
Obras que farão a capacidade do Castro Pinto e do João Suassuna dobrarem já 
foram iniciadas e a previsão é de que sejam concluídas até junho de 2023. Página 6

Aeroportos serão ampliados
Times do Sertão tomam a liderança do Paraibano

Além de pagar 
caro, paraibano 
pode ficar sem 
gás de cozinha

Polícia não 
descarta violência 
sexual em morte de 
estudante em JP

Governo anuncia 
edital voltado 
a agricultores 
familiares

Após 23 jogos, Sousa está à frente do 
grupo A, enquanto o Nacional de 
Patos (foto) desponta no grupo B. 
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De acordo com o sin-
dicato das revendedoras, 
já falta botijão em 60% 
das empresas instaladas 
no estado.
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Mariana Thomaz foi 
morta no fim de semana 
e namorado é o principal 
suspeito. Johannes Dudeck 
tem histórico violento.
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Projeto Cooperar, por 
meio do PB Rural Susten-
tável, vai investir R$ 26 
milhões, beneficiando 222 
municípios paraibanos.
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Começa hoje, em JP, evento que reúne 
música, teatro, literatura, dança, 
cinema, cultura popular e artes visuais.
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n “As nossas gavetas estão 
abarrotadas. De histórias 
e dos dias vividos. Mas isso
é a vida”. 

Ana Adelaide Peixoto
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n “A gestão eficiente (do gasto 
com alimentação) trará, no seu 
orçamento, a maior diferença 
de valores”.

Flávio Uchôa
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Fátima Bezerra toma 
posse no TRE-PB
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Cobertura vacinal da pólio 
está em queda na Paraíba

crianças em risco

Percentual do público imunizado, que chegou a 92,6% em 2019, baixou para 66,3% ano passado. Página 5
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Foto: Eder Souza/Instagram Nacional de Patos

Foto: Marcos Russo

Desembargadora acumula a vice-
presidência e a corregedoria da Corte 
Eleitoral para o biênio 2022/2024.
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Festival Cidades Criativas

Projeto Farol
Prefeitura lança Plano de Integridade, 

Compliance e Governança de JP.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

587.514

29.382.196

457.949.618

10.159

655.326

6.044.192
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.088.995

402.770.645

10.905.824.591

431.859

27.742.324

------------

RECUPERADOS

Integrantes da PGE-PB foram aprovados em concurso público realizado em 2021, após 12 anos sem o Governo realizar seleção para a categoria. Página 13

Governador dá posse a 12 novos procuradores do Estado



Um caso de violência contra a mulher, infelizmente, foi manchete nas mídias, 
no final de semana, com o assassinato da estudante Mariana Thomaz, que teria 
sido estrangulada pelo namorado, Johannes Dudeck, em um apartamento, no bair-
ro de Cabo Branco, em João Pessoa. O fato de que o acusado já respondia por atos 
de violência cometidos contra outras mulheres, nos impõe um questionamento: o 
que é possível ser feito para que homens envolvidos nesse tipo de crime, de modo 
contumaz, possam ser impedidos de continuar com suas práticas perniciosas?  

É preciso ressaltar que o acusado já tinha um histórico de violência contra mu-
lheres: ele havia sido solto há dois meses da prisão, após agredir uma ex-namora-
da e explodir o carro do irmão dela. Outras mulheres também já haviam reporta-
do terem sido agredidas pelo acusado. Alguém com um histórico desses poderia 
estar no convívio em sociedade? Eis uma pergunta que se impõe diante da bar-
baridade desse crime.  

É um caso clássico. Uma jovem – com um futuro promissor pela frente – que 
teve a infelicidade de cruzar o seu caminho com um homem que, pelas declara-
ções da autoridade policial, sequer esboçou algum remorso ou arrependimento. 
Ao contrário, ainda tentou induzir a polícia de que a vítima havia tido uma espé-
cie de convulsão, o que mostra a sua periculosidade.  

É claro que o princípio de inocência deve ser considerado quando alguém é 
acusado por crime de qualquer natureza. Porém, as provas e indícios colhidos 
pela perícia técnica mostram que a estudante foi morta por esganadura e sofreu 
violência sexual, sendo que a única pessoa presente na cena era Johannes Du-
deck, que já havia sido enquadrado na Lei Maria da Penha por violência contra 
ex-companheiras.         

No Congresso Nacional, tramitam projetos de lei que tentam conter os crescen-
tes casos de violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Nesta terça-feira, 
está prevista a votação de uma proposta que visa a ampliação de penas para os 
agressores e mais assistência às vítimas, em centros de atendimento. É isso que a 
sociedade almeja: uma legislação mais dura que afaste, de uma vez por todas, a 
sensação de impunidade para casos dessa natureza.     

Artigo

Contra a impunidade  
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

O jejum da Quaresma 
Sou católico praticante, não por imposi-

ção familiar que me levou, quando criança, 
à pia batismal da Igreja da Matriz, no Rio 
de Janeiro, mas por minhas próprias con-
vicções acumuladas ao longo de mais de 
seis décadas de experiências e permanente 
aprendizado com a palavra de Cristo Jesus. 

Já fiz parte do ministério da Igreja Auxí-
lio dos Cristão, no Jardim Oceania, e, atual-
mente, frequento as missas dominicais da 
Igreja Santa Júlia, na Torre, onde acompa-
nho a homilia do padre Marcondes Mene-
zes, sempre objetivas na interpretação do 
Livro Sagrado com uma linguagem de fácil 
assimilação . Também vou lá nos momen-
tos em que o meu coração, inquieto, reclama 
de paz espiritual. Gosto de rezar no silên-
cio das suas paredes, nas horas de angústia, 
e de agradecer em voz alta, onde ninguém 
me ouça, sempre que sou contemplado com 
uma graça ou uma bênção do Senhor; de me 
encher do Espírito Santo e de pedir miseri-
córdia e perdão pelos meus pecados. 

Conceitos e definições à parte, muito me 
orgulho de pertencer a esse rebanho para 
onde fui atraído pela fé da minha mãe, dona 
Vaninha,  que, na minha visão de criança 
muito se assemelhava à imagem de Nossa 
Senhora de Fátima, pelas lições de humil-
dade e generosidade que me conferia a todo 
momento e que a tornavam um ser huma-
no muito especial, que tratava a todos com 
muito respeito e acolhimento, desde os ho-
mens mais poderosos da República ao indi-
gente que pedia um prato de comida à nos-
sa porta de nossa casa. 

Este ano, nesse período quaresmal, em 
que a comunidade católica celebra a ressur-
reição de Cristo, decidi adotar esse tempo 
como um momento de reflexão, de renún-
cia e de agradecimento, por todas as graças 
que recebi, pelas bênçãos e livramentos que 
marcaram a minha vida e me mantiveram 
ileso, feliz e agradecido pelas lutas, dores e 
conquistas com que fui contemplado pelo 
Espírito Santo. 

E nesses tempos conturbados que vive-
mos, em meio a guerras e sofrimento, com 
a humanidade ameaçada por um conflito 
nuclear de consequências imprevisíveis, me 
volto à palavra do papa Francisco, conde-
nando a barbárie que vem sendo cometida 
contra a Ucrânia. Os bombardeios de hospi-
tais infantis e alvos civis não têm uma razão 
estratégica válida e as cidades ucranianas 
correm o risco de se transformar em cemi-
térios, como disse o Sumo Pontífice. 

- Não tenhas no coração ódio contra seu 
irmão ; repreende o teu próximo para não 
te tornares culpado por causa dele; não pro-
cures vingança nem guardes rancor dos 
teus semelhantes. Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo, ensina o velho sacerdo-
te argentino. 

E lembrei-me da homilia do padre Mar-
condes ao recomendar o jejum, não de ali-
mentos, mas de gestos e atitudes que de-
vem nos orientar nesse período quaresmal: 

- Vamos fazer jejum de palavras negati-
vas, de descontentamento, de raiva e pessi-
mismo; de julgar as pessoas; de queixas, de 
amarguras, de egoísmo e de tristezas. Nes-
ses quarenta dias as palavras-chaves serão 
a compaixão, o perdão, a tolerância e a re-
conciliação.

Chove no Sertão, lamentavelmente, e o 
equívoco continuará: a ocupação do Semiári-
do com uma economia dependente de água. 
Não adianta fazer açudes e poços: eles são ca-
ros e gravam a produção. Se fosse cobrado 
aos irrigantes o custo da água dos açudes e 
poços, eles teriam prejuízo quando vendes-
sem a safra.

Quem paga o preço da água captada no 
Nordeste, preço superfaturado pelas emprei-
teiras? O contribuinte, e sem retorno, pois o 
investimento na estocagem de captura de 
água, para o Semiárido nordestino, é literal-
mente a fundo perdido.

O síndroma do semiárido é complexo e 
muitas são as causas de sua tragédia. Mas 
a primeira causa demora na palavra semi, 
que antecede à palavra árido. Se o clima do 
polígono das secas fosse definidamente ári-
do, a solução seria mais fácil — pois permi-
tiria mais rapidamente a formação de uma 
cultura sociológica adaptada à realidade do 
deserto, como os povos árabes adaptaram-
se ao seu espaço. Mas a indefinição do semi, 
de um clima que não é desértico nem úmi-
do, de chuvas incertas - às vezes até excessi-
vas—, adia indefinidamente a formação de 
uma cultura adaptada ao ambiente, como 
primeiro viu o árabe Ibn Khaldun conside-
rado o precursor da geografia humana. 

Sem tradição de deserto, o colonizador 
português tentou implantar no Semiárido 
uma economia dependente de água; seus 
descendentes ainda hoje tentam, tragica-
mente, depois da situação se agravar com a 
desertificação provocada por eles mesmos. 
Pelo menos nesse aspecto o mal se aproxima 
da solução: inconscientemente, o homem do 
Semiárido caminha para a solução do espaço 
que não conseguiu dominar: desertifica-o, e, 
assim, o define. Amanhã será mais fácil ad-
ministrar o deserto de que o semi-deserto, 
pois o primeiro tem um comportamento pre-
visível. Não será preciso advinhar chuvas.

Enquanto se enfrentar o Semiárido com 
uma economia hidro-dependente, a frusta-
ção acompanhará todos os esforços: serão 
inúteis os investimentos, será inútil qual-
quer reforma agrária. O Semiárido já tem um 
modo de produção, qualificado por alguns 
economistas e sociólogos como “solidário”, 
que, em parte, procura compensar a agres-
tia do meio. Se assim não fosse, nenhum tra-
balhador rural habitaria mais o Semiárido, 

acuado entre a seca e o latifúndio. Mas, vem 
a seca, o trabalhador migra (retira) e, nas pri-
meiras trovoadas, volta como a asa-branca. 

Por que o retirante  não fica nos vales 
úmidos da Zona da Mata? Porque ele não se 
adapta ao modo de produção semi-escrava-
gista dos canaviais; e passa, sem parar, pela 
Zona da Mata, em busca de outros climas e 
de outros modos de produção — para um 
dia voltar ao Semiárido solidário. Ele tenta-
rá outra vez sua economia hidro-dependen-
te, até a chuva faltar; clamará, então, pelo so-
corro das frentes de emergência; clamará por 
mais barragens; e o governo investirá em 
obras sem retorno. 

A única cultura viável de ser irrigada, no 
Semiárido, era o algodão, que demanda pou-
ca água e se ressente das chuvas excessivas: 
perfeito, portanto, para uma prática irrigan-
te. Mas o besouro “bicudo” acabou com o al-
godão. Debalde, tenta-se erradicar o bicudo 
na estação das chuvas, quando ele ataca os al-
godoais, e, agora, com o fim dos algodoais, o 
feijão e até o pasto. Mais racional seria tentar 
erradicar o bicudo na seca, quando ele está 
restrito às poucas árvores ainda verdes: é lá 
que se deve pulverizar o inseticida — em 
muito menor quantidade que durante o in-
verno, quando o campo está todo verde, e a 
maior quantidade de agrotóxico não debela 
a praga, mas polui o ambiente. 

No dia em que o sertanejo adotar uma 
economia xerófita, ele lamentará a presen-
ça da chuva. Esses quatro anos de seca qua-
se mostraram o caminho.

Asa branca

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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O governador João Aze-
vêdo assinou, ontem, em so-
lenidade realizada no Es-
paço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, con-
vênios com prefeitos para 
construção de mais 104 cre-
ches, totalizando 208 muni-
cípios contemplados com a 
ação do Governo do Estado 
que representa investimen-
tos superiores a R$ 208 mi-
lhões. A iniciativa faz parte 
do programa Paraíba Pri-
meira Infância, que consis-
te na execução de ações in-
tegradas da educação, saúde, 
assistência social, esporte e 
infraestrutura, beneficiando 
diretamente 14.800 crianças 
de 0 a 6 anos de idade. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
o compromisso do governo 
de assegurar e fortalecer as 
políticas públicas destinadas 
ao povo paraibano. “Esse é 
um momento de muita felici-
dade para o governo porque 
podemos promover ações de 
inclusão, fazendo com que 
a riqueza gerada no estado 
seja compartilhada com toda 
população. Essa ação de hoje 
compreende uma rede de 
proteção às nossas crianças, 
bem como para as mães por-
que quando abrimos uma 
creche, damos a oportunida-
de para que as mulheres te-
nham as condições de estar 
no mercado de trabalho com 
a certeza de que seus filhos 
estarão em um ambiente se-
guro e confortável”, frisou. 

O secretário de estado 
da Educação, Ciência e Tec-
nologia, Claúdio Furtado, 
evidenciou a importância 
do Programa Primeira In-
fância. “A partir desta ação, 
começamos a tratar desde 
cedo o processo educacional 
das crianças, dando suporte 
para que o estudante possa 

João Azevêdo assinou mais 104 convênios e assegurou implantação

PB tem 208 municípios 
beneficiados com creche 

mais de R$ 208 mi em investimentos

PROS ficOu 
Sem cOmandO 

GOveRnadOR ReafiRma que 
é POSSível manteR efRaim 
e aGuinaldO na baSe aliada 

viOlência: lei 
maiS RiGOROSa   

No atual cenário político da 
Paraíba, a maior expectativa é 
quanto ao anúncio, pelo gover-
nador João Azevêdo (foto), da cha-

pa majoritária. Esse assunto 
está em todos os deba-
tes que envolvem as elei-
ções de outubro. O que 
não poderia ser diferen-

te, uma vez que essa definição irá deflagrar, de fato, 
a campanha eleitoral no estado. Primeiro porque ela 
diz respeito ao grupo político que está à frente nas 
intenções de voto e, segundo, porque ela, necessa-
riamente, refletirá na campanha de aliados do go-
vernador, na eleição proporcional. Mesmo sendo 
uma situação esperada – a da cobrança por uma 
definição sobre a chapa –, é oportuno lembrar que 
o governador, há meses, vinha afirmando que so-
mente após as definições sobre seu destino partidá-
rio – que, de fato, ocorreu, no PSB – e sobre o enca-
minhamento do seu partido no tocante à formação 
ou não de federação – que também se concluiu – é 
que iria se debruçar sobre a chapa majoritária, con-
vocando seus aliados para um diálogo. Pois bem, 
isso, agora, está prestes a acontecer. À imprensa, 
ontem, o governador fez menção ao tema e disse 
que é possível fazer essa composição mantendo os 
deputados Efraim Filho (União Brasil) e Aguinaldo 
Ribeiro (PP) na sua base. “Cabem [os dois]. Vocês 
vão ver no futuro que haverá, sim, a possibilidade 
de nós termos uma discussão muito franca e clara 
com relação a essa questão”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

nãO é acOnSelhável flexibilizaR 
uSO de máScaRa, diz SecRetáRiO 

dePutadO SaiRá dO POdemOS 

“ele SabeRá cOmO cOnduziR” 

ReuniãO, em bReve, cOm aliadOS 

Branco Mendes avalia que, dificilmente, permane-
cerá no Podemos para as disputas da eleição de 
outubro – ele e também os deputados – e suplentes 
– João Gonçalves, Lindolfo Pires, Edmilson Soares 
e Trócolli Júnior. “Por causa da nova legislação, 
você tem que se apegar a partido mais estruturado, 
porque os pequenos terão muitas dificuldades”, 
explicou. Tem convites do PSB e do Republicanos. 

