercício de 2022, mediante edital e seu
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@
gmail.com e www.comprasnet.gov.br.
Guarabira - PB, 19 de Maio de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das
14:30min (horário de Brasília) do dia 02 de Junho de 2022, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição
por compra de 01 (um) veículo para melhor atender as necessidades da Administração Municipal,
mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:
licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.
Guarabira - PB, 19 de Maio de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das
08h30min (horário de Brasília) do dia 03 de Junho de 2022, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:
AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES através de emenda
parlamentar 41.199/2021, mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais
legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Guarabira - PB, 18 de Maio de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico
nº 00008/2022, para o dia 02 de Junho de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horários de Brasília - DF. Informações: das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. E-mail:
licitacaoinga@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Ingá - PB, 19 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico
nº 00009/2022, para o dia 02 de Junho de 2022 às 14:00 horas; e do início da fase de lances para
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horários de Brasília - DF. Informações: das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. E-mail:
licitacaoinga@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Ingá - PB, 19 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00016/2022
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 DV00016/2022, que
objetiva: Contratação de profissional para Elaboração de Projeto Básico para Implantação de Sistema
de Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos no município de Itapororoca/PB; RATIFICO o
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BRUNO SOARES LEAL - R$ 20.000,00.
Itapororoca - PB, 19 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO
EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AGENALDO SOARES
DA SILVA – ME - R$ 30.000,00
Juazeirinho - PB, 23 de Maio de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS
Prefeita Constitucional.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de
Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR RURAL, VISANDO O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. Os interessados deverão apresentar
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:30 horas do dia 03 de Junho de 2022,
na sala da referida comissão, sediada na Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB.
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com.
Juazeirinho - PB, 19 de Maio de 2022.
SIDNEI SOARES DE MORAIS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE FABRICAÇÃO
NACIONAL, COM REVENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MARCA NO ESTADO DA PARAÍBA; ANO
DE FABRICAÇÃO/MODELO 2022 CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Abertura da sessão pública: 09H30MIN HORAS DO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. Início da fase de
lances: 09h31min HORAS DO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@
gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Juazeirinho - PB, 19 de Maio de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida
Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, nº 178 - Centro – Juazeirinho - PB, às 09h30min HORAS
DO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE
UMA QUADRA ESCOLAR COBERTO COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, DE ACORDO COM ID
3187416, PAR DO FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUAZEIRINHO – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital:
www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Juazeirinho - PB, 19 de Maio de 2022.
SIDNEI SOARES DE MORAIS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida
Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, nº 178 - Centro – Juazeirinho - PB, às 09H00MIN HORAS
DO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, de acordo com contrato de
repasse nº 911802/2021, OP 1076060-34. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@
gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Juazeirinho - PB, 19 de Maio de 2022.
SIDNEI SOARES DE MORAIS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA
PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 00007/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS
DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.070 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
– 02.070.13.392.0002.2047 – FESTEJOS TRADICIONAIS – 0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
– 3390.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – 000244.3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03901/2022 - 23.05.22
- AGENALDO SOARES DA SILVA - ME - R$ 30.000,00.
PREFEITURA MUNCIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa
especializada para aquisição de materiais de limpeza e higiene entregues de forma parcelada destinador
a demanda das secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Juru PB. Abertura da sessão pública:
09:00 horas do dia 01 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 01 de Junho de
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Juru - PB, 20 de Maio de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
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 do ramo de engenharia para prestação dos serviços de pavimentação
em paralelepípedo em diversas ruas do Município, conforme CR 911471 CAIXA; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA JEW
LTDA - R$ 185.062,52.
Lagoa de Dentro - PB, 28 de Abril de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação e drenagem no Município Lagoa
de Dentro – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto
a: CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI - R$ 151.799,04.
Lagoa de Dentro - PB, 27 de Abril de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA
Prefeito

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva:
Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção de uma quadra poliesportiva na
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Antonia Coelho Pereira; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA COSTA
E SILVA LTDA - R$ 598.517,05.
Lagoa de Dentro - PB, 28 de Abril de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação dos serviços de
pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município, conforme CR 911471 CAIXA.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do
Município de Lagoa de Dentro: 02.060 SEC DE INFRA–ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL 15
451 0501 1009 Pavimentação em Paralepipido e Meio–Fio em Vias e Logradouros 4490.51 99 Obras
e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00052/2022 - 28.04.22 - CONSTRUTORA JEW
LTDA - R$ 185.062,52.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação e drenagem no Município Lagoa de Dentro – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº
00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: Emenda nº.