Branco Mendes acredita ser possível acomodar 
Efraim Filho e Aguinaldo Ribeiro, que são pré-
candidatos a senador, na chapa majoritária a ser 
encabeçada pelo governador João Azevêdo. “O 
governador tem a capacidade do diálogo. Efraim 
é importante para a estrutura do governador, assim 
como Aguinaldo. Ele saberá como conduzir isso até 
o final desse mês, sem a perda de nenhum desses 
membros”, avaliou. 

Nos próximos dias, João Azevêdo deverá se reunir 
com toda a sua base aliada para dar encaminha-
mentos às estratégias com vistas à campanha polí-
tica. “Ele me disse sábado que estará convocando 
seus aliados para essa reunião”, informou Branco 
Mendes, “ele quer ouvir todos para que possamos 
sair fortalecidos na questão partidária [enquanto 
grupo político] e na questão da definição da chapa 
majoritária”. 

Nesta terça-feira, deve-
rá ser apreciado, pelo 
Senado Federal, projeto 
de lei, oriundo da Câ-
mara dos Deputados, 
que estabelece medi-
das, entre as quais au-
mento de penas, para 
conter a violência con-
tra mulheres, crianças e 
adolescentes. A matéria 
terá relatório da sena-
dora Daniella Ribeiro 
(PP). Caso a proposta vá 
à sanção, será chama-
da de ‘Lei Henry Borel’, 
homenagem ao garoto 
de 4 anos assassinado 
em março de 2021, no 
Rio de Janeiro – a mãe 
e o padrasto foram de-
nunciados pelo crime. 

Durou menos de um ano 
o ‘casamento’ dos ir-
mãos Carneiro – Fábio, 
presidente da legenda 
na Paraíba, e o depu-
tado estadual Eduardo 
– com o PROS. Eles as-
sumiram o comando do 
partido em 20 de abril 
do ano passado. Em 
nota, Fábio explicou a 
saída do PROS: “Diante 
de uma guerra jurídica 
travada por dois gru-
pos, em nível nacional, 
pelo controle do parti-
do, resolvemos deixar 
o comando, diante da 
grande instabilidade 
para todos os nossos 
candidatos a deputado 
federal e estadual”.  

O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medei-
ros, voltou criticar a intensão de gestores munici-
pais de retirar a obrigatoriedade do uso de másca-
ras. Ele reconheceu que existe “declínio no número 
de casos diários e de mortes [por Covid-19]”, mas 
alertou para o fato de que há “média de 150 mortes 
por mês e 30 mil paraibanos contaminados”. E foi 
taxativo: “Não é momento de abandonarmos o uso 
de máscaras”.

n 

A iniciativa 
faz parte do 
programa 
Paraíba Primeira 
Infância, que 
consiste na 
execução 
de ações 
integradas da 
educação, saúde, 
assistência 
social, esporte 
e infraestrutura, 
beneficiando 
diretamente 
14.800 crianças

Evento para assinatura dos convênios ocorreu no Espaço Cultural, em JP

fazer o Ensino Fundamen-
tal na idade certa, que pos-
sa ser alfabetizado e desem-
penhar suas atividades da 
melhor forma possível, che-
gando ao Ensino Médio com 
toda a capacidade para que 
seja aprovado nas universi-
dades e tenham um futuro 
exitoso”, falou. 

O deputado federal Ger-
vásio Maia destacou a capaci-
dade de investimento do es-
tado. “O Governo da Paraíba 
tem uma série de obras por 
todas as regiões da Paraíba 
porque desenvolve uma ges-
tão organizada e que tem sua 
gestão financeira reconheci-
da em nível nacional, priori-
zando ações na educação que 
é um instrumento de trans-
formação na vida de tantas 
pessoas”, pontuou. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Adriano 
Galdino, enalteceu o traba-
lho da gestão estadual em 
uma das mais importan-

tes áreas da gestão. “Esse é 
um momento especial para 
a educação e para os filhos 
do povo que são os grandes 
beneficiados com a grandio-
sidade dessa ação que o go-
verno, de forma republicana, 
compartilha com os gestores 
municipais, levando mais 
qualidade de vida e corrigin-
do injustiças sociais a partir 
de uma administração que 
constroi uma Paraíba me-
lhor e mais justa para todos”, 
disse. 

O presidente da Federa-
ção das Associações de Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), 
George Coelho, parabeni-
zou o governador João Aze-
vêdo pela visão municipalis-
ta. “É uma alegria participar 
de mais uma solenidade de 
assinatura de mais 104 cre-
ches, ajudando os municí-
pios pequenos que não têm 
condições de executar uma 
obra como essa sem parce-
ria. Somos gratos ao gover-

nador pela sensibilidade, fa-
zendo com que a educação e 
a ação social aconteçam, be-
neficiando famílias e fortale-
cendo a democracia”, avaliou. 

A solenidade também foi 
prestigiada pelo deputado fe-
deral Wilson Santiago, depu-
tados estaduais, vereadores e 
auxiliares da gestão estadual. 

Visão
O presidente da 
Famup, George 

Coelho, parabenizou 
o governador João 

Azevêdo pela visão 
municipalista

O Paraíba Primeira Infân-
cia atuará em eixos que pre-
veem o cuidado materno-in-
fantil, com ações de saúde em 
atenção à gestação e ao nas-
cimento, ao cumprimento de 
calendário de vacinação e re-
dução da mortalidade mater-
no-infantil; e com a convivên-
cia familiar e comunitária, a 
partir de ações da política de 
assistência social para forta-
lecer os vínculos familiares e 
comunitários por meio da arti-
culação da rede socioassisten-
cial  com serviços, programas, 
projetos e benefícios. 

Também estão previstos 
cuidados com a diversão, com 
ações de incentivo ao brincar, 
ao esporte, à cultura, como 
ferramentas para o desenvol-
vimento físico, cognitivo e 
emocional das crianças, assim 
como de construção e adapta-
ção de equipamentos públicos 
para atendimento à primei-
ra infância; e cuidados com o 
desenvolvimento, com inicia-
tivas da política de educação, 
voltadas ao acesso à educação 
infantil, como garantia de di-
reito, que visem o desenvolvi-
mento integral da criança.

Caberá à Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Hu-
mano a capacitação de equi-

pes que atuam nos programas 
Primeira Infância e Criança 
Feliz; priorizar a inserção de 
famílias com crianças de 0 a 6 
seis anos e que não possuem 
benefícios de transferência de 
renda no Cartão Alimentação 
e na concessão de alimentos 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA); além de  im-
plantar e manter o Serviço dos 
programas Família Acolhedo-
ra e Paraíba que Acolhe.

Na área da educação serão 
promovidas iniciativas de for-
mações continuadas visando à 
capacitação dos profissionais 
que atuam nas redes de educa-
ção dos municípios; monitorar 
a ausência ou a ampliação de 
vagas em creches; e compar-
tilhar experiências exitosas 
referentes ao Ensino Infantil.

A Secretaria de Estado da 
Saúde ficará com a responsa-
bilidade de qualificar as 1561 
equipes da Atenção Primária 
em Saúde sobre o desenvolvi-
mento infantil; ofertar ações 
voltadas a crianças com défi-
cit no desenvolvimento; dis-
ponibilizar a rede de Banco 
de Leite Humano para incen-
tivar o aleitamento materno e 
a alimentação saudável para 
crianças na primeira infân-
cia; garantir respeito e apoio à 

amamentação como forma de 
promover a saúde da mulher 
trabalhadora e de seu bebê 
para amamentação exclusiva 
até seis meses de vida; e apri-
morar programas, projetos e 
ações voltadas a prevenção 
da gravidez na adolescência 
e doenças e infecções sexual-
mente transmissíveis (ISTs), 
com o objetivo de minimizar 
os riscos ao nascituro e às ges-
tantes. 

Além disso, a Secretaria de 
Estado também irá beneficiar 
117 mil mulheres em algum 
momento da lactação e garan-
tir distribuição de vitamina A, 
definida no Programa Nacio-
nal de Suplementação trimes-
tralmente para os 223 municí-
pios do Estado, por meio das 
Gerências Regionais de Saúde, 
com a finalidade de profilaxia 
medicamentosa para crianças 
de seis a 59 meses de idade.

A Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer também se in-
tegrará ao projeto, por meio da 
realização de atividades lúdi-
cas voltadas para as crianças; 
execução de ações e atividades 
comunitárias que venham va-
lorizar os aspectos regionais e 
culturais para incentivar o la-
zer; e a destinação de “kits es-
portivos” como incentivo à 

prática de atividades físicas 
desde a infância.

Já a Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambien-
te irá desenvolver projetos de 
construção ou adaptação de 
equipamentos públicos vol-
tados para crianças, como as 
praças públicas e creches; pro-
porcionar ações de incenti-
vo do plantio e cuidados do 
meio ambiente; potencializar 
o uso de materiais recicláveis 
na confecção de brinquedos; 
realizar campanhas de doação 
de mudas; e mapear em cre-
ches que não possuam rede de 
abastecimento de água e veri-
ficar possibilidades de inser-
ção em programas hídricos.

Atuação no cuidado materno-infantil

Foto: Secom/PB
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Na área da educação, 
serão promovidas 
iniciativas de 
formações 
continuadas, visando 
à capacitação dos 
profissionais que 
atuam nas redes 
de educação dos 
municípios
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A Prefeitura de João Pes-
soa segue, hoje, sua campa-
nha de imunização contra a 
Covid-19 vacinando todos os 
públicos a partir dos 5 anos de 
idade. Para facilitar a vida da 
população, sobretudo os que 
não podem se vacinar duran-
te o dia, haverá um posto fun-
cionando até as 22h no Man-
gabeira Shopping.

Crianças entre 5 e 11 anos, 
com ou sem deficiência ou co-
morbidades, poderão se va-
cinar com a primeira ou a 
segunda dose sem realizar 
agendamento. É preciso apre-
sentar documento oficial com 
foto, Cartão SUS ou CPF e 
comprovante de residência 
em João Pessoa. Crianças de 5 
a 11 anos que tenham comor-
bidades ou deficiência tam-
bém precisam apresentar lau-
do ou declaração médica que 
comprovem a doença.

Estão disponíveis também 
primeiras doses para o públi-
co 12+, além de segundas do-
ses da CoronaVac (28 dias após 

Mais de 160 municípios 
das regiões da Zona da Mata, 
Agreste e Sertão, na Paraíba, 
podem registrar chuvas in-
tensas ou problemas diante 
do acumulado de chuvas. O 
alerta foi emitido ontem pelo 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) e vale até as 
11h de hoje.

A previsão é de chuvas in-
tensas em 148 municípios. Se-
gundo o Inmet, pode chover 
entre 20 e 30 mm/h ou até 50 
mm/dia com ventos intensos 
(40-60 km/h). Nesse caso, o 
alerta vale até as 10h de hoje.

Outras 16 cidades podem 
enfrentar as consequências 
do acumulado de chuvas, 
com alerta se estendendo até 

as 11h. Mamanguape e Mata-
raca, na Zona da Mata, apare-
cem nos dois avisos.

O risco de corte de ener-
gia elétrica, queda de galhos 
de árvores, alagamentos, pe-
quenos deslizamentos e de 
descargas elétricas é baixo, 
de acordo com informações 
do Inmet.

Em casos de rajadas de 
vento, o órgão orienta a popu-
lação a não se abrigar debai-
xo de árvores ou estacionar 
veículos próximos a torres 
de transmissão e placas de 
propaganda. Também é im-
portante evitar o uso de apa-
relhos eletrônicos ligados à to-
mada e observar as alterações 
em encostas.

Chuvas intensas podem atingir 
hoje mais de 160 municípios

Campanha de imunização tem 
postos abertos nos três turnos

Acontece hoje o webinar 
com o tema “Equidade de 
Gênero: o contexto das mu-
lheres no Brasil e em Por-
tugal”, organizado pelo Si-
credi Evolução, através do 
Comitê Mulher. O objeti-
vo da iniciativa é promover 
uma discussão sobre igual-
dade e equidade entre ho-
mens e mulheres no mercado 
de trabalho e na sociedade, 
de maneira geral. O debate 
acontece às 19h, no canal do 
YouTube do Sicredi Evolução.

De acordo com Débora 
Cavalcanti, coordenadora do 
Comitê Mulher e mediado-
ra, o evento surgiu da neces-
sidade de se discutir nesse 
no mês da mulher, princi-
palmente, a importância da 
igualdade de gênero. “Em 

pleno século 21, as mulheres 
ainda têm muitos desafios a 
suprir”, lembrou. E os deba-
tes precisam alcançar mais e 
mais pessoas do âmbito dos 
colaboradores “e também da 
sociedade, em geral”, com-
pletou Débora.

O evento receberá as pro-
fessoras portuguesas Helena 
de Melo, especialista em Di-
reito Público, e Sofia Nunes, 
doutoranda em Estudos de 
Gênero; e a professora Zami-
ra Assis, pós-doutora em Di-
reito Privado e brasileiro em 
Portugal. Débora Cavalcan-
ti, que participará também 
como mediadora, é douto-
randa em Bioética pela Fa-
culdade de Medicina de Por-
to, de Portugal.

O Comitê Mulher na Pa-
raíba foi fundado em setem-
bro do ano passado e, desde 
então, busca levantar deba-

tes pertinentes ao coopera-
tivismo e também ligados à 
mulher, como na campanha 
do Outubro Rosa e agora em 
relação ao Dia da Mulher. O 
intuito do comitê é promover 
uma distribuição mais igua-
litária entre homens e mulhe-
res, além de colaborar com o 
empoderamento feminino 
e a capacitação das mulhe-
res, garantindo que elas as-
sumam papéis de protago-
nismo em lideranças e gestão.
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Número de brasileiros endividados voltou a subir em janeiro e se aproxima do recorde do início da pandemia

O número de brasileiros 
inadimplentes voltou a subir 
em janeiro e se aproxima do 
patamar recorde atingido no 
início da pandemia, em abril 
de 2020, de 65,91 milhões de 
pessoas. Em janeiro deste 
ano, 64,82 milhões de pes-
soas estavam com contas em 
atraso, 850 mil a mais do que 
no mês anterior. O valor total 
das dívidas atingiu R$ 260,7 
bilhões, 3,48% a mais do que 
em dezembro.

Esse avanço e a perspecti-
va de que o quadro do calote 
continue piorando, por cau-
sa da inflação e desemprego 
em alta - e o quadro de incer-
tezas provocado pela guerra 
na Ucrânia -, fizeram a Sera-
sa, birô especializado em in-
formação de crédito, realizar 
pela primeira vez um feirão 
emergencial de renegociação 
de dívidas. O evento presen-
cial e on-line começou no dia 
7 deste mês e vai até o dia 31 
de março.

“É a primeira vez que es-

tamos fazendo um feirão 
emergencial porque o núme-
ro está se aproximando do 
pico da pandemia, é um nú-
mero alarmante”, afirma Da-
niel Bizanha, gerente da Sera-
sa para o Estado de São Paulo.

A radiografia da inadim-
plência do consumidor feita 
pelo birô revela uma piora de 
dezembro para janeiro de to-
dos os indicadores. Além do 
número de inadimplentes 
ter aumentado 1,32% ante 
dezembro, a quantidade to-
tal de dívidas subiu 2,77% e 
atingiu 219,5 milhões. O va-
lor médio de cada dívida por 
pessoa subiu 2,13% de de-
zembro para janeiro e atin-
giu R$ 4.022,52.

A inadimplência dos 
serviços de utilidade públi-
ca, que englobam contas de 
água, luz, gás, por exemplo, 
representa 23,7% das dívi-
das em atraso em janeiro, 
com tendência de crescimen-
to. Em janeiro de 2020, es-
ses serviços respondiam por 
cerca de 20% das dívidas em 
atraso.

O destaque do perfil da 

inadimplência durante a 
pandemia foi para o não pa-
gamento de contas básicas, 
como água, luz, telefone. A 
maior fatia das dívidas con-
tinua em bancos e cartão de 
crédito, com 28,4%. O vare-
jo representa 12,4% das con-
tas não pagas. Uma pesquisa 
recente feita pelo birô mos-
trou que em dezembro do 
ano passado 70% dos brasi-
leiros compravam alimentos 
no cartão de crédito.

“Isso mostrou que o con-
sumidor está endividado 
não só por empréstimos e o 
comércio em geral, mas dívi-
das básicas, gás, energia e co-
mida”, afirma Matheus Losi, 
gerente da Serasa para o Rio 
de Janeiro.

Logo após o pico da ina-
dimplência, em abril de 2020, 
houve várias ações para re-
duzir esse número, como for-
te renegociação de dívidas, 
menos crédito no mercado. 
Agora, pela atual conjuntu-
ra, Losi diz que essas ações 
não deverão se repetir. Por 
isso, a necessidade de um fei-
rão emergencial.

Quase 65 milhões de inadimplentes
em todo o país

na paraíba
Covid-19 em Jp

a primeira dose), Pfizer (60 
dias), AstraZeneca (90 dias) 
e Janssen. Pode tomar a ter-
ceira dose a população com 
idade a partir de 18 anos (120 
dias após a segunda dose), 
imunossuprimidos (28 dias) 
e os trabalhadores de saú-
de (120 dias). A aplicação da 
quarta dose é destinada para 
os indivíduos imunossupri-
midos que tenham recebido 
a terceira dose há, pelo me-
nos, 120 dias.

Todos os públicos a par-
tir dos 12 anos – exceto os que 
optarem pelo posto no Man-
gabeira Shopping –, devem 
realizar o agendamento nas 
plataformas da Prefeitura de 
João Pessoa: aplicativo Vaci-
na João Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br. As vagas 
foram abertas ontem às 19h.

Dúvidas
A Prefeitura disponibili-

za dois números de contato 
para auxiliar o cidadão em 
relação ao processo de vaci-

nação. A população pode li-
gar ou enviar mensagem via 
WhatsApp para os números: 
(83) 98600-4815 ou (83) 98699-
2917. O horário de atendi-
mento desse serviço é de se-
gunda a sábado, das 8h às 
19h. Outra forma de conta-
to é através do endereço de 
e-mail: vacinajp@gmail.com.

Para receber a primeira 
dose da vacina a partir dos 12 
anos, é necessário apresen-
tar documento oficial com 
foto, Cartão SUS, CPF e com-
provante de residência em 
João Pessoa. Já para a D2 e 
D3, é necessário o cartão de 
vacinação e um documen-
to pessoal com foto, além de 
comprovação documental 
para trabalhadores de saúde 
e imunossuprimidos.

No caso da terceira dose 
para os trabalhadores da saú-
de, eles devem apresentar 
um documento de identifica-
ção original com foto e docu-
mentação comprobatória de 
vínculo.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Márcia de Chiara 
Agência Estado

Webinar discute igualdade e 
equidade de gênero no trabalho

hoJe, às 19h 

Com objetivo de ampliar 
a cobertura vacinal e garan-
tir o cuidado da população 
pessoense, a Prefeitura de 
João Pessoa disponibiliza, 
hoje, além das vacinas que 
previnem contra a Covid-19, 
também contra a Hepatite B 
e a tríplice viral, que previ-
ne contra sarampo, rubéo-
la e caxumba. A ação da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
acontecerá das 17h às 21h, 
na Lagoa do Parque Solon 
de Lucena, no Centro.

A diretora de Vigilân-
cia em Saúde de João Pes-
soa, Alline Grisi, explica que 
a ação tem como objetivo 
principal de ampliar a ade-
são para terceira dose da va-
cinação que previne contra 
Covid-19 e atualizar a ca-
derneta de vacinação para 
outros imunizantes. Não 

há necessidade de agenda-
mento.

“Vamos disponibilizar as 
doses para crianças, adoles-
centes e adultos, sendo que 
apenas adolescentes e adul-
tos podem administrar as va-
cinas simultaneamente que 
previnem contra Covid-19 
com outras vacinas. No caso 
das crianças, o intervalo entre 
a vacina que previne contra 
Covid-19 e os demais imuni-
zantes do calendário de roti-
na deve respeitar o prazo de 
15 dias”, explicou a diretora.

As vacinas são, compro-
vadamente, o meio mais se-
guro e eficaz de proteção 
contra inúmeras doenças 
infecciosas e funcionam ao 
simular, de forma segura, 
uma infecção, sem causar a 
doença nem efeitos colate-
rais graves. A partir do mo-

mento que as doses são apli-
cadas, a vacina desencadeia 
uma série de reações imu-
nológicas, que levam a um 
estado de proteção (imu-
nidade protetora) contra a 
doença para a qual ela foi 
desenvolvida.

Para a maioria das va-
cinas atualmente disponí-
veis, a imunidade proteto-
ra é atribuída à produção de 
anticorpos que reconhecem 
o patógeno, agente causa-
dor de doença e, o impedem 
de se multiplicar e causar a 
doença no indivíduo já imu-
nizado. Dessa forma, quan-
do nosso organismo é ataca-
do por um vírus ou bactéria, 
nosso sistema imunológico, 
que atua na defesa, dispara 
uma reação em cadeia com o 
objetivo de frear a ação des-
ses agentes estranhos.

Tríplice viral e Hepatite B na Lagoa

Alerta
Segundo o Inmet, pode 

chover entre 20 e 30 
mm/h ou até 50 mm/dia 
com ventos intensos, de 

40 a 60 quilômetros 
por hora, valendo o 
alerta até as 10h de 

desta terça-feira

Estados
Amazonas lidera o ran-

king dos estados mais ina-
dimplentes proporcionalmen-
te à população adulta, 52,30%, 
seguido pelo Amapá (48,32%) 
e o Distrito Federal (48,04%). 
A média de inadimplentes 
em relação à população adul-
ta é de 40,3%.

O Estado de São Paulo, 
que concentra o maior nú-
mero de inadimplentes do 
país, com 15,2 milhões, dos 

29,3 milhões da região Su-
deste, tem 42,35% da popu-
lação adulta inadimplente. 
O Estado do Rio de Janeiro 
foi o que teve o maior cres-
cimento no número total de 
inadimplentes nos últimos 
12 meses na região Sudeste, 
com alta de 9,13%.

Com o feirão emergencial, 
a expectativa é a de que mais 
de 33 milhões de dívidas se-
jam renegociadas, com des-
contos de até 99% do valor da 

dívida. Cerca de cem empre-
sas e bancos credores partici-
pam do feirão.

As dívidas poderão ser re-
negociadas por meio de ca-
nais digitais, aplicativo, What-
sApp, pelo site, telefone e 7 mil 
agências dos Correios. Quem 
prefere negociar presencial-
mente, vai contar com uma 
tenda instalada no Largo da 
Batata, no bairro paulistano 
de Pinheiros, a partir do dia 
15 deste mês.

Assista o debate através do 
QR Code acima, no canal do 
YouTube do Sicredi Evolução 

O valor médio da cada dívida por pessoa subiu 2,13% entre dezembro e janeiro, atingindo R$ 4.022,52

Foto: Agência Brasil
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Livre
O Brasil registrou 

o último caso 
da poliomelite 

em 1990

A Paraíba apresentou re-
dução na cobertura vacinal 
da poliomielite entre os anos 
de 2016 e 2021. De acordo com 
o Núcleo de Imunização da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB), os índices de va-
cinação contra a pólio foram 
de 85,46% em 2016 para 66,36% 
em 2021, considerando as três 
doses. No ano passado, inclu-
sive, foi alcançado o menor pú-
blico dos últimos cinco anos. 

Os anos de 2018 e 2019 fo-
ram os que registraram as 
maiores coberturas vacinais 
contra a pólio na Paraíba, sen-
do 92,26% e 92,6% respectiva-
mente. No entanto, em 2020 
ocorreu uma redução da imu-
nização, que alcançou 72,58%. 
Esta foi a segunda menor por-
centagem obtida entre os anos 
de 2016 e 2021.

Conforme o Ministério da 
Saúde, o Brasil está livre da po-
liomielite desde 1990. Em 1994, 
o país recebeu a Certificação 
de Área Livre de Circulação 
do Poliovírus Selvagem da Or-
ganização Pan-Americana da 
Saúde (Opas). No entanto, as 
autoridades de saúde alertam 
sobre o risco de retorno da pa-
ralisia infantil, não detectada 
no Brasil há mais de 30 anos.

A assessora técnica do Nú-
cleo de Imunização da SES/
PB, Milena Vitorino, destaca 

Índices de imunização contra a doença na Paraíba baixaram dos 85,46% em 2016 para 66,36% no ano passado

Vacinação contra pólio em queda
saúde

Confira o edital
 no site da EPC

(epc.pb.gov.br)

CONCURSO 
DE GRAFFITI

Inscrições
abertas até:

25/03
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Esquema vacinal 
contra a pólio é 
composto por três 
doses da vacina 
injetável – VIP (aos 
dois, quatro e seis 
meses) e duas 
doses de reforço 
com a vacina oral 
bivalente – VOP 
(gotinha)

Foto: Secom-PB
Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Vacina que protege as crianças contra a poliomelite está disponível na rede pública; pais devem manter o calendário de imunização atualizado

a importância dos pais leva-
rem os filhos para tomarem 
as três doses da vacina, redu-
zindo os riscos dessa doença 
voltar ao país. Ela afirma que 
o calendário de vacinação do 
Ministério da Saúde é bastante 
rico, contemplando a preven-
ção de várias doenças já erra-

dicadas no país. “É importan-
te que os pais mantenham as 
cadernetas de vacinação atua-
lizadas dos seus filhos para 
que as doenças não venham a 
retornar como tivemos com o 
Sarampo”, reforçou. 

Desde 2015, a campanha 
contra a pólio ocorre em con-
junto com a multivacinação.  
Conforme o Ministério da Saú-
de, a vacinação é a única forma 
de prevenir a poliomielite. As-
sim, todas as crianças menores 
de cinco anos de idade devem 
ser vacinadas conforme esque-
ma de vacinação de rotina e na 
campanha nacional anual.

 O esquema vacinal contra 
a poliomielite possui três do-
ses da vacina injetável – VIP 
(aos dois, quatro e seis meses) 

e mais duas doses de reforço 
com a vacina oral bivalente – 
VOP (gotinha).

As vacinas estão disponí-
veis em todos os serviços de 
saúde que possuem sala de 
imunização na Paraíba. Além 
disso, a assessora técnica res-
salta que a rede de frio do Es-
tado encontra-se abastecida do 
imunizante. “Até o momen-
to não temos previsão para a 
campanha de 2022. Seguimos 
aguardando o período infor-
mado pelo Programa Nacio-
nal de Imunização”, informou 
Milena Vitorino.

Períodos de vacinação
A primeira dose da vacina 

da pólio é aplicada a partir dos 
dois meses de vida, com mais 

duas doses aos quatro e seis 
meses, além do primeiro re-
forço entre 15 e 18 meses e do 
segundo reforço entre quatro 
e cinco anos de idade. 

Com isso, o esquema vaci-
nal tem início com a pólio ina-
tivada que contempla três do-
ses, sendo a primeira, aos dois 
meses, a segunda aos quatro 
meses e a terceira dose com 
seis meses. A imunização se-
gue com a Pólio oral que pos-
sui dois reforços: o primeiro 
em 15 meses e o segundo aos 
quatro anos. 

Caso a criança esteja com 
doses em atraso, ela pode ser 
imunizada. De acordo com Mi-
lena Vitorino, nesse caso, a pó-
lio inativada será aplicada na 
criança a partir de dois meses 

a menor de cinco anos de ida-
de (quatro anos, 11 meses e 29 
dias) e ficará - Início/comple-
mento/conclusão do esque-
ma básico. 

A pólio oral, por sua vez, 
será aplicada a partir dos 15 
meses a menor de cinco anos 
(quatro anos, 11 meses e 29 
dias), ficando também: Início/
complemento/conclusão do es-
quema de vacinação. “A vaci-
na da poliomielite contempla 
crianças de dois meses a qua-
tro anos, 11 meses e 29 dias. A 
criança iniciando o esquema 
da poliomielite, em qualquer 
período que ela comparecer 
ao serviço de saúde, até qua-
tro anos, 11 meses e 29 dias vai 
poder concluir o esquema bási-
co”, esclareceu Milena Vitorino.

A cobertura vacinal da po-
liomielite vem apresentando 
queda no Brasil. Segundo o 
DataSus, os índices de vaci-
nação contra a pólio foram de 
96,55% em 2012 para 67,71% em 
2021, considerando as primei-
ras três doses da vacina, apli-
cadas no primeiro ano de vida.

O DataSus registrou ainda 
que se forem consideradas as 
doses de reforço, a vacinação 
caiu de 96,55% em 2012 para 
59,37% em 2021. Os dados ob-
tidos até 6 de março desse ano 
apontam que o índice mais 
baixo foi o da dose de refor-
ço dada aos quatro anos, pois 
52,51% das crianças receberam 
essa dose no ano passado.

Até 2015, a cobertura va-
cinal contra a poliomielite no 
Brasil se aproximava de 100% 
e as quedas tiveram início em 
2016. Porém, desde 2014, a va-
cinação no país está abaixo de 
95% -  meta definida para pro-
teção do público-alvo. 

No país, o último caso de 
poliomielite foi detectado em 
1989. No entanto, a redução 
da cobertura vacinal, gerou 
um alerta, pois a pólio ressur-
giu em Israel e ainda teve uma 
nova cepa no Malaui, sudeste 
da África.

Neste sentido, a Socieda-
de Brasileira de Imunizações 
(SBIm) defende que o Brasil 
tem um alto risco de reintro-
dução da doença, pois o país 
tem vários fatores de risco, en-
tre eles a baixa cobertura va-
cinal. Em comunicado, a en-
tidade alertou a população e 
gestores públicos para o ris-
co do retorno, principalmen-
te após a constatação de que a 
pólio selvagem continua exis-
tindo na África. “O fato é mais 
uma evidência da necessidade 
de ampliar com celeridade as 
coberturas vacinais em terri-

Casos pelo mundo causam preocupação
tório nacional. Em baixa des-
de 2016, os índices caíram de 
forma ainda mais abrupta a 
partir do início da pandemia”, 
afirmou a nota. 

No início de março, foi re-
gistrado um caso de poliomie-
lite em uma criança de quatro 
anos em Jerusalém (Israel). O 
paciente não estava vacinado, 
apesar da imunização fazer 
parte do calendário de rotina 
do país. Também foi constata-
do que o vírus foi encontrado 
em amostras de água de esgo-
to coletadas na região.

ASBIm ainda lembrou em 
nota que em fevereiro, autori-
dades de saúde do Malaui, na 
África Oriental, declararam 
um surto da doença após um 
caso de póliovírus selvagem 
tipo 1 na capital, Lilongwe. 
O último registro de infecção 
na África foi há mais de cinco 
anos, na Nigéria. Desde 2020, 
o continente era considerado 
livre da doença.

A entidade afirma que o 
Brasil é um dos seis países das 
Américas com alto risco de re-
introdução da pólio. Por isso, 
reforçou a necessidade de for-
talecer os sistemas de vigilân-
cia, para a rápida detecção e a 
adoção de medidas diante dos 
casos de paralisia infantil. “O 
Brasil perdeu o certificado de 
eliminação do sarampo pou-
cos anos depois de conquistá
-lo justamente em função do 

contato de indivíduos infec-
tados no exterior com pessoas 
não vacinadas. Não podemos 
admitir outro retrocesso”, fi-
nalizou o texto. 

Poliomielite 
De acordo com o Ministé-

rio da Saúde, a poliomielite, 
pólio ou “paralisia infantil”, é 
uma doença infectocontagio-
sa aguda transmitida por um 
vírus que vive no intestino, 
chamado poliovírus. A infec-
ção pode acometer crianças e 
adultos através do contato di-
reto com fezes ou secreções 
eliminadas pela boca das pes-
soas infectadas.

A transmissão ocorre por 
contato direto pessoa a pessoa, 
pela via fecal-oral, objetos, ali-
mentos e água contaminados 
com fezes de doentes ou por-
tadores, ou pela via oral-oral, 
por meio de gotículas de se-
creções da orofaringe (ao fa-
lar, tossir ou espirrar).

A doença é caracteriza-
da principalmente pela flaci-
dez muscular. Mas, os sinto-
mas mais frequentes são febre, 
mal-estar, dor de cabeça, de 
garganta e no corpo, vômitos, 
diarreia, constipação (prisão 
de ventre), espasmos, rigidez 
na nuca e até meningite. Nos 
casos graves, ocorre a parali-
sia muscular e normalmente 
um dos membros inferiores 
são afetados. As dificuldades 
motoras evoluem em até três 
dias em média.