304 do Governo do Estado da Paraíba 1545105011009 – Pavimentação em paralelepípedo
e meio–fio em vias e logradouros 000363 449055199 – Obras e instalações. VIGÊNCIA: até
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Lagoa de Dentro e: CT Nº 00049/2022 - 27.04.22 - CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA
EIRELI - R$ 151.799,04.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção de uma quadra
poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Antônia Coelho
Pereira. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Lagoa de Dentro e Convênio nº. 585/2021 22101.12.361.5006.2769.000000287
02040 – Secretaria de Educação 1044 – CONST/RECUP/AMPL DE GINASIOS E QUADRAS PARA
ESCOLAS 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00053/2022
- 28.04.22 - CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA - R$ 598.517,05.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação
nº IN00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA)
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–
PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº
00001/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FELIPE DA
SILVA PEREIRA - R$ 63.000,00.
Lagoa Seca - PB, 16 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB, ORIUNDA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DIOGO JOSE DE QUEIROZ
JATOBÁ - R$ 63.000,00.
Lagoa Seca - PB, 16 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB, ORIUNDA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO DE PADUA PEREIRA DA
SILVA - R$ 63.000,00.
Lagoa Seca - PB, 16 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação
nº IN00013/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA
SECA–PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA
Nº 00001/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUCAS
BATISTA DA SILVA - R$ 63.000,00.
Lagoa Seca - PB, 16 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB, ORIUNDA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA IRACEMA LOURENÇO
ALVES - R$ 63.000,00.
Lagoa Seca - PB, 16 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB, ORIUNDA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022:
RECURSOS PRÓPRIOS (REC. ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00154/2022 17.05.22 - FELIPE DA SILVA PEREIRA - R$ 63.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB, ORIUNDA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022:
RECURSOS PRÓPRIOS (REC. ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00155/2022 17.05.22 - DIOGO JOSE DE QUEIROZ JATOBÁ - R$ 63.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB, ORIUNDA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022:
RECURSOS PRÓPRIOS (REC. ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00156/2022 17.05.22 - ANTONIO DE PADUA PEREIRA DA SILVA - R$ 63.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB, ORIUNDA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022:
RECURSOS PRÓPRIOS (REC. ORDINÁRIOS) – 01.006 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO. 20.606.2002.2021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00157/2022 - 17.05.22 - LUCAS
BATISTA DA SILVA - R$ 63.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB, ORIUNDA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022:
RECURSOS PRÓPRIOS (REC. ORDINÁRIOS) .VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00158/2022 17.05.22 - MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES - R$ 63.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinado para
diversas secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde deste município: Alexandre Antônio
Cavalcanti da silva eireli - CNPJ: 41.387.997/0001-61; Anderson Cavalcante souto, CNPJ:
32.056.101/0001-70; Atanael de Araújo oliveira, CNPJ: 27.706.429/0001-55; AVM empreendimentos eireli, CNPJ: 17.325.974/0001-48; Charles nunes da silva, CNPJ: 33.892.323/000196; Fixxa gráfica, serviços e soluções eireli, CNPJ: 37.490.983/0001-00; Francisca gomes
Medeiros silva, CNPJ: 46.208.471/0001-90; João Paulo Araújo dos santos – me, CNPJ:
19.464.948/0001-26; Jose Carlos de Souza pereira, CNPJ: 29.977.481/0001-71; Jose roberto
da silva; Clarisse leonia de pontes Neri, CNPJ: 37.929.885/0001-18; Lucas Felix costa, CNPJ:
32.086.391/0001-03; Lúcio Flavio fragoso, CNPJ: 45.166.971/0001-44; interessado: Maria do
Carmo Alexandre figueiredo da costa, cnpj: 32.310.867/0001-30; mercado atual Ltda.; CNPJ:
43.609.814/0001-30; p e b Martins, CNPJ: 45.231.243/0001-79; rodrigo Diego soares santos;
CNPJ: 29.552.827/0001-90; Sá comercio e serviços Ltda., CNPJ: 44.552.662/0001-40; tem
de tudo comercio e serviços Ltda., CNPJ: 30.911.924/0001-00; viva distribuidora de produtos
Ltda., CNPJ: 20.008.831/0001-17. Para continuação dos trabalhos, que será realizado no dia
26 de maio de 2022 às 10:00 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. Maiores informações poderão
ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na Rua Manoel Benevonuto
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3625–1111.
Marcação - PB, 18 de maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Maria Alta da Silva, Z/N - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Junho de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de
combustível tipo gasolina comum para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal de
Marcação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 3625–1604. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Marcação - PB, 19 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGÚ
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10h00min do dia 17
de Maio de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº
00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA
Nº 18767.963000/1200–01/MS. Justificativa:
Razões de interesse público. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis,
no seguinte endereço - Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB. E-mail: licitamulungupb@
gmail.com.
Mulungu - PB, 17 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha
mecanizada (máquina retroescavadeira), zero hora, para atender as necessidades da secretaria
de Agricultura deste Município, conforme proposta Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Nº 032759/2021. Abertura da sessão pública: 10h00min do dia 03 de Junho de 2022. Início da fase
de lances: 10h10min 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 08h00min
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitamulungupb@gmail.com. Edital:
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Mulungu - PB, 19 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00035/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de áudio,
vídeo e informática para o município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia
03 de junho de 2022, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital disponível: www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br.
Nazarezinho-PB, 19 de maio de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00036/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para o município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 03 de junho de 2022, às
10h30 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível:
www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br.
Nazarezinho-PB, 19 de maio de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00037/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de utensílios domésticos para o município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 06 de junho de 2022, às
09h (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível:
www.tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br.
Nazarezinho-PB, 19 de maio de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS
Pregoeira
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
Tomada de Preços nº 0006/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB através de sua comissão permanente de licitação,
tornar público o resultado de julgamento de habilitação e de propostas de preções da Tomada de
Preços n° 0006/2022, para Locação de um veículo caminhão (3/4) com carroceria aberta motor com
potência a partir de 90CV, com capacidade a partir de 4 toneladas a partir do ano de 1990, em bom
estado de conservação, emplacado, com motorista. Destinado a Secretaria de Infra Estrutura por
tempo integral. Tem como vencedora a empresa: J E M LOCACOES LTDA- CNPJ - 45.830.576/000114. com valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Pedra Branca-PB, 19 de maio de 2022
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL
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 Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão N.º. 00009/2022
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para secretaria de Secretaria de Ação Social e
Cidadania e outras.
Vencedores JOANA DARC COSTA AFREU com o valor de R$ 44.535,30 (quarenta e quatro
mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME
om o valor de R$ 108.855,24 (cento e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro
ccentavos) e JULIANO OLIVEIRA BATISTA - ME com o valor de R$ 3.066,60 (tres mil sessenta
reais e sessenta centavos)
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve
ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contratos.
Pedra Branca-PB, 18 de maio de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS: 001/2022.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para o
conhecimento da população de PEDRO RÉGIS e para quem interessar que após abertura e análise dos
envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 19 de Maio de 2022 as 09:30hs, chegou-se
a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada
na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço GLOBAL, o processo foi declarado REVOGADO.
Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI
ou através do site https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off
Pedro Régis, 19 de Maio de 2022.
Polyana Farias Torres
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRO RÉGIS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise
das propostas, lances e habilitação do Pregão nº 018/2022 que aconteceria no dia 26 de Maio
de 2022 as 09h00min horas ocorrerá no dia 14 de Junho de 2022 as 09h00min. A alteração se
faz necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, período em que o
setor de licitação passará por capacitação. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da
Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis
– Pb. O edital será disponibilizado através do link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/
Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis,
no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis-PB, 07 de Maio de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - 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 n.º 7.892/2013 e alterações,
decreto municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados
que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico sistema de registro de preço do tipo menor
preço, objetivando o registro de preço para Contratação de empresa especializada em serviços de
segregação, coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos
serviços de saúde (RSS) gerados pelas unidades de saúde do município de Pitimbu., em sessão
pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a às 9:01min do
dia 01/06/2022, na sede da prefeitura municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na rua pe. José
João, 31 – centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações através do site www.pitimbu.
pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.