Não existe tratamento es-
pecífico e todas as vítimas de-
vem ser hospitalizadas, rece-
bendo tratamento. Segundo 
o Ministério da Saúde, as se-
quelas da poliomielite estão 
relacionadas com a infecção 
da medula e do cérebro pelo 
poliovírus, normalmente são 
motoras e não tem cura.

Risco
Brasil é um dos seis 
países das Américas 

com alto risco de 
reintrodução da pólio
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Os Aeroportos Castro Pin-
to, na Região Metropolitana 
de João Pessoa, e João Suassu-
na, em Campina Grande, vão 
passar por uma grande refor-
ma estrutural, dobrando a ca-
pacidade atual. O anúncio foi 
feito ao trade turístico ontem, 
no auditório da Companhia 
de Desenvolvimento da Pa-
raíba (Cinep), pela Aena Bra-
sil, concessionária que admi-
nistra os dois aeroportos. As 
obras foram iniciadas semana 
passada e o prazo para con-
clusão é junho de 2023. O in-
vestimento é superior a R$ 300 
milhões.

“São movimentos de gran-
de expansão nos aeroportos. 
Basicamente, vão poder su-
portar o dobro da capacida-
de que eles suportam hoje e 
já com previsão para outros 
incrementos para o futuro”, 
adiantou o diretor de Rela-
ções Institucionais e Comu-
nicação da Aena Brasil, Mar-
celo Bento.

Durante o encontro, foram 
detalhadas algumas mudan-
ças pelas quais irão passar o 
Aeroporto Internacional Cas-
tro Pinto e o Aeroporto João 
Suassuna, e os representantes 
da Aena apresentaram o cro-
nograma de obras e investi-
mentos nos aeroportos. 

“As intervenções vão tor-
nar os aeroportos mais segu-
ros, porque serão feitas várias 
intervenções, entre elas, na 
pista. Também se tornam mais 
sustentáveis, usando energia 
elétrica limpa, com tratamen-
to de água e muito mais con-
forto para os passageiros”, afir-
mou Marcelo Bento. 

A reunião contou com a 
participação do diretor de 
Operações, Infraestrutura e 
TIC, Raúl Moya, da Aena Bra-
sil; Karla Ceravolo, diretora do 
Aeroporto Internacional de 
João Pessoa, e Luciano de Lima 
Rodrigues, diretor do Aero-
porto de Campina Grande. 

“É uma transformação 
que chamamos à nossa res-
ponsabilidade. Os aeropor-

Serão investidos R$ 300 milhões no Castro Pinto, na Grande João Pessoa, e no João Suassuna, em Campina Grande

Aeroportos terão capacidade dobrada
na paraíba

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Anúncio
A empresa Aena, 
que administra 

os dois terminais 
paraibanos, fez, 

ontem, na Cinep, 
o anúncio das 

reformas para o 
trade turístico

tos de João Pessoa e Campina 
Grande vão ter alterações nos 
acessos, check in, sala de em-
barque, estacionamento de ae-
ronaves, pista de pouso e de-
colagem. Eu diria que vamos 
fazer uma reforma comple-
ta, trazendo mais segurança, 
qualidade e uma melhor ofer-
ta de serviços”, declarou San-
tiago Yus, diretor-presidente 
da Aena Brasil. 

A obra vai gerar mais de 
500 empregos diretos apenas 
nos dois aeroportos da Paraí-
ba. No Nordeste, seis aeropor-
tos receberão intervenções, to-
talizando um investimento de 
R$ 1,4 bilhões.

Trade comemora
O trade turístico recebeu a 

notícia da ampliação dos aero-
portos com boas perspectivas, 
embora a guerra na Ucrânia 
preocupe em relação ao im-
pacto que pode provocar no 
preço dos combustíveis e no 
valor das passagens aéreas. O 
presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Hotéis 
na Paraíba (ABIH-PB), Rodrigo 
Pinto, a reforma do aeroporto 
é importante garantindo a es-
trutura necessária para rece-
ber os voos. 

“Sem voos, não consegui-
mos dar condição para que os 
clientes cheguem à nossa cida-
de de uma forma mais compe-
titiva, tenhamos preços mais 
competitivos diante dos nos-
sos pares dos destinos vizi-

nhos”, observou. Para ele, prio-
rizar a estrutura fará com que 
João Pessoa e Campina Gran-
de recebam o turista de uma 
forma mais confortável. Ele 
observou que plano da Aena 
não é só de reforma, mas tam-
bém de ampliação. 

O presidente do Conven-
tion Bureau João Pessoa, Mar-
cus Abrantes, acredita que 
o investimento abre portas 
para mais voos. “Como Con-
vention Bureau, para fechar-
mos os grandes congressos 
nacionais, a questão do aéreo 
é uma condição sine qua non 
para conseguirmos viabilizar 
grandes congressos para João 
Pessoa, inclusive os que estão 
represados pela pandemia”. 

Abrantes espera que, com 
a nova infraestrutura, cresça 
o número de eventos, embora 
João Pessoa esteja muito bem 
de forma estratégica, a 120 qui-
lômetros do Aeroporto dos 
Guararapes de Recife, a 180 
do de Natal e a 120 de Campi-
na Grande. 

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur), 
Ruth Avelino, ressaltou que a 
melhoria nos aeroportos im-
pacta na atividade turística e 
beneficia também a popula-
ção local que se locomove uti-
liza em viagens de lazer e de 
trabalho. “É muito positivo 
tanto o que vai acontecer nos 
aeroportos, ampliação, melho-

totens de autocheck-in e bal-
cões de imigração; com desta-
que para o canal de inspeção 
de segurança.

Haverá o aumento do nú-
mero de pontos de embarque, 
que vão de cinco para oito, sen-
do dois deles com pontes de 
contato móveis ( fingers), que 
não existiam no terminal. O 
pátio de aeronaves será am-
pliado em mais de 11 mil me-
tros quadrados, e as pistas de 
táxi e de pouso e decolagem te-
rão melhoras.

Aeroporto  João Suassuna
Com quase 2,7 mil metros 

quadrados, o aeroporto de 
Campina Grande, Presiden-
te João Suassuna, terá 1,3 mil 
metros quadrados reformados, 
além da construção de mais 
605 metros quadrados. Depois 
das obras, o terminal de pas-
sageiros ficará com uma área 
total de 3,3 mil metros qua-
drados. Essas mudanças vão 
permitir a ampliação dos am-
bientes operacionais.

Será construído um novo 
pátio de aeronaves. Desta for-
ma, o Aeroporto de Campina 
Grande vai contar com dois 
pátios com praticamente as 
mesmas dimensões. Depois 
das obras estruturais, o espaço 
existente atualmente, com 11,2 
mil metros quadrados, será 
utilizado para a aviação geral, 
a exemplo de jatinhos, aero-

naves privadas, táxi aéreo. O 
novo pátio, com 11,1 mil metros 
quadrados, atenderá à aviação 
comercial, ou seja, voos regu-
lares das companhias aéreas.

Impacto da guerra 
Se por um lado a reforma 

e ampliação dos aeroportos 
traz grande expectativas para 
o movimento nos aeroportos, 
por outro, a guerra na Ucrâ-
nia preocupa pelo impacto que 
pode provocar no turismo e 
na hotelaria. O presidente da 
ABIH, Rodrigo Pinto, disse que 
a situação pode fazer com que 
aumente o valor dos impostos, 
prejudicando o turismo num 
curto prazo. 

“É uma situação compli-
cada porque o combustível 
é uma commodity internacio-
nal, acompanha a variação do 
dólar e hoje um barril de pe-
tróleo está custando 120 dó-
lares quando, há poucos dias, 
o valor era de 70 dólares”, en-
fatizou. Para o presidente da 
ABIH, é uma variação incrível 
em pouco tempo e pode trazer 
prejuízos. 

O presidente do Conven-
tion Bureau João Pessoa, Mar-
cus Abrantes, também afirmou 
que, com a guerra na Ucrânia, 
o valor do diesel, petróleo, que-
rosene vai subir de forma es-
tratosférica, o que deve tra-
zer um impacto nos preços 
do setor.

n 

Objetivo das 
reformas 
é oferecer 
maior 
conforto aos 
passageiros 
e atrair 
mais voos

A capacidade operacional do Aeroporto Castro Pinto será ampliada em cerca de 40% após a reforma

PB volta a registrar menos de 100 internos por Covid-19
após quatro meses

A Paraíba volta a regis-
trar, ontem,  menos de 100 
internos em tratamento por 
Covid-19 na rede pública de 
saúde. De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), 95 pessoas estão hos-
pitalizados nas unidades de 
saúde do Estado. O último 
registro próximo ao núme-
ro ocorreu em 26 de novem-
bro de 2021, há 108 dias, com 
96 pessoas nos leitos.

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar notifi-
cou a internação de três pa-
cientes para o tratamento da 
doença entre domingo e on-
tem. Com isso, a ocupação 
total de leitos de UTI (adul-
to, pediátrico e obstétrico) 
na Paraíba é de 20%, além 
de 4% em leitos de enferma-
ria para adultos. 

Já entre as macrorregiões 
de saúde,  a Região Metropo-
litana de João Pessoa apare-
ce com 25% de ocupação em 
UTI e 4% em enfermarias. O 
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Taxa de 
ocupação 
de leitos 
Covid-19 
tem caído 
na Paraíba 
nas últimas 
semanas

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

Leitos
A ocupação 

de leitos UTI 
Covid-19 está em 

20%, enquanto 
os de enfermaria 

está em 4%

Sertão aparece na sequência 
com 24% em UTI e 16% em 
enfermarias. A região sedia-
da por Campina Grande tem 
uma ocupação de 11% em 
UTI e 2% em enfermarias. 
Todos os dados relativos à 
macrorregiões são de leitos 
específicos para adultos. 

Também nesta segunda-
feira, a Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) registrou 
novos 144 casos de Covid-19, 
sendo todos leves. Três mor-
tes foram confirmadas, sen-
do três ocorridas nas 24h en-
tre o domingo e ontem. 

Entre os óbitos, as vítimas 
foram três homens com fai-
xa etária de 73 a 94 anos. Os 
pacientes, residentes em Baía 
da Traição, Esperança e Viei-
rópolis, eram portadores de 

cardiopatia e diabetes com 
maior frequência.

Com a atualização, a Pa-
raíba totaliza 587.514 casos 
confirmados da doença, sen-
do 431.859 pessoas conside-

radas recuperadas e 10.159 
mortes contabilizadas. Com 
a realização de 1.479.077 tes-
tes para diagnóstico da Co-
vid-19, o Estado confirmou 
casos e óbitos em todas as 

223 cidades paraibanas.
O Ministério da Saúde, 

através do Sistema de In-
formações SI-PNI, atuali-
zou os dados de vacinação 
na Paraíba. Ao todo, fo-
ram contabilizadas a apli-
cação de 8.088.995 doses de 
imunizantes contra a Co-
vid-19. Sendo 3.420.055 pes-
soas vacinadas com a pri-
meira dose, representando 
84,26% da população total e 
3.133.442 completaram os es-
quemas vacinais, o equiva-
lente a 77,20% da população. 

Do total de vacinados 
com o esquema primário 
completo, considerando 
duas doses ou dose única, 
3.049.417 tomaram as duas 
doses e 84.025 utilizaram 
imunizante de dose única. 
Foram aplicadas 35.771 do-
ses adicionais em pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão e 1.499.720 doses de 
reforço na população com 
idade a partir de 18 anos. A 
Paraíba já distribuiu um to-
tal de 8.561.445 doses de va-
cina aos municípios. 

Foto: Marcos Russo

Foto: Secom-PB

Vagas
As obras 

de ampliação 
que serão 

realizadas nos 
dois aeroportos 

paraibanos 
irão gerar 500 

empregos diretos

ria na infraestrutura, quanto a 
vinda de Marcelo Bento, que 
entende de aviação, de empre-
sas aéreas, para ser o direto da 
Aena Brasil”, completou. 

Aeroporto Castro Pinto
No Aeroporto Internacio-

nal de João Pessoa Presiden-
te Castro Pinto, as novidades 
começam pela ampliação do 
terminal de passageiros, cuja 
área será aumentada em cerca 
de 40% – passando de 8,8 mil 
metros quadrados para 12,5 
mil metros quadrados. 

Com a expansão dos am-
bientes operacionais, os pas-
sageiros terão mais espaço nos 
locais de embarque e desem-
barque, que ficarão com o do-
bro do tamanho atual; have-
rá incremento no número de 



Johannes Dudeck, principal suspeito de ter assassinato estudante, tem histórico de violência doméstica

Polícia não descarta violência sexual
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A Polícia Civil continua 
investigando o assassinato da 
estudante de Medicina, Ma-
riana Thomas de Oliveira, de 
25 anos, e não descarta a hi-
pótese de a jovem ter sido víti-
ma de violência sexual. A in-
formação foi repassada pelo 
delegado Rodolfo Santa Cruz, 
responsável pelo inquérito, ao 
afirmar que o laudo pericial é 
diferente da versão apresen-
tada pelo suspeito, Johannes 
Dudeck. 

A perícia realizada no Nú-
cleo de Medicina Legal cons-
tata que a jovem foi morta 
por esganadura. Rodolfo San-
ta Cruz informou que, como 
o suspeito se encontra pre-
so, pois teve o flagrante con-
vertido em preventiva, vai 
estudar os autos e dar enca-
minhamento, porque só tem 
mais oito dias para concluir 
o inquérito.

Além da análise dos lau-
dos a serem apresentados pelo 
Instituto de Polícia Científi-
ca o delegado disse também 
que fará um levantamento 
dos antecedentes criminais 
de Johannes Dudeck, onde 
constam cerca de 20 registros 
na Polícia Civil, entre eles vio-
lência doméstica, ameaça e le-
são corporal. Ele também é 
investigado por estelionato, 
enriquecimento ilícito e a não 
prestação de serviços contra-
tados.

Prisão mantida
Na audiência de custódia, 

realizada no início da tarde de 
domingo (13), o juiz Adilson 
Fabrício decidiu converter a 
prisão em flagrante do Johan-
nes Dudeck em preventiva e 
determinou o recolhimento 
dele no presídio especial Va-
lentina Figueiredo que fun-
ciona ao lado do quartel do 5o 
Batalhão da PM, no bairro do 
mesmo nome. O presídio está 
recebendo presos desde o iní-
cio deste ano. 

O magistrado, em sua 
decisão, pontuou a inexis-
tência de motivo que justifi-
que o relaxamento da prisão 
e lembrou que Dudeck tem 
um histórico de comporta-
mento ciumento e persegui-
dor, constante de queixas de 
agressões prestadas por ex-
namoradas dele.

A advogada criminalis-
ta Dayane Carvalho, contra-
tada pela família da vítima e 
que participou da audiência 
de custódia, disse que Johan-
nes Dudeck permaneceu em 
silêncio, respondeu apenas 
as perguntas básicas e disse 
que somente falaria em juí-
zo sobre o caso. “Ele já foi re-
tirado do convívio com a so-
ciedade por entender que de 
fato era prejudicial para to-
dos, principalmente para to-
das as vítimas que já têm pro-
cessos tramitando contra ele”, 
enfatizou. 

Em um dos casos, segun-
do levantamento feito pela 
polícia, o delegado Joames 
Oliveira disse que o suspeito 
pelo crime teria se desenten-
dido com uma ex-namorada 
e, como vingança, teria explo-

dido um artefato sobre o capô 
do carro do irmão dela. 

O gerente executivo do sis-
tema penitenciário do Estado, 
Ronaldo Porfírio, disse que 
Johannes Dudeck está na cela 
isolada para reconhecimen-
to onde vai permanecer por 
sete dias, como manda o pro-
tocolo, e após a análise do seu 
perfil criminológico será defi-
nido se ele ficará junto com os 
demais presos. Ele chegou no 
Presídio Especial do Valenti-
na Figueiredo somente às 8h30 
de ontem.

Durante sete dias, infor-
mou Porfírio, ele só terá di-
reito de receber seu advogado. 

Parentes só poderão fazer vi-
sita após esse período.  O pre-
sídio, inaugurado no final do 
ano passado, abriga presos ci-
vis que têm curso superior ou 
cursam alguma graduação.

A morte
Mariana Thomaz de Oli-

veira, de 25 anos, era natu-
ral da cidade de Lavras de 
Mangabeira (CE) e cursava o 
sexto ano de Medicina na Fa-
mene e foi encontrada mor-
ta no apartamento do empre-
sário, na Avenida Cairu, 222, 
apartamento 703, no bairro do 
Cabo Branco, em João Pessoa 
com sinais de estrangulamen-

to. O casal mantinha um rela-
cionamento há pouco mais de 
um mês.

O corpo de Mariana, após 
ser liberado do Núcleo de Me-
dicina Legal, na capital parai-
bana, foi levado para a cidade 
cearense, onde ocorreu o veló-
rio e o sepultamento no cemi-
tério local. Familiares e amigos 
da vítima estão implorando 
por justiça. 

Ainda no velório, Gustavo 
Tomaz de Oliveira, irmão da 
estudante, disse que a família 
só quer justiça. “Ela era o meu 
tesouro e da minha família, 
a alegria da minha casa”. Ele 
garantiu que Mariana não ti-

nha problema cardíaco, pois, 
por amar e cursar medicina 
sempre se cuidava, realizan-
do exames. Ela estudava pelo 
Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior 
(Fies). O irmão afirmou que 
seus pais se sacrificavam para 
dar o melhor para ela. E fez 
um alerta para os pais terem 
cuidado com as amizades de 
seus filhos.

A Prefeitura de Lavras de 
Mangabeira decretou luto ofi-
cial de três dias pela morte de 
Mariana, e a instituição de en-
sino onde ela cursava Medici-
na emitiu nota lamentando o 
ocorrido.

A morte da estudante de 
medicina Mariana Thomaz 
de Oliveira, de 25 anos, e a pri-
são do principal suspeito do 
crime, Johannes Dudeck de 
34 anos, que respondia a três 
processos por violência do-
méstica, trouxe novamente à 
tona a discussão da escalada 
da violência contra a mulher 
que pode culminar com mor-
te. A advogada e integrante da 
União Brasileira de Mulheres 
(UBM), Juliana Dantas, aler-
ta que as mulheres presas no 
ciclo de violência doméstica 
precisam estar atentas, não 
somente ao histórico dos com-
panheiros, mas aos sinais de 
um relacionamento abusivo.

“Se ele ameaça, se agri-
de fisicamente, se tem arma 
e é violento, agressivo, é ligar 
a luz vermelha. Não dá para 
prever com precisão quando 
vai acontecer, mas pelos ca-
sos que acompanhamos, o 
feminicida é necessariamen-
te um agressor. Não é que 
todo agressor seja feminicida, 
mas um agressor, que já des-
respeita a mulher, é um indi-
cativo de que pode chegar a 
um feminicídio. Neste caso é 
se afastar e buscar a rede de 
apoio para sair do relaciona-
mento”, explica a advogada.

Ainda de acordo com Ju-
liana Dantas, os primeiros si-
nais começam antes mesmo 
de possíveis agressões. O fe-
minicídio, geralmente, prece-
de a escalada de um compor-
tamento violento por parte do 
homem, começando com um 
ciúme, que é visto por vezes 
como um cuidado ou uma 

preocupação do companhei-
ro, mas que pode trazer um 
agravamento, passando a ser 
visto como um relacionamen-
to abusivo.

“Às vezes começa como 
um ciúme, que é até desejado 
por umas meninas mais jo-
vens, que é sinal que o com-
panheiro se importa, mas a 
tendência é que vá se agra-
vando. O que começa com um 
questionamento de uma ami-
zade, uma exigência de ver o 
celular, ou a proibição de sair 
com uma determinada pes-
soa, tende a se agravar para 
um empurrão, uma agressão 
física e infelizmente esse ci-
clo de violência culmina com 
o feminicídio”, acrescenta Ju-
liana Dantas. 

Porém, mesmo atenta aos 
sinais, ciente dos perigos, não 
é fácil para uma mulher sair 
de um relacionamento, prin-
cipalmente se for uma relação 
de longa data. A advogada in-
tegrante da UBM explica que 

o primeiro passo a ser dado 
quando se encontra em um 
ciclo de violência, como foi o 
caso da universitária Maria-
na Thomaz, é a mulher per-
ceber que corre risco estan-
do naquele relacionamento e 
buscar ajuda que o aparato do 
Estado dispõe, como as Dele-
gacias de Mulher e os Centros 
de Referência.

“Às vezes a gente pensa 
assim: ele já tinha três proces-
sos por violência doméstica, 
por que ela ainda estava com 
ele? É característico do agres-
sor que seja bom a maior par-
te do tempo com as mulheres. 
Eu falo muito para entende-
rem, porque muitas vezes as 
mulheres têm companheiros 
que elas consideram como 
bons, porém sempre aparece 
o ‘mas’. ‘Meu marido é muito 
bom, mas não pode ser con-
trariado, mas ele não pode 
beber’. Esse ‘mas’ é o que ele 
é: um agressor. O restante é 
uma forma de manter a víti-
ma presa a ele”, detalha.

Rede de Apoio
O mais importante ao se 

perceber em um relaciona-
mento abusivo, convivendo 
com um agressor, é a mulher 
sair de perto. A Paraíba dis-
põe de uma rede de Delega-
cias da Mulher e Centros de 
Referência da Mulher espa-
lhados pelas cidades do esta-
do. De acordo com um levan-
tamento feito pela  Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, entre 2019 e 2021, 
1.285 mulheres foram aten-
didas na rede de enfrenta-
mento à violência doméstica 
e sexual do estado. Nenhuma 
das mulheres acompanhadas 

pelo programa foi vítima de 
feminicídio.

“Enquanto a sociedade 
relativizar a violência con-
tra a mulher, nós vamos se-
guir perdendo essa guerra. 
A sociedade pode se engajar, 
denunciando, não permitin-
do. Se a minha vizinha sofre 
agressão, tem que chamar a 
polícia, ligue 190, 197. quan-
do tiver notícia de direitos das 
mulheres violados, a socieda-
de não pode tolerar, tem que 
dar a mão às mulheres. Com-
pete à sociedade não relativi-
zar e ajudar às mulheres. Não 
é algo do âmbito privado, isso 
diz respeito a todos nós”, ava-
lia a secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Lí-
dia Moura.

Centros de Referência
De acordo com a advogada 

Juliana Dantas, os Centros de 
Referência da Mulher dispõe 

de apoio psicológico, jurídico, 
bem como no acesso direto à 
patrulha Maria da Penha e à 
facilitação das medidas prote-
tivas. “O importante é a mu-
lher sair de perto da violên-
cia, o ideal é ela não se expor, 
ela precisa de ajuda psicológi-
ca, interromper o ciclo, de au-
xílio jurídico para sair do re-
lacionamento e garantir sua 
sobrevida. Mais do que isso, 
é importante que mulheres, 
e homens também, fiquem 
atentas quando acontecer al-
gum caso família e se colocar 
à disposição”, acrescenta.

Mais do que dispor de 
mecanismos para estabele-
cer uma rede de apoio para 
as mulheres, as integrantes do 
movimento feminista pregam 
a mudança no comportamen-
to da sociedade, no combate 
do chamado machismo estru-
tural, que é o verdadeiro res-
ponsável por investir homens 
de poder para que transgri-
dam os limites e tenham a vi-
são distorcida de que as mu-
lheres são posse deles.

“A sociedade muitas ve-
zes faz o homem acreditar 
que pode exercer um senti-
mento de posse sobre as mu-
lheres. A gente precisa mudar 
a base. Por mais que tenha-
mos leis que punam, como 
a Lei Maria da Penha, ou de 
espaços que dão segurança 
para que as mulheres denun-
ciem cada vez mais os casos 
de violência doméstica, é pre-
ciso que a sociedade em geral 
compreenda que essa é uma 
luta de todos a quebra do ma-
chismo estrutural só vai acon-
tecer com uma mudança pro-
funda de cultura”, concluiu 
Juliana Dantas.

O presídio especial onde Dudeck está recolhido fica no Valentina Figueiredo; ele é apontado como autor da morte de Mariana

Fotos: Rede Social

Foto: Ortilo Antonio

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Alerta: sinais começam antes mesmo das agressões
André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Ciúme
Muitos casos 

começam com 
situações de 
ciúme, que 

inicialmente pode 
ser visto como 

sinal de cuidado

Advogada Juliana Dantas é integrante da UBM na Paraíba

“A sociedade 
muitas vezes 
faz o homem 
acreditar que 
pode exercer 
um sentimento 
de posse sobre 
as mulheres. 
A gente precisa 
mudar a base

Juliana Dantas

Foto: Arquivo Pessoal
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Em alusão ao Dia Interna-
cional da Mulher, 8 de Março, 
a Secretaria de Estado da Ad-
ministração Penitenciária da 
Paraíba (SEAP) em parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Educação, Cultura e Tec-
nologia (SEECT) está reali-
zando uma exposição de pe-
ças de artesanato produzido 
por mulheres privadas de li-
berdade.

A exposição, aberta on-
tem, durante a manhã e à 
tarde, retorna no dia 25, com 
o tema “Mulheres das Ar-
tes”. A ação busca fortalecer 
o protagonismo das mulhe-
res privadas de liberdade na 
cultura. São diversos produ-
tos para a comercialização: 
bonecas de pano, sousplat, 
arte em macramê, bolsas, pe-
tisqueiras de madeiras den-
tre outros.

A professora Eliane Aqui-
no, Coordenadora do Progra-
ma Estadual de Educação em 
Prisões na Paraíba, fala so-
bre a valorização das mulhe-
res através dessa ação. “Eu 
vejo que nós mulheres, in-
dependentemente de onde 
estivermos, e mesmo as en-
carceradas, devemos ser em-
poderadas através do fruto 
do nosso trabalho. São peças 
belíssimas e que estão rece-
bendo destaque com o prota-
gonismo feminino. Como se-
cretária, esta é uma ação que 
auxilia as alunas da educa-
ção em prisões a fortalecer a 
aprendizagem e o empreen-
dedorismo”, afirma Eliane.

O secretário da Adminis-
tração Penitenciária, Sérgio 
Fonseca, reforça essa parce-
ria e defende a importância 
de ações como essas. “A Se-
cretaria de Estado da Admi-
nistração Penitenciária está 
aberta a parcerias que forta-
leçam a reintegração social 
dos reeducandos, principal-
mente nas áreas de educação 
e trabalho. Expor o que é pro-

Mostra de artesanato produzido por mulheres privadas de liberdade na SEECT retorna no dia 25

Detentas expõem peças artesanais
“Mulheres nas artes”

duzido no interior das unida-
des prisionais valoriza a pro-
dução dos reeducandos como 
profissão e fonte de renda, 
diminuindo, assim, a reinci-
dência criminal” afirma o se-
cretário Sérgio Fonseca.

Parceria
Evento é realizado 
pelas secretarias 
de Administração 
Penitenciária e da 

Educação

Prefeitura autoriza obra e garante 100% de ruas calçadas
bairro da torre

O programa da Prefeitu-
ra de João Pessoa para calça-
mento de ruas teve continui-
dade na manhã de ontem. 
Em evento na Torre, o pre-
feito Cícero Lucena e o vi-
ce-prefeito Leo Bezerra au-
torizaram a obra que vai 
garantir 100% de vias pavi-
mentadas no bairro. Além 
disso, uma segunda ordem 
de serviço foi assinada, ga-
rantindo mais uma via cal-
çada no Bessa.

“É muito bom iniciar a 
semana fazendo o que gos-
tamos de fazer, que é cuidar 
das pessoas, cuidar da cida-
de e melhorar a qualidade de 
vida. Atingimos recentemen-
te a marca de 100 obras de 
calçamento iniciadas e agora 
estamos zerando os bairros 
com ruas por calçar, trazen-
do sempre padrão e acessi-
bilidade”, afirmou o prefeito.

Nesta segunda-feira, fo-
ram iniciadas as obras das 
ruas Minerva Bione, últi-
ma via de barro na Torre, 
e Washington Cahino, esta 
no Bessa. Juntas, elas rece-
bem investimentos da or-
dem de quase R$ 290 mil. 
As ruas vão receber pavi-
mentação em paralelepípe-
do, drenagem, padronização 
de calçadas, acessibilidade e 
o plantio de mudas de árvo-

n  
A ação busca 
fortalecer o 
protagonismo 
das mulheres 
privadas de 
liberdade na 
cultura

n  
Para secretário, 
expor o que 
é produzido 
no interior 
das unidades 
prisionais valoriza 
a produção dos 
reeducandos 
como profissão e 
fonte de renda

São diversos produtos para a comercialização: bonecas de pano, sousplat, arte em macramê, bolsas, petisqueiras de madeiras, dentre outros

Exposição, aberta ontem, integra as atividades do Estado em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB

res nativas.
O secretário municipal 

da Infraestrutura, Rubens 
Falcão, destacou que estes 
bairros que estão com pou-
cas ruas para atingirem 100% 
de pavimentação estão sendo 
priorizados. “Outros critérios 
são vias que recebam o trans-

porte coletivo ou contenham 
equipamentos públicos e os 
chamados pedaços de rua, 
quando apenas uma parte 
da via foi pavimentada”, ex-
plicou. O projeto inicial pre-
vê o calçamento de mil ruas 
em toda a cidade.

A digitadora Jeane Go-

mes, moradora da Rua Mi-
nervino Bione, falou sobre a 
longa espera pela obra. “É a 
única rua da Torre sem calça-
mento. Lutamos muito para 
que isso chegasse, ouvimos 
muitas promessas que não fo-
ram cumpridas, mas hoje ver 
que a obra vai começar me 

deixa muito emocionada. Só 
tenho a agradecer”, afirmou.

Estiveram presentes no 
evento os deputados esta-
duais Hervázio Bezerra e 
João Gonçalves e os vereado-
res Tarcísio Jardim, Bruno Fa-
rias, Odon Bezerra, Bosqui-
nho e Emano Santos

Previsão
Mil ruas devem 
ser calçadas em 

toda a cidade

Ontem, foram iniciadas as obras das ruas Minerva Bione, 
última via de barro na Torre, e Washington Cahino, esta 
no Bessa. Juntas, elas terão investimentos da ordem de 
quase R$ 290 mil. As ruas vão receber pavimentação em 
paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas, 
acessibilidade e o plantio de mudas de árvores nativas

Foto: Secom-JP Foto: Secom- JP
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Foram as mãos habilidosas 
dos artesãos de João Pessoa 
que concederam à capital 
paraibana o título de “Cida-

de Criativa”, a única do Brasil que 
integra o grupo de artesanato e ar-
tes populares. O selo conferido em 
2017 pela Unesco é o que serve de 
inspiração para a criação do Festival 
de Verão Cidades Criativas, que co-
meça hoje e vai até sábado (dia 19). 
Com uma vasta programação espa-
lhada pelos bairros de João Pessoa, 
o evento busca dar visibilidade aos 
artistas locais e colocá-los em coope-
ração com profissionais de outras 11 
cidades brasileiras e de fora do país, 
que contam com o mesmo selo em 
outras áreas da cultura.

Quem passar por algumas ruas 
do centro, a exemplo da Av. Getúlio 
Vargas, já pode ver impresso no as-
falto trechos do livro de poemas Va-
radouro, de Políbio Alves. A interven-
ção urbana de grafiteiros é apenas 
uma das atividades que tem aber-
tura oficial a partir das 19h, na Ca-
tedral de Nossa Senhora das Neves, 
com a Orquestra Sinfônica do Muni-
cípio e a Cia. de Dança da Cidade de 
João Pessoa apresentando o espetá-
culo Poesia do som - uma homenagem 

a Sivuca. Shows do Quinteto Viola-
do (que completa 50 anos de funda-
ção), Vieira, Fuba e Caburé são os 
destaques musicais. Realizado pela 
Fundação Cultural de João Pessoa 
(Funjope) e Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho (Se-
dest), as atrações englobam áreas 
como música, teatro, dança, cultura 
popular, cinema, literatura, artes vi-
suais, gastronomia, artesanato, além 
de oficinas e seminários.

“Esse selo, por si só, é importan-
te. Mas ele precisa ter alma, precisa 
ter substância. Esse não é um even-
to apenas de música ou literatura, 
isolados. É integrado em todas as 
artes, unindo performances artís-
ticas com a parte de formação pro-
fissional, que é fundamental”, des-
taca o diretor executivo da Funjope, 
Marcos Alves. Esta é a primeira edi-
ção do festival, que tem o objetivo de 
entrar no calendário anual perma-
nente de eventos da cidade.