Pitimbu-PB, 19 de Maio de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Junho de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA
CRECHE ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital:
www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Pocinhos - PB, 19 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Junho de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: OBRAS DE REFORMA DO
COMPLEXO ESPORTIVO “O GALDINÃO”. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Pocinhos - PB, 19 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS
Presidente da Comissão

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, 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 VEÍCULOS. Abertura
da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de junho de 2022. Início da fase de lances: 09:30 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; Decreto Municipal nº 013/19; 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) 33922276. E-mail:
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.
br/; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Queimadas - PB, 19 de maio de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de Junho de 2022.
Início da fase de lances: 09:30 horas do dia 06 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)
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /
https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Queimadas - PB, 19 de Maio de 2022
JURANDIR DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de
Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 08 de Junho de 2022 as 10:30 horas, objetivo:
Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pavimentação Asfáltica No
Centro Do Município De Riachão De Bacamarte – PB - SICONV: 912502 – CONTRATO: 107555530 - Ministério do Desenvolvimento Regional; A reunião ocorrerá Rua Francisco Cabral, s/n, centro,
Câmara Municipal de Vereadores Riachão Do Bacamarte-PB, E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.
com Edital: www.tce.pb.gov.br
RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 18 DE MAIO DE 2022.
AFRÂNIO DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA COMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução
Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 06 de Junho de 2022 as
10:00 horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública
De Construção de Um Ginásio Poliesportivo, no município de Riachão do Poço-PB, Convenio
608/2021 Sec de Estado da Educação Ciências e Tecnologia; A reunião ocorrerá na sala da
COPELI sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO. Para maiores informações no
e-mail: cplrpoco@gmail.com
RIACHÃO DO POÇO - PB, 19 DE MAIO DE 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO JR
PRESIDENTE DA CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONFECÇÃO DE
FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB. Abertura
da sessão pública: 09:30 horas do dia 01 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas
do dia 01 de Junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Remígio - PB, 19 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta,
sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 06 de Junho de 2022 as 11:00 horas,
objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Construção
de Uma Creche Municipal com capacidade para 100 Crianças, no município de Riachão do Poço-PB, Convenio 181/2022 Sec de Estado da Educação Ciências e Tecnologia; A reunião ocorrerá na
sala da COPELI sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO. Para maiores informações
no e-mail: cplrpoco@gmail.com
RIACHÃO DO POÇO - PB, 19 DE MAIO DE 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO JR
PRESIDENTE DA CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que a licitação, objetivando o: REGISTRO
DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE SANTA RITA, PB, foi considerada deserta.
Santa Rita - PB, 19 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Junho de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo o:
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,
DESPORTO, TURIMO E LAZER DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico @gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb. .br/categoria/edi tais; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita - PB, 19 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim
Miritânia - Santa Rita - PB, às 13:00 horas do dia 01 de Junho de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo a:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE EM EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES
NA CIDADE SANTA RITA, PB. INFORMAÇÕES: NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregao eletronico@
gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita - PB, 19 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL 0016/2022
ERRATA: Na página 62, do Diário Oficial do Estado, na página 28, do Jornal A União do dia
19/07/2021,
Onde se lê ... CT Nº 00117/2022 - 13.05.22. Leia-se: ... CT Nº 00117/2022 - 12.05.22.
Onde se lê ... CT Nº 00220/2022. Leia-se: ... CT Nº 00120/2022. As demais informações permanecem inalteradas.
São Bentinho - PB, 19 de maio de 2022.
MONICA DOS SANTOS FERREIRA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
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: REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE (ITENS REMANESCENTES); HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEFA MONICA LEONEL - R$ 2.455.890,00.
São João do Tigre - PB, 19 de Maio de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE
PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE (ITENS REMANESCENTES). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de São João do Tigre: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS:
01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014
– MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME –
20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA
E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 19/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São
João do Tigre e: CT Nº 04701/2022 - 19.05.22 - JOSEFA MONICA LEONEL - R$ 2.455.890,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de portas, portões de ferro, ferragem em
geral e consertos em geral para as secretarias do Município de São José do Bonfim e aos Fundos
Municipais de Saúde e Assistência Social do Município. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/
mim do dia 02/06/2022. 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 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro
- São José do Bonfim - PB.
São José do Bonfim – PB, 19 Maio de 2022.
Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 20 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do seu Pregoeiro da Comissão
Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que o procedimento licitatório na Modalidade Pregão
Eletrônico com objeto: Serviços de execução de instalações, desinstalação, manutenção corretiva
e higienização de ar condicionados para atender as demandas das necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. Que tinha sua abertura marcada
para o dia 31 de Maio de 2022, às 10h30, foi remarcada para 01 de Junho de 2022, às 09h00. Os
interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.
br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.
São José de Piranhas - PB, 19 de Maio de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços de
Adequação de Estradas Vicinais, contemplando a Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem nos Sítios Boa ventura e Pau D´arco, localizados na Zona Rural do Município de Serra da
Raiz–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MJB
PAIXÃO EIRELI–ME - Valor: R$ 267.198,94. 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, Largo da Matriz, 60
- Centro - Serra da Raiz - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias
úteis. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com.
Serra da Raiz - PB, 17 de Maio de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 028/2022
Objetivo Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de
Serra Grande na localizados nas proximidades da BR-230 entre as cidades de Juazeirinho e cidade
de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital.
Data da sessão: 03 de junho de 2022, às 11h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.
Serra Grande-PB, 19 de maio de 2022.
José Andreson Filho
Pregoeiro (a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00007/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico com ELIANE A RAINHA DO FORRÓ,
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: AMANDA
FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA - R$ 60.000,00.
Solânea - PB, 17 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

CONCORRÊNCIA Nº 07/2022
Registro CGE Nº 22-00646-6
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA
Nº 07/2022 (Obras de Implantação e
Pavimentação da Rodovia PB-337, Trecho: Lagoa/Bom Sucesso, com aproximadamente 17,77
km), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital
da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: SIGA CONSTRUTORA EIRELI e
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA. A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da
data desta publicação no protocolo do DER/PB
João Pessoa, 19 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022
PROCESSO Nº 19.000.003664.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PERMANENTES, destinado à FUNDAC e a SEDH, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 02/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00909-6
João Pessoa, 19 de maio de 2022.
EVERTON GUTTIERRYS DA SILVA COUTINHO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022
PROCESSO Nº 19.000.015552.2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinado
à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 02/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00717-4
João Pessoa, 19 de maio de 2022.
Waldênia Karla de Lima Bulhões
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022
PROCESSO Nº 19.000.001991.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados aos HOSPITAIS DA 3ª MACRORREGIÃO: HRC, HRWL, HDFBC, MPF, HMSC,
HINL HDDJGS, HRDJC, HRPSRC, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 02/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00905-3
João Pessoa, 19 de maio de 2022.
Gabriela Guedes Campelo
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2021
PROCESSO Nº 27.201.001441.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOS E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES destinado à FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” - FUNDAC, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 02/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00922-6
João Pessoa, 19 de maio de 2022.
Elisa Peixoto de Macêdo
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
PROCESSO Nº 26.201.006311.2022
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO (ALIMENTAÇÃO), COM CHIP DE SEGURANÇA,
RECARGA MENSAL, destinado ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA DETRAN/PB, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 03/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00908-7
João Pessoa, 19 de maio de 2022.
Elisa Peixoto de Macedo
Pregoeira
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LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONVOCAÇÃO. CONSAD/LIFESA
Reunião extraordinária, em 30.05.2022
Prezados membros do Conselho de Administração do Lifesa.
Sirvo-me do presente para convocar os senhores Conselheiros, representantes dos acionistas
no Conselho de Administração do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A
- Lifesa, para se reunirem, extraordinariamente e de forma presencial, no próximo dia 30 de maio
de 2022, às 10:00, na sede do Lifesa.
Esta reunião foi determinada pela Presidente do Consad, Dra. Renata Valéria Nóbrega, na
reunião realizada no dia 24 de abril de 2022, para que o Conselho Fiscal examine a documentação
relativa às contas do Lifesa de 2021 e apresente seu parecer nesta reunião, com a presença da
equipe técnica do Lifesa para prestar os esclarecimentos que os membros do Conselho Fiscal e
do Consad entenderem pertinentes.
Atenciosamente,
Luciano Piquet da Cruz
Diretor-Presidente
LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONVOCAÇÃO. CONSELHO FISCAL.
Reunião extraordinária do CONSAD/LIFESA, em 30.05.2022
Prezados membros do Conselho Fiscal do Lifesa.