O reconhecimento como “Ci-
dade Criativa” teve a influência do 
projeto Sereias da Penha, grupo 
de artesãs que produzem roupas, 
artigos para decoração, arranjos e 
biojoias utilizando das escamas e 
do couro de peixe. O trabalho da 
comunidade praiana já chegou a 
ganhar as passarelas da São Pau-
lo Fashion Week e agora deve pas-

sar por um processo de aperfeiçoa-
mento de suas técnicas a fim de dar 
uma feição inovadora ao talento 
dessas mulheres. “É um artesana-
to de maior envergadura criativa, 
de potencialidade artística e estéti-
ca que são considerados nesse pro-
cesso”, conta Marcos Alves.

Parte desse trabalho refletido 
no artesanato paraibano estará ex-
posto na Feira Criativa, a ser mon-
tada na quinta-feira, Largo de Tam-
baú, funcionando até o próximo 
domingo, das 16h às 22h.

Como parte das trocas de expe-
riências e profissionalização dos 
artesãos locais, o festival contará 
também com a Oficina Criativa de 
Design no Artesanato, no Celeiro 
Espaço Criativo, e com o seminá-
rio “Políticas Públicas para Artesa-
nato” com representantes do Chile, 
Uruguai e Espanha, a ser realizado 
amanhã no auditório do Sebrae, às 
15h. O intercâmbio entre João Pes-
soa e as demais Cidades Criativas 
da Unesco é o que traz também a 
palestra “Coprodução internacio-
nal – o papel do produtor executi-
vo na criação do filme” com a co-
lombiana Diana Bustamante, que 
já produziu filmes vencedores em 
Cannes, como Memória (2021). O 
encontro acontecerá na sexta-fei-
ra, no Hotel Globo, às 10h.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Na capital, Festival de Verão Cidades Criativas apresenta música, 
teatro, literatura, dança, cinema, cultura popular e artes visuais

Uma celebração à  
criatividade popular

Na abertura 
de hoje, 
Orquestra 
Sinfônica do 
Município e  
Cia. de Dança 
da Cidade de 
João Pessoa 
encenam o 
espetáculo 
‘Poesia do 
Som – Uma 
homenagem a 
Sivuca’
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Com 50 anos de 
estrada musical, grupo 

Quinteto Violado 
tocará amanhã, na 

Casa da Pólvora, 
Centro Histórico de 

João Pessoa

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL 
DE  VERÃO CIDADES CRIATIVAS

n Dia 15 (terça-feira)
Catedral de Nossa Senhora das Neves, a partir das 19h
- Orquestra Sinfônica do Município com a Cia. de Dança da Cidade de 
João Pessoa com o espetáculo ‘Poesia do Som – Uma homenagem a Sivuca’

n Dia 16 (QUarta-feira)
Largo do Busto de Tamandaré, a partir das 16h
- Cia. de dança de Campina Grande e Ballet Popular da UFPB
Casa da Pólvora, a partir das 16h
- Urso Preto e as Paquitas, Dendê Ma’at e Cia. Tanz
Lagoa do Parque Sólon de Lucena, a partir das 16h
- Cavalo Marinho Semente do Mestre João do Boi
Catedral Metropolitana, a partir das 17h
- Banda 5 de Agosto
Casa da Pólvora, a partir das 17h
- Quinteto Violado
Lagoa do Parque Sólon de Lucena, a partir das 17h
- Grupo Blackout (Sedec)

n Dia 17 (QUiNta-feira)
Hotel Globo, a partir das 16h30
- Bagaço Produções Artísticas com o espetáculo ‘Meu Eu’
Largo do Busto de Tamandaré, a partir das 16h
- Maracatú Pé de Elefante e Cia. de dança Groove Experimental
Igreja de São Bento, a partir das 17h
- Quinteto de Cordas da OSMJP
Igreja Nossa Senhora de Lourdes, a partir das 17h
- Banda 5 de Agosto
Lagoa do Parque Sólon de Lucena, a partir das 16h
- Barca Santa Marina e Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste
Casa da Pólvora, a partir das 16h
- Vieira e Parahyba Ska Jazz Foundation
Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 18h
‘Noite do Repente’: Paulo Cruz e Marivaldo dos Anjos, e Antonio Batista e 
Oliveira de Panelas
Teatro do Colégio Marista Pio X, a partir das 19h30
- Espetáculo ‘De João Para João’, com a direção de Tarcísio Pereira

n Dia 18 (Sexta-feira)
Pavilhão do Chá, a partir das 9h
- Projeto ‘Rota das Letras’, Cia. Sérgio Nazza com o espetáculo ‘As 
aventuras de Amora, Carambola e Acerola’ e Ciranda dos Tupinambás
Igreja de São Francisco, a partir das 10h
- Orquestra de Violoncelos da UFPB
Largo do Busto de Tamandaré, a partir das 16h
- Urso Gavião e Cia. de dança Supreme Boyz
Igreja da Misericórdia, a partir das 17h
- Grupo Armorial do Colégio Pio X
Lagoa do Parque Sólon de Lucena, a partir das 16h
- Boi de Reis Bom Pastor (RN) e Escola de Samba Malandro do Morro
Hotel Globo, a partir das 16h
- Projeto Sol Maior com Igo Wendel e Costinha
Casa da Pólvora, a partir das 16h
- Banda Caburé e Os Fulano
Teatro do Colégio Marista Pio X, a partir das 19h30
- Espetáculo ‘De João Para João’, com a direção de Tarcísio Pereira

n Dia 19 (SábaDO)
Pavilhão do Chá, a partir das 9h30
- Projeto ‘Rota das Letras’, Cia. Arretado com o espetáculo ‘Onde o sol 
nasce primeiro’ e show de Grazi Vilanueva
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a partir das 17h
- Quintetos de Cordas da ASMJP
Largo do Busto de Tamandaré, a partir das 17h
- Orquestra de Violoncelos da UFPB
Hotel Globo, a partir das 16h
- Apresentação do Grupo Evocare e Lukete
Lagoa do Parque Sólon de Lucena, a partir das 16h
- Grupo de Educação Musical dos Creis, com ‘Brincando com os sons’ 
(Sedec) e infantil ‘Roi-roi’
Casa da Pólvora, a partir das 15h
- Gatunas, Mestre Fuba e banda Tracundum
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Aqui, neste mesmo espaço, já relatei 
casos absurdos de utilização de termos 
jurídicos desnecessários que, se de um 

lado, tornam o aparelho judiciário encantador 
e até romântico, por outro, provocam nas partes 
a sensação de um mundo irreal. Nos meios 
jurídicos, é conhecida a história de que, depois 
da leitura de uma sentença em audiência, o 
cliente perguntou ao seu advogado: “Doutor, 
ganhei ou perdi a ação?”

Há, também, o divertido caso em que Rui 
Barbosa, ao chegar à sua casa, ouviu um estranho 
barulho vindo do quintal. No local, o jurista 
encontrou um rapaz que tentava levar sua criação 
de patos. Ao se aproximar do meliante, disse Rui 
Barbosa: “Oh, bucéfalo anácrono. Não o interpelo 
pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, 
mas, sim, pelo ato vil e sorrateiro de profanares 
o recôndito da minha habitação, levando meus 
ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por 
necessidade, transijo; mas se é para zombares da 
minha elevada prosopopeia de cidadão digno e 
honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica 
bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal 
ímpeto que te reduzirei à quinquagésima potência 
que o vulgo denomina nada”. 

O jocoso dessa estória é que, sem entender 
bulhufas do que o jurista falara, o ladrão 
perguntou: “Doutor, eu levo ou deixo os patos?” 
São conhecidos de todos os termos exibidos 
por advogados que “gostam de aparecer”, o 
latinório desnecessário de juízes exibicionistas 
e a arrogância jurídico-vernacular de alguns 
colegas promotores de Justiça. Tudo isso sobrou 
para os pacatos cidadãos brasileiros durante 
a pandemia. Por força do fechamento de 
fóruns e tribunais, fomos empurrados a assistir 
julgamentos ou audiências e ouvir leituras de 
acórdãos e sentenças. E aí não se pode escapar 
dos “data vênia”, “ínclito magistrado”, Vossas 
Excelências e outras leituras intermináveis de 
termos jurídicos em latim. 

E o que ganham com isso os que não tiveram o 
prazer de sentar nos bancos de uma faculdade? 
Nada! E os que nem concluíram o primeiro ou o 
segundo grau? Mas, está surgindo uma luz para 
clarear essa treva jurídica. No ano passado foi 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, da Câmara dos Deputados, um 
Projeto de Lei que modifica o Código de Processo 
Civil e exige o uso de linguagem acessível nas 
sentenças judiciais. A finalidade da proposta é 
permitir que o cidadão compreenda o teor das 
decisões e é interessante observar que a regra 
valerá apenas para os casos em que uma das 
partes seja pessoa física.

Pela proposição, o dispositivo da sentença 
deverá ser redigido de maneira acessível a 
elas. Além disso, a utilização de expressões ou 
textos em língua estrangeira deve ser sempre 
acompanhada da respectiva tradução em língua 
portuguesa, dispensada apenas quando se tratar 
de texto ou expressão já integrados à técnica 
jurídica. Por outro lado, é relevante registrar 
que a Associação dos Magistrados Brasileiros, 
mesmo antes da apresentação do citado Projeto, 
promoveu a importante Campanha Nacional 
pela Simplificação da Linguagem Jurídica. Por se 
tratar de uma ciência social aplicada, é evidente 
que o direito exige o emprego de termos técnicos. 
Contudo, a experiência denota que existem 
petições, pareceres, contratos e sentença que, 
pela leitura dos mesmos se conclui, facilmente, 
que a finalidade do autor do texto é esnobação 
com a finalidade de que ninguém o compreenda. 
Por outro lado, veja-se o exemplo do Código de 
Defesa do Consumidor que, numa linguagem 
sem rebuscamentos, prima pela clareza e 
transparência nos contratos e nas informações 
prestadas ao consumidor.

Mas há muitos juristas trabalhando em defesa 
da linguagem simples, direta e objetiva. Um 
exemplo é o juiz federal Charles Jacob Giacomini, 
do TRF4, que publicou recentemente, na Revista 
da Escola da Magistratura, o artigo “Uma nova 
ética para a linguagem jurídica”. Segundo o 
magistrado, “a linguagem jurídica tradicional 
parece não corresponder às necessidades 
da sociedade moderna, caracterizada 
pela ampliação do acesso à justiça e pelo 
grande avanço dos meios de comunicação”. 
Ainda segundo o autor do artigo, a escrita 
excessivamente formal, carregada de expressões 
técnicas e burocráticas, afasta a população do 
debate jurídico e contraria a expectativa social de 
compreensão das decisões judiciais, prejudicando 
o desenvolvimento da cidadania.

Em linguagem técnica, como a do Direito, a 
precisão é qualidade indispensável, sob pena 
de se passar informação falsa, comprometendo 
ou até mesmo anulando a argumentação, o que 
facilita a ação da parte oponente. E as pessoas sem 
instrução, por sua condição de hipossuficientes, são 
as que precisam mais do Poder Judiciário.

Fernando 
  Vasconcelos

“Juridiquês”
desnecessário

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

A casa do outro
Mas o verdadeiro armário não 

é um móvel cotidiano. Não se are 
todos os dias. Da mesma forma a 
chave, de uma alma que não se en-
trega, não está na porta.

(Gaston Bachelard)

Já pela segunda vez eu te-
nho que desmanchar a casa de 
alguém, por ocasião de morte. 
Primeiro, o meu marido. Não a 
sua casa, mas a sua sala de tra-
balho e o seu escritório. Quan-
to pudor em destruir, reenca-
minhar as suas coisas pessoais, 
a sua intimidade, até mesmo os 
seus segredos.

Agora tem sido mais difícil. 
Um apartamento inteiro da mi-
nha mãe, onde viveu sozinha 
por mais de 25 anos, trazendo 
na bagagem uma parte signifi-
cativa da sua vida e a sua viu-
vez. A minha mãe era uma mu-
lher organizada, exímia dona de 
casa, como gostava de se gabar. 
Tanto, tanto poder nas suas pa-
redes que, não admitia ninguém 
dar um pio nas suas coisas. Era 
auto suficiente, indecisa, autori-
tária e tomava muito bem conta 
do seu quadrado. Até que, come-
çou a piorar da surdez e mergu-
lhar na condição daqueles que 
começam a ter outra realidade 
etérea, mas no seu caso, sempre 
com um pé, ou um neurônio, na 
lucidez, o que dificultava muito 
para quando nós, as filhas, com-
prássemos algo novo, determi-
nasse alguma mudança mais es-
trutural. Uma afronta. E assim 

fomos seguindo. Fazendo o que 
podíamos, ludibriando a sua in-
teligência, criando mecanismos, 
e escondendo, feito criança al-
guma novidade. Recentemente 
comprara um liquidificador ver-
melho, daqueles bacanas, e ela, 
não admitia um aparelho novo 
sem ter sido consultada. Para fa-
cilitar a vida, nossa e da sua cui-
dadora, escondíamos Chapeuzi-
nho Vermelho.

Pois eis que, com a sua parti-
da, foi e é chegada a hora da “in-
vasão”, e do desapego e o apagar 
dos rastros de mamãe na sua casa. 
Que tarefa difícil! Nós, as qua-
tro filhas, a abrir gavetas, guarda 
roupa, cômodas e a desvendar a 
sua vida e a constatar o quão pro-
saico eram as suas paredes. Tudo 
tão pouco! tudo tão efêmero!

Primeiro, as echarpes. Tantas! 
Presentes da filha que mora do 
outro lado do mundo. Eu, que já 
tenho os cantos cheios dos panos, 
ganhei mais algumas, para quan-
do viajar, sabe-se lá para onde e 
quando? Depois as roupas: o que 
cabe, o que serve, o que abriga-
rá algum corpo desnudo; o asilo; 
as pessoas próximas que cuida-
ram dela; e o lixo. Essa a pior par-
te. Destruir o que não tem con-
serto. Como avaliar tudo isso? A 
vida do outro!

Nas paredes tinha uns qua-
drinhos pequenos de artistas lo-
cais, algumas peças de artesa-
nato, plantas que insistia em me 
dar de presente, uma louça in-
glesa, do seu casamento, umas 

taças e copos de uma fábrica de 
vidro que visitei em Poços de Cal-
cas em 1972 – imaginem! As mi-
nhas? Que eram azuis-piscina, já 
quebraram todas, usei e abusei 
com Gin n´T, ou suco, ou água, 
pela vida afora. As dela? Intac-
tas. Guardando para quando o 
Carnaval chegasse. Pelo visto, 
não chegou!

Minha mãe, que além de tudo 
era costureira, bordadeira, e sa-
bia crochê (confeccionou uma 
colcha linda para cada filha), 
deixou um armarinho por en-
tre as frestas. Guardados, mofa-
dos, panos, linhas, bicos, retalhos 
da vida. Aquela blusa de renda 
branca que ela usou tanto, e to-
das as vezes dizia: “mas essa blu-
sa é linda!” Aquele colar de pe-
dras, aquele brinco faltando um 
fecho, um perfume fora da vali-
dade, uma bengala, que agora foi 
passear em outras mãos... Tan-
tas fotos! Cartas! Bilhetes! Nos-
sos cartões de viagem que ela 
guardava com tanto carinho e 
zelo. Quem consegue jogar fora? 
E eu que já tenho caixas e caixas 
de guardados, lá cheguei com 
mais sacolas de memória. A me-
mória da minha mãe. E do meu 
pai também.

Findado o dia, um calor escal-
dante, nós estávamos chorosas e 
exaustas. Sacos e sacos de objetos 
em desuso de alguém que virou 
estrela. Quanto trabalho! Quan-
ta ausência! E quanta intromissão 
temos que fazer na vida do outro 
quando esse outro se vai.

Fomos cada uma para a sua 
casa com um peso na alma. Um 
peso de querer ter uma casa va-
zia, vazia de vida, para que, quan-
do chegar a nossa hora (que espe-
ramos estar longe), a gente não 
tenha que deixar essa herança 
para os filhos. O de desarrumar 
os nossos cantos e os nossos po-
bres enganos.

As nossas gavetas estão abar-
rotadas. De histórias e dos dias 
vividos. Mas isso é a vida. Preen-
chida de objetos que compõem o 
caminhar de cada uma. Uma casa 
é feita de gente. E de coisas. Quan-
do se vai embora, essas coisas fi-
cam. O nosso rastro. A radiogra-
fia de uma vida. E o espaço a ser 
transformado.

“Uma casa é 
feita de gente. 
E de coisas. 
Quando se vai 
embora, essas 
coisas ficam. O 
nosso rastro. A 
radiografia de 
uma vida”

Cinquenta anos do LP ‘Transa’
Dando sequência à trinca de obras

-primas brasileiras que celebram Bodas 
de Ouro em 2022, iniciada aqui na co-
luna com Clube da Esquina, na semana 
passada, hoje chegamos à Transa, lan-
çado por Caetano Veloso ainda no exí-
lio, em Londres. Foi o segundo LP gra-
vado pelo tropicalista na Inglaterra, 
ambos sob a produção do músico Ral-
ph Mace, que integrou a banda de Da-
vid Bowie (anos depois, Caetano admi-
tiu que chegou a esnobar uma possível 
parceria com o autor de ‘Life on Mars?’) 
e, graças a Mace, o baiano passou a to-
car violão em seus discos (reza a lenda 
que até então, os produtores só queriam 
que ele apenas cantasse).

Transa é o primeiro de uma trilogia 
de LPs com arranjos bastante experi-
mentais – e o melhor entre Araçá Azul, 
de 1973, e Joia, de 1975. Com sete faixas 
e canções autorais que evocam o Bra-
sil profundo, em letras que misturam 
português e inglês, o disco é o resulta-
do do olhar distante e saudoso do Cae-
tano exilado em Londres por força do 
regime militar que vigorava no Brasil 
de então.

O disco foi concebido após Caeta-
no conseguir permissão para voltar ao 
Brasil para o aniversário de casamento 
dos pais, na Bahia. Nesse breve retor-
no, foi obrigado a dar entrevistas e par-
ticipar de programas de TV para “dar a 
impressão de que estava tudo normal”, 
como anota o próprio músico no livro 
Verdades Tropicais.

Mesmo assim, essa visita lhe trou-
xe boas expectativas. “A vinda ao Bra-
sil, no entanto, tinha me animado de al-
gum modo”, escreveu Caetano em seu 
livro de memórias. “Apesar do pesade-
lo do dia da chegada, o mero fato de ter 
revisto coisas, pessoas e lugares do Bra-
sil conferia ao país uma realidade que 
a perspectiva do exílio sem retorno já 
estava diluindo”. E de fato, diluiria… 
não demorou muito para Caetano (as-
sim como Gil) retornarem em definiti-
vo ao país, em janeiro de 1972, após um 
contato de João Gilberto.

Mas antes, ainda em Londres, Cae-
tano conseguiu arregimentar um ti-
maço para gravar seu aclamado Transa: 
Jards Macalé, Áureo Souza e Tuti Mo-
reno. “Minha ideia era fazer um gru-
po que tocasse a partir do meu próprio 
modo de tocar violão”, explicou. “Escre-
vi para a Bahia chamando Moacir Al-
buquerque, o belo e talentoso irmão de 
Perinho (que chegou a integrar o grupo 
Raulzito e Seus Panteras e a trabalhar 
com Caetano e Gal no início da carreira 
de ambos), para trazer ‘um contrabaixo 
baiano’ para a minha banda. Ele tam-
bém aceitou. Daí é que nasceu Transa, 
um dos meus discos preferidos”.

Macalé assumiu a direção musical 
do trabalho e o resultado são canções 
memoráveis, como ‘You don’t know me’, 
com direito a citações de ‘Maria Moi-
ta’, de Carlos Lyra e Vinícius de Mo-
raes; ‘Reza’, de Edu Lobo e Ruy Guerra 
e ‘A hora do adeus’, de Luiz Queiroga 
e Onildo Almeida, famosa na voz de 
Luiz Gonzaga.

O repertório ainda conta com ‘Nine 
out of ten’, que até hoje é lembrada pelo 
autor em seus shows; ‘Triste Bahia’ é ou-
tra prova cabal da conexão de Caetano 
com o Brasil profundo, afinal trata-se 
de um poema do conterrâneo baiano 

Gregório de Mattos lançado no sécu-
lo 17, além da releitura para ‘Mora na 
filosofia’, célebre canção de Monsue-
to, em parceria com Arnaldo Passos, e 
lançada originalmente na voz da can-
tora Marlene. Fecham o repertório ‘It’s 
a long way’, faixa em que Os Beatles en-
contram a Bahia, com direito a trechos 
de músicas de Dorival Caymmi (‘Len-
das do Abaeté’) e Baden Powell e Vi-
nícius de Moraes (‘Consolação’), ‘Neo-
lithic man’ e ‘Nostalgia (That’s what 
rock’n’roll is all about)’, esta com a par-
ticipação da comadre Gal Costa e da fu-
tura Angela Ro Ro.

De onde estou, sempre enxerguei 
que aquele LP de 1972 – lançado três 
anos antes de eu nascer – nunca seria 
possível se Caetano Veloso não fosse 
forçado a sair do país, sem o olhar do 
artista “de fora” do Brasil, movido a sau-
dade e na condição de exilado. O resul-
tado é um disco sofisticado e, ao mesmo 
tempo, raiz, cosmopolita em seu inglês 
londrino, mas extremamente brasileiro, 
com as constantes citações ao cancionei-
ro de Monsueto, Lyra, Lobo, Gonzagão, 
Caymmi, Baden e Vinícius, e ainda Zé 
do Norte (em ‘It’s a long way’). Carac-
terísticas que comprovam que, 50 anos 
depois, Transa permanece atemporal.

Imagem: Divulgação

Realizado durante o exílio, ‘Transa’ é o primeiro de uma trilogia de LPs 
com arranjos experimentais – junto com ‘Araçá Azul’ (1973) e ‘Joia’ (1975)
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EM cartaz
ESTREIA

A g E n T E  d A S  S o m b R A S 
(blacklight. EUA. Dir: Mark Williams. 
Ação. 14 anos). Travis Block (Liam 
Neeson) vive e luta nas sombras. 
Um “consertador” autônomo do go-
verno, Block é um homem perigoso 
cujas atribuições incluíam extrair 
agentes de situações ocultas. Quan-
do Block descobre que um programa 
sombrio chamado Operação Unida-
de está abatendo cidadãos comuns 
por razões conhecidas apenas pelo 
seu supervisor, o chefe do FBI, Robin-
son (Aidan Quinn), ele pede a aju-
da de uma jornalista (Raver-Lam-
pman), mas seu passado e presente 
colidem quando seu filha e neta são 
ameaçadas. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (exceto sáb.): 19h30 (dub.) - 21h50 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 19h15 (exceto sáb. e seg.) 
- 21h45 (exceto sáb. e seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h45 
- 21h; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 16h45 - 21h.

o RITuAl: PRESEnçA mAlIgnA 
(The banishing. Reino Unido. Dir: 
Christopher Smith. Terror. 14 anos). 
Durante a década de 1930, na Ingla-
terra, um reverendo se muda com a 
esposa e a filha para uma mansão 
misteriosa. Aos poucos, eles come-
çam a presenciar eventos bizarros, 
apenas para descobrir que a pro-
priedade se trata da casa mais mal
-assombrada de todo o Reino Uni-
do. Agora eles precisam descobrir o 
segredo terrível que mantém o mal 
dentro de seu lar. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 19h; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 19h.

ConTInuAçÃo

bATmAn (The batman. EUA. Dir: 
Matt Reeves. Aventura. 14 anos). 
Dois anos vigiando as ruas como o 
Batman (Robert Pattinson), causan-
do medo nos corações dos crimino-
sos, acabou levando Bruce Wayne 
às sombras da cidade de Gotham. 
Com apenas alguns aliados de con-
fiança — Alfred Pennyworth (Andy 
Serkis) e o Tenente James Gordon 
(Jeffrey Wright) — entre a rede cor-
rupta de oficiais e figuras importan-
tes da cidade, o solitário vigilante 
se estabeleceu como a personifica-
ção da vingança entre os cidadãos 
de Gotham. Quando um assassino 
tem como alvo a elite de Gotham, 
apresentando uma série de maqui-
nações sádicas, uma trilha de pistas 

enigmáticas coloca o Maior Detetive 
do Mundo em uma investigação so-
bre o submundo, onde ele encontra 
personagens como Selina Kyle, tam-
bém conhecida como Mulher-Ga-
to (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, 
o Pinguim (Colin Farrell) e Edward 
Nashton, também conhecido como 
Charada (Paul Dano). Conforme as 
evidências começam a chegar mais 
perto de casa e a escala dos planos 
do perpetrador se torna clara, Bat-
man deve forjar novos relacionamen-
tos, desmascarar o culpado e fazer 
justiça ao abuso de poder e à cor-
rupção que há muito tempo assola 
Gotham. CENTERPLEX MAG 3: 17h 
(dub.) - 20h30 (leg.) - 21h30 (leg.); 
CENTERPLEX MAG 4: 18h (dub.) - 
21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 14h15 - 17h45 - 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h45 
(dub., exceto sáb.) - 17h15 (dub.) - 
20h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (dub.): 14h45 - 18h15 - 
21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 
14h - 17h30 - 21h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h30 - 18h - 
21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(dub.): 15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3: 13h30 (dub., exce-
to sáb., seg. e ter.) - 17h (dub., exceto 
seg. e ter.) - 20h30 (leg., exceto seg. 
e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 14h30 - 18h - 21h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 
17h30 - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 18h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 15h45 - 19h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 16h30 - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h45 
- 19h15; CINE SERCLA PARTAGE 2 

(dub.): 16h30 - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (leg.): 19h.

CoRAçÃo dE Fogo (Fireheart. 
EUA. Dir: Laurent Zeitoun, Theodore 
Ty. Animação. Livre). Desde criança 
Geórgia só tinha um sonho: se tor-
nar bombeira, como o seu pai. Infe-
lizmente, no ano de 1932 em Nova 
York, as mulheres não podiam atuar 
nessa profissão. Quando os bombei-
ros da cidade desapareceram miste-
riosamente, ela vê sua grande chan-
ce. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
13h (somente sáb. e dom.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h20 (ex-
ceto sáb.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 14h15 (exceto sáb. 
e seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 15h30 - 17h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 16h (exceto seg., 
ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 17h (exceto seg., ter. e qua.).

unChARTEd: FoRA do mAPA 
(uncharted: drake’s Fortune. EUA. 
Dir: Ruben Fleischer. Aventura. 12 
anos). Baseado em uma das séries de 
videogame, mostra a primeira aven-
tura de caça ao tesouro do jovem Na-
than Drake (Tom Holland) com seu 
parceiro Victor “Sully” Sullivan (Mark 
Wahlberg). CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 13h15 (somente sáb.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 16h45 (exce-
to sáb.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 16h30 (exceto sáb. e seg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
13h30 (somente sáb.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h15 - 18h30 
- 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 16h15 - 18h30 - 20h45.

Foto: Divulgação

Nova versão cinematográfica do Charada (vivido por Paul Dano) em ‘Batman’ é mais sombria

A edição 2022 do Oceanos – Prêmio 
de Literatura em Língua Portuguesa re-
cebe inscrições até as 23h59 do dia 24 de 
abril. Podem ser inscritas obras edita-
das em qualquer lugar do mundo, des-
de que escritas originalmente em língua 
portuguesa, nos gêneros romance, poe-
sia, conto, crônica e dramaturgia, e pu-
blicadas entre 1º de janeiro e 31 de de-
zembro de 2021. 

As inscrições podem ser feitas pela 
editora e pelo autor, com o preenchimen-
to da ficha de inscrição e a inclusão da 
obra inscrita, tanto em versão impressa 
quanto digital, em formato PDF no site 
oficial (www.itaucultural.org.br/ocea-
nos). O regulamento desta edição tam-
bém está disponível na página. 

O valor total do prêmio é de R$ 250 
mil – R$ 120 mil para o primeiro coloca-
do, R$ 80 mil para o segundo e R$ 50 mil 
para o terceiro.

Em 2022, o Oceanos passa a contar com 
um novo membro do corpo de curadores: 
o moçambicano Nataniel Ngomane, pre-
sidente do Fundo Bibliográfico de Língua 
Portuguesa. Ngomane junta-se aos jorna-

listas Isabel Lucas, de Portugal, e Manuel 
da Costa Pinto, do Brasil, e à pesquisado-
ra Matilde Santos, de Cabo Verde.

“O objetivo é que cada vez mais escri-
tores e editores de países de língua portu-
guesa do continente africano inscrevam 
os seus livros no prêmio, para que pos-
samos ler e valorizar sempre mais, den-
tro e fora desses territórios, as literaturas 
diversas que vem sendo escritas lá”, afir-
ma Selma Caetano, gestora cultural e co-
ordenadora-geral do Oceanos.

Foto: Agência Ophelia/Divulgação

Selma Caetano, gestora cultural 
e coordenadora-geral do Oceanos

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial da premiação

ivi pelas palavras
sempre com a sede
do seu secreto sabor. 
(Hildeberto Barbosa Filho. Palavras. In ...e 

nada aconteceu comigo) 

Se existe uma festa que me agrada é festa 
que prestigia livros, como Bienais de literatura, 
Seminários e Congressos literários, Saraus 
poéticos, lançamentos de livros, visitas às livrarias. 
Foi com muita satisfação que me dirigi no dia 10 
de março até à Fundação Casa de José Américo 
para o lançamento de três livros importantes para o 
cenário das letras paraibanas. 

‘Noite da Literatura’, evento realizado na 
Fundação Casa de José Américo, foi uma festa do 
livro, uma homenagem a José Américo de Almeida 
na passagem dos 42 anos de sua morte e 40 anos 
da existência da Fundação que leva o nome de 
seu patrono. Às 17h, houve o lançamento dos 
livros Paraíba na Literatura III, Janelas da História 
e Espelhos de Papel Vol. 2, todos editados pela 
Editora A União com o aval do governador João 
Azevêdo. No hall que dá entrada para o auditório, 
uma exposição com telas do artista plástico Tônio 
abrilhantava o evento.

Paraíba na Literatura III reúne o perfil 
de 20 escritores que foram perfilados por 20 
especialistas na arte de bem escrever. O livro 
apresenta um esmerado projeto editorial, capa 
dura e vem dentro de uma caixa. A reprodução 
de um azulejo português que aparece na capa 
do livro remete ao centro histórico da cidade 
com fachadas de casas ornamentadas por esse 
tipo de decoração. O livro foi coordenado pela 
diretora presidente da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), Naná Garcez.

Cinco mulheres foram perfiladas neste volume 
e destaco palavras da professora Ana Coutinho 
na análise que fez sobre a advogada paraibana 
e escritora Lylia Guedes: “Uma história de vida 
não é feita para ser arquivada numa gaveta como 
coisa, mas existe para revitalizar a memória da 
cidade onde ela floresce”. 

Janelas da História teve o projeto gráfico e 
editorial de Juca Pontes e a coordenação do 
presidente da FCJA, Fernando Moura. É uma 
coletânea de textos publicados no Jornal A união no 
período de 2020-2022. Além dos estudiosos da obra 
de José Américo que escreveram textos de diversos 
matizes sobre este escritor, vários funcionários da 
Casa foram convocados para escrever e externar 
a sua vivência com a obra de José Américo e o 
trabalho que desenvolvem na Fundação. Fernando 
Moura, com o texto de abertura do livro Porto 
de papel, revisita o estilo de José Américo em A 
Paraíba e seus problemas ao descrever o mar que 
se descortina na encosta do Cabo Branco. Se não 
é poesia pura, é um poema em prosa poética que 
começa encantando os leitores que se debruçam 
sobre as páginas do livro.

Espelhos de papel Vol. 2 é uma coletânea de 
75 crônicas escritas por 25 cronistas que escrevem 
periodicamente para o Jornal A união e contou 
com a organização de William Costa e Alexandre 
Macedo. Na orelha do livro, William ressalta que 
a riqueza dessas crônicas pode ser dimensionada 
pela diversidade de estilos e a maneira de 
interpretar fatos da vida (pessoal e coletiva) dos 25 
cronistas que participaram da antologia. 

Gostaríamos que esses livros constassem 
do acervo das bibliotecas públicas estaduais 
para que os alunos e professores do nível médio 
tivessem um melhor conhecimento dos escritores 
paraibanos através dos livros – Paraíba na 
Literatura I, II e III, soubessem do trabalho que 
vem sendo feito na FCJA – Janelas da história 
e lessem as crônicas daqueles que colaboram 
e escrevem nas páginas do Jornal A união – 
Espelhos de papel Volls. 1 e 2.