Sirvo-me do presente para convocar os senhores Conselheiros, membros do Conselho Fiscal do
do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A - Lifesa, para se reunirem, extraordinariamente e de forma presencial, no próximo dia 30 de maio de 2022, às 10:00, na sede do Lifesa.
Esta reunião foi determinada pela Presidente do Consad, Dra. Renata Valéria Nóbrega, na
reunião realizada no dia 24 de abril de 2022, para que o Conselho Fiscal examine a documentação
relativa às contas do Lifesa de 2021 e apresente seu parecer nesta reunião, com a presença da
equipe técnica do Lifesa para prestar os esclarecimentos que os membros do Conselho Fiscal e
do Consad entenderem pertinentes.
Atenciosamente,
Luciano Piquet da Cruz
Diretor-Presidente
LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONVOCAÇÃO. AGE/LIFESA. 30.05.2022
Prezados acionistas do Lifesa.
Sirvo-me do presente para convocar os senhores acionistas do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A - Lifesa, para se reunirem, em Assembleia Geral Extrardinária, a
ser realizada de forma presencial, no próximo dia 30 de maio de 2022, às 11:00, na sede do Lifesa.
Esta reunião foi determinada pela Presidente do Consad, Dra. Renata Valéria Nóbrega, na reunião
realizada no dia 24 de abril de 2022, para que o Conselho Fiscal examine a documentação relativa
às contas do Lifesa de 2021 e apresente seu parecer nesta reunião, com a presença da equipe
técnica do Lifesa para prestar os esclarecimentos que os membros do Conselho Fiscal, Consad e
os acionistas entenderem pertinentes.
Atenciosamente,
Luciano Piquet da Cruz
Diretor-Presidente
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 430.697.54449, 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 MONTENEGRO 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 unidade 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 arrematação 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 edificações 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
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 Extraordinária, 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 documentos 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
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NATUBA-PB
CNPJ 20.418.897/0001-85
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA.
O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de NATUBA/PB inscrito sobCNPJ:20.418.897/0001-85, neste ato representado por suaCoordenadora GeralAdriana Aguiar
Bezerra Araújo, portadora do CPF de nº036.924.674-86, NIT nº 1175383124-0,residente e domiciliadanaRua Agenor Cabral de Lira, Centro,S/N,CEP: 58.494-000,Natuba-PB,Convoca pelo presente
EDITALtoda a categoria dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, proprietários ou não, incluídos os
aposentados ativos e inativos, os assentados, arrendatários cessionários, comodatários, extrativistas
artesanais, meeiros, parceiros, possuidores ou usufrutuários que trabalhem individualmente ou em
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e executado em condições de mútua dependência e colaboração, ainda
que com a ajuda eventual de terceiros, conforme o Decreto Lei nº 1.166/71 até o limite de 02 (dois)
módulos rurais do município deNatuba/PB para Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação
da Fundação e Alteração Estatutáriaa ser realizada no dia 21de junho de 2022, tendo como local a
sede da entidade localizada na Rua Argemiro Figueiredo, CEP: 58.494-000,Município de Natuba/
PB às 09:00 horas em primeira convocação e às 09:30 horas em segunda convocação com qualquer número de participantes para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da fundação do
Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Natuba/PB; 2) Leitura e aprovação do novo
Estatuto social;3) Ratificação da eleição, apuração dos votos e posse da atual diretoria e conselho
fiscal realizada no dia em 19 de maio de 2021;4) FILIAÇÃO ÀFETRAF-PARAÍBA, CONTRAF BRASIL
e a CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES; 5) Outros assuntos de interesse da categoria.
Natuba/PB 13 de maio de 2022
Adriana Aguiar Bezerra Araújo
Coordenadora Geral
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO SINDICAL
O Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Santa Rita – SINFESA, CNPJ
nº 08.609.430/0001-17, Endereço: Rua Juarez Távora, 370 – Liberdade- Santa Rita/PB-CEP 58.300410, no uso de suas atribuições e de acordo com o estatuto da entidade em seu Art.19 inciso I e II,
Art.20 incisos I,II,III e IV e Art. 21, 22, 23 e 24 convoca os filiados com direito a voto para a Eleição
Sindical que acontecerá no dia 13/07/2022 das 08h às 20h, na Sede do Sinfesa e nos locais das
Urnas Itinerantes de acordo com a Comissão Eleitoral. O prazo para inscrições de chapa será de
01/06/2022 a 03/06/2022 das 08h às 17h.José dos Santos de Farias, Presidente do SINFESA CPF
675.258.904-63, residente e domiciliado na rua: Juarez Távora, nº 268 – Centro Santa Rita/PB.
Santa Rita, 20 de maio de 2022.
LFX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 12.458.315/0001-66, torna público que requereu a
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação
para Habitação de Residencial Multifamiliar, situadona Rua Professor Clodoaldo Trigueiro, Quadra
G, Lote 01-A, Jardim Camboinha– Cabedelo/PB.
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da
Travessia Urbana no município de Soledade - UF: PB. Processo: 2022-001669/TEC/LAC-0275.
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da
Travessia Urbana no município de Caiçara - UF: PB. Processo: 2022-001668/TEC/LAC-0274.
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da
Travessia Urbana no município de Soledade - UF: PB. Processo: 2022-001671/TEC/LAC-0277.
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Publicidades
A UNINEVES S/A, CNPJ Nº
40.435.715/0001-91, localizada na Rua
Deputado Odon Bezerra. N 184, Tambia, na
cidade de João Pessoa -PB, torna público que
deu entrada no processo de Licença de Instalação, protocolo de nº3810/2022a SEMAM
– SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,para
as atividades: 85.33-3-00 - Educação
superior - pós-graduação e extensão;
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e naturais;
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e humanas;
85.32-5-00 - Educação superior - graduação
e pós-graduação; 85.41-4-00 - Educação
profissional de nível técnico; 85.42-2-00 Educação profissional de nível tecnológico;
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares; 85.99-6-99 - Outras
atividades de ensino não especificadas
anteriormente; 86.40-2-01 - Laboratórios de
anatomia patológica e citológica; 86.40-2-02
- Laboratórios clínicos; 86.40-2-07 - Serviços
de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem;
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas anteriormente; 86.60-7-00 - Atividades de apoio à
gestão de saúde.
A UNINEVES S/A, CNPJ Nº
40.435.715/0001-91, localizada na Rua
Deputado Odon Bezerra. N 184, Tambia, na
cidade de João Pessoa -PB, torna público
que a SEMAM – SECRETÁRIA DO MEIO
AMBIENTE, emitiu uma Licença Prévia sob nº
2054-22,para as atividades: 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão;
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e naturais;
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e humanas;
85.32-5-00 - Educação superior - graduação
e pós-graduação; 85.41-4-00 - Educação
profissional de nível técnico; 85.42-2-00 Educação profissional de nível tecnológico;
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares; 85.99-6-99 - Outras
atividades de ensino não especificadas
anteriormente; 86.40-2-01 - Laboratórios de
anatomia patológica e citológica; 86.40-2-02
- Laboratórios clínicos; 86.40-2-07 - Serviços
de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem;
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da
área de saúde não especificadas anteriormente; 86.60-7-00 - Atividades de apoio à
gestão de saúde.
ASerra da Borborema Empreendimentos
Imobiliários e Construções Ltdacom CNPJ
41.086.716/0001-30 torna público que em
07/04/2022 deu entrada no processo de nº
054/2022requerendo a Licença de Instalaçãoda Coordenadoria do Meio Ambiente
e Secretária de Serviços Urbanos e Meio
Ambiente da P.M.C.G paraconstrução de
um empreendimento de 761,30m², localizado
na rua Otacílio Nepomuceno, N°1017, bairro
Catolé no município de Campina Grande-PB.
ASTAR CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ
13.384.372/0001-00),torna público que
requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio
Ambiente de Cabedelo-PB a LICENÇA DE
INSTALAÇÃO, para CONSTRUÇÃO DE
EDIFICAÇÃO PARA RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, localizado na RUA ANTONIO
MARINHO FALCAO, S/N Lot PONTA DE
CAMPINA, Quadra Q-B, L-11 PONTA DE
CAMPINA - Cabedelo/PB - Cep: 58101- 630
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de
24/01/1986)
TREVISO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. – CNPJ: Nº 44.353.515/0001-40.
Torna público que requereu a SEMAM –
Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de
Instalação para um Residencial Multifamiliar
– com 48 (quarenta e oito) unidades denominado de ORIENTO CLUB RESIDENCE,
situado a Rua Desportista José de Farias,
s/n – Altiplano - João Pessoa/PB.