Cabe aos professores e mediadores de 
leitura difundir os textos e livros dos escritores 
que pontificam as nossas letras sem esquecer, 
como bem lembra o Governador João Azevêdo, 
daqueles que “já partiram e suas obras não mais 
estão sendo impressas ou comercializadas”. 
Lembro que o Dr. José Fernandes, Diretor do 
Cejus, um bibliófilo e colecionador de livros 
antigos, vem reeditando livros de paraibanos 
que estão esgotados. Atitude louvável desse 
mecenas do livro. 

Nessa noite inesquecível, tive ainda o prazer 
de reencontrar antigas colegas da UFPB, ex-
alunos, amigos de longas datas e de receber 
dois livros de presente do poeta e crítico literário 
Hildeberto Barbosa Filho – De quase nada se 
faz um poema e ...e nada aconteceu comigo. 
Oportunamente daremos notícias desses dois 
livros de poesia.

Festa do livro

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

V
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Na programação da 5a Mostra Matriz de Artes Cênicas, ‘Eternamente Bibi’ será encenado hoje, no Teatro Santa Catarina

Cabedelo recebe ode a Bibi Ferreira
espetáculo

Uma homenagem póstuma para 
a cantora, atriz, apresentadora e di-
retora carioca Bibi Ferreira (1922- 
2019) através da arte do transformis-
mo. É assim o premiado espetáculo 
Eternamente Bibi, musical que a atriz 
Letícia Rodrigues, integrante do 
grupo Cara Dupla Coletivo de Tea-
tro, realiza em única apresentação 
hoje, a partir das 20h, no Teatro San-
ta Catarina, localizado na cidade de 
Cabedelo, dentro da programação 
da 5ª Mostra Matriz de Artes Cêni-
cas da Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc), em comemoração 
ao ‘Mês das Mulheres’, desenvolvida 
por meio de parceria com a Secreta-
ria da Mulher e da Diversidade Hu-
mana do Estado. Os ingressos são 
gratuitos e podem ser obtidos uma 
hora antes do início do evento. 

“Estou muito feliz por poder par-
ticipar do projeto Matriz, que é de 
grande valia, pois é mais uma opor-
tunidade de enaltecer, nesse evento 
em homenagem às mulheres, aque-
la que é considerada a dama dos pal-
cos brasileiros, Bibi Ferreira, no ano 
do seu centenário de nascimento. 
E também estou contente porque a 
proposta do espetáculo foi contem-
plada e ganhou a maior pontuação 
no edital da Funesc”, confessou Le-
tícia Rodrigues.

Além de resgatar a arte do trans-
formismo, através da apresentação 
do espetáculo, Letícia disse que ho-
menageia Bibi entoando canções 
de amor que marcaram a vida da 
saudosa artista e que foram grava-
das por nomes como Chico Buar-
que, Maysa Monjardim, Amália Ro-
drigues e Frank Sinatra. Durante a 
apresentação, a atriz informou que 
usa seis perucas e igual quantidade 
de vestidos. “A troca é feita no palco 
e não tem nudez, mas é tudo poéti-
co”, garantiu a atriz.

Rodrigues aceitou a proposta de 
apresentar o musical do mineiro 
Geraldo Fidélis e o estreou em 2019, 
quando Bibi Ferreira morreu no dia 
13 de fevereiro, aos 96 anos de ida-
de. “O espetáculo ganhou mais de 
15 prêmios, sendo sete no Festival 
de Araçuaí, em 2019, e o de Melhor 
Atriz no Festival de Guaçuí, no Es-
pírito Santo, em 2021”.

Durante 2022, ano em que Bibi 
Ferreira completaria seu centenário 
de nascimento em 1° de junho, Letí-
cia Rodrigues informou que preten-
de sair em turnê, pelo Brasil, com o 
espetáculo, que já foi apresentado 
em João Pessoa e Cajazeiras. A atriz 
informou que já está agendada apre-
sentação em festival na cidade mi-
neira de Ubá, no dia 18 de abril. Em 
maio, retornará a Minas Gerais para 
se apresentar em festival de artes cê-
nicas na cidade de Conselheiro La-
faiete e, também, no Teatro Alberto 
Maranhão, em Natal (RN). Em ju-
nho, na Paraíba, espera levar o musi-
cal para alguns locais, a exemplo do 
Centro Cultural Banco do Nordeste 
(CCBnB), em Sousa, e novamente no 
Teatro Íracles Pires (ICA), em Caja-
zeiras. “Gostaria de apresentar o es-
petáculo no Teatro Bibi Ferreira, em 
São Paulo, e vou procurar tratar des-
se assunto”, disse a artista.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Musical ‘2022’ reúne alguns dos maiores 
artistas da Música Popular Brasileira

‘streaming’

Monique Gardenberg teve 
um momento de nostalgia em 
janeiro do ano passado. A pro-
dutora e cineasta decidiu rever 
Fina Estampa, o show de Cae-
tano Veloso que ela dirigiu e 
que foi exibido na HBO. “Fiquei 
morrendo de saudade de coisas 
bem produzidas, musicalmen-
te ricas”, disse ela em entrevista 
ao Estadão. Ela também sentiu 
falta dos shows de 1º de maio, 
liderados por Chico Buarque, 
que ajudou a organizar quan-
do estudante.

“Comecei a sonhar com uma 
nova união da música brasilei-
ra, em torno de 2022, um ano de-
terminante para a gente e que 
também marca o centenário da 
Semana de Arte Moderna”, afir-
mou a diretora. Assim nasceu 
2022, especial em dois atos que 
já está na programação da HBO 
Max, com participação de al-
guns dos maiores artistas da 
música brasileira, como Chico 
Buarque, Caetano Veloso, Gil-
berto Gil, Gal Costa, Racionais 
MCs, entre outros.

“De cara, tive a ideia de que 
esse show seria uma reflexão so-
bre o Brasil”, disse Gardenberg. 
Mas era o auge da pandemia, 
e ela ligou para seus cocurado-
res Hermano Vianna e Louren-
ço Rebetez para checar se fazia 
sentido. “Achamos que ela esta-
va louca, sim”, disse Vianna, rin-
do. “Como pensar em um show 
grande naquele momento? Mas 
eu estava muito necessitado de al-
guma animação, estava tão difícil 
pensar em qualquer possibilida-
de de alegria, de reflexão”.

Com o centenário da Sema-
na de Arte Moderna, o bicen-
tenário da Independência e as 

eleições presidenciais, parecia 
ser um momento ideal para re-
fletir. “A gente precisa pensar o 
que quer do Brasil. E ver que o 
Brasil dá certo, sim. Olha só a 
nossa música”.

Identidade
“Há um sentimento na so-

ciedade de que nascer no Bra-
sil é um acidente. Há uma coisa 
que irradia de uma certa elite, do 
‘sou brasileiro, mas tenho passa-
porte europeu, estudo em escola 
americana’. Essa crise de identi-
dade, a música brasileira nunca 
teve. Nas canções, o Brasil sou-
be se inventar. E queríamos can-
ções que apontassem possibili-
dades, não só nas letras, mas na 
maneira de cantar, tocar”.

Não se trata de uma lista de 
canções favoritas, nem das me-
lhores músicas do último sécu-
lo. Estão lá no Ato 1 composições 
como ‘Da Lama ao Caos’, de Chi-
co Science, ‘Um Índio’, que Cae-
tano Veloso canta com o rapper 
Owerá, ‘Negro Drama’, dos Ra-
cionais MCs, ‘Imagina’, de Chi-
co Buarque e Tom Jobim. O Ato 
2 traz destaques como ‘Cons-
trução’, também de Chico Buar-
que, com Criolo e Emicida, ‘De 
Onde Vem o Baião’, de Gilberto 
Gil, ‘Vapor Barato’, de Waly Salo-
mão e Jards Macalé, cantada por 
Gal Costa, ‘Chão da Praça’, de Ju-
nior, Fausto Nilo Costa e Antô-
nio Carlos de Moraes, e ‘Mulher 
do Fim do Mundo’, com Elza 
Soares e Renegado. Ao todo, são 
23 números musicais, com cená-
rios de Daniela Thomas.

“Em outro momento do país, 
seria impossível reunir essas 
pessoas”, disse Felipe Hirsch, 
codiretor de 2022 com Garden-
berg. “Todos aqueles artistas 
estavam com vontade de dizer 
aquelas coisas”.

Gardenberg, Hirsch, Vianna 
e Rebetez afirmam que há uma 
face política no especial. “Não 
daria para não ter”, disse Gar-
denberg Rebetez completou: “A 
gente está em um colapso da ra-
cionalidade”.

São as músicas que falam. 
Hirsch espera que a emoção des-
pertada por esses encontros des-
perte sentimentos realmente 
patrióticos. Ele cita o verso de 
Olavo Bilac: “És a um tempo es-
plendor e sepultura” para expli-
car. “A música é um lugar onde 
o Brasil é esplendoroso, e não 
a sepultura trágica da escravi-
dão”, disse o diretor, ressaltan-
do a diversidade da música bra-
sileira. “A música é o cartão de 
visitas do Brasil”.

Mariane Morisawa 
Agência Estado

Repertório
Além de resgatar a 

arte do transformismo, 
montagem traz canções 

que marcaram a vida 
de Bibi, desde Chico 

Buarque de Hollanda a 
Frank Sinatra
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No ano do centenário de nascimento da homenageada, 
a atriz Letícia Rodrigues sairá em turnê pelo Brasil, a 

partir de abril; premiado espetáculo será apresentado em 
Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Norte e retornará 

à Paraíba em junho, para ser encenado em municípios 
sertanejos, como Sousa e Cajazeiras

Apresentação da 
canção ‘Um Índio’, 

com Caetano 
Veloso (E) ao lado 
do rapper Owerá 

(D); especial 
possui dois atos 
que já estão na 

programação da 
HBO Max

“Comecei a sonhar 
com uma nova 
união da música 
brasileira, em torno 
de 2022, um ano 
determinante para a 
gente e que também 
marca o centenário 
da Semana de Arte 
Moderna

Monique Gardenberg
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Após 12 anos sem a rea-
lização de concurso públi-
co para o cargo de procura-
dor na Procuradoria-Geral 
do Estado, o Governo da Pa-
raíba empossou, na noite des-
ta segunda-feira, 12 novos in-
tegrantes para o órgão. Todos 
foram aprovados em concur-
so público realizado no ano 
de 2021, com mais de cinco 
mil concorrentes.

Na solenidade de assi-
natura dos termos de pos-
se, o governador João Azevê-
do reafirmou o compromisso 
da gestão em renovar o qua-
dro de servidores públicos a 
partir da realização de con-
curso público. Desde 2019 no 
cargo de Chefe do Executivo, 
João realizou concursos para 
educação básica, Magistério, 
agentes socioeducativos, Fun-
dação PB Saúde e outros.

“Importante a renovação 
dentro do serviço público, a 
necessidade de ampliar os 
quadros. Há muitos anos que 
o Estado não fazia concurso 
para procurador e, normal-
mente, o que é natural, exis-
te a aposentadoria de muitos 
e o acúmulo de trabalho co-
meça a afetar a qualidade da 
prestação do serviço. Então, 
em cima disso, é que nós es-
tamos realizando concursos 
não só da procuradoria, mas 
de diversas áreas”, declarou 
João Azevêdo.

O governador anunciou 
ainda que pretende realizar 
mais concursos em outras 
áreas para qualificar a presta-
ção do serviço público na Pa-
raíba e renovar os quadros de 
funcionários. O próximo cer-
tame a ser divulgado, segun-
do João Azevêdo é o da Agên-
cia Executiva de Gestão das 

João Azevêdo reafirmou o compromisso de renovar o quadro de servidores através desse tipo de seleção

Governo mantém concursos públicos
posse na pge

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

Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa), a ter o edital publicado 
nos próximos dias. Há ainda o 
concurso da Companhia Do-
cas da Paraíba, em andamen-
to, e outros previstos como o 
da Fundação Centro Integra-
do de Apoio à Pessoa com De-
ficiência (Funad).

“Essa é a forma mais justa 
e mais correta de entrada no 
serviço público e você quali-
fica o serviço. No caso da pro-
curadoria, nós estabelecemos 
uma nova relação ao longo 
desse tempo. Não só no que 
se refere a questões salariais, 
mas a esse espaço. O concur-
so é extremamente importan-
te no momento que a Paraíba 
vive para que a gente possa 
requalificar esse serviço”, fi-
nalizou o Chefe do Executivo.

Dos 12 empossados, ape-
nas 10 devem iniciar o traba-
lho no órgão de forma ime-
diata. Isto porque dois dos 
aprovados solicitaram a pror-
rogação do prazo e devem 
iniciar os trabalhos em abril. 

Além dos novos integrantes, a 
Procuradoria-Geral do Estado 
da Paraíba conta com outros 
48 procuradores, totalizando 
61, incluindo o procurador-
geral, Fábio Andrade.

“O último concurso da 
PGE na Paraíba foi realiza-
do em 2008. Então faz bas-
tante tempo que a PGE da 
Paraíba não renova seus qua-
dros. E a renovação e amplia-
ção dos quadros sempre pro-
picia uma melhor qualidade 
do trabalho. Eles chegam em 
boa hora para somar esforços 
com os procuradores atuais e 
para continuar o trabalho da 
Procuradoria-Geral do Esta-
do, que é oferecer o suporte 
jurídico a todas as atividades 
do Poder Executivo”, afirmou 
Fábio Andrade.

O paranaense Nicolas 
Andrade, um dos procura-
dores empossados na ceri-
mônia, ressaltou a satisfação 
em continuar na Paraíba, es-
tado que escolheu viver, cur-
sou a graduação e, agora, tri-

lha a carreira profissional.
“Pra mim é uma grande 

honra, principalmente por-
que eu moro aqui, então pas-
sar em casa foi muito emocio-
nante para mim. Mas creio 
que é um sonho para mim e 
para todos os empossados, 
batalhamos muito para isso. 
Entrar agora como procura-
dor do Estado, com a opor-
tunidade de ajudar no cresci-
mento e desenvolvimento da 
Paraíba é uma oportunidade 
indescritível e emocionante”, 
ressaltou o procurador.

A Procuradoria-Geral do 
Estado é um órgão de natu-
reza permanente que atua na 
defesa dos interesses do Esta-
do e no zelo e controle da coi-
sa pública, exercendo, com ex-
clusividade a representação 
global do Estado em juízo, o 
assessoramento direto do Go-
vernador, a consultoria supe-
rior do Poder Executivo e o 
controle jurídico-administra-
tivo dos órgãos e entidades da 
administração estadual.

O governador presidiu a posse dos novos procuradores aprovados em concurso público estadual

O governo da Paraí-
ba investiu quase R$ 1 bi-
lhão em Campina Gran-
de desde janeiro de 2019. 
Entre investimentos na 
saúde, obras, programas 
sociais, turismo, abaste-
cimento de água e educa-
ção, foram R$ 956 milhões 
investidos até o momen-
to, segundo disse o go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo (PSB), durante o 
programa Conversa com 
o Governador de ontem. 

“Esse é o valor total 
que já investimos. Cla-
ro que ainda virão ou-
tras coisas, mas até ago-
ra, desde janeiro de 2019, 
é o que investimos em 
termos de obras que es-
tão em andamento, obras 
concluídas, programas 
sociais, investimentos em 

R$ 1 bi para Campina
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

saúde, segurança, desen-
volvimento humano, tu-
rismo, indústria infraes-
trutura, abastecimento de 
água e em todos os seg-
mentos que o governo 
atua”, disse João Azevêdo. 

Na edição de ontem do 
programa, que é veiculado 
a nível regional para todo 
o estado, João Azevêdo co-
mentou sobre a sua visita 
à Campina Grande, na úl-
tima-sexta-feira (11). Entre 
as principais ações daque-
le dia, estava a entrega do 
Ambulatório de Saúde In-
tegral para Transexuais e 
Travestis, no Hospital de 
Emergência e Trauma de 
Campina Grande. 

João Azevêdo comen-
tou sobre a importância de 
ter um governo de inclu-
são de todos os segmen-
tos. “Eu tenho uma leitu-
ra de que como somos um 
governo de inclusão, te-
mos que olhar por todos 
os segmentos. Só existe 
esse ambulatório em João 
Pessoa, agora se encontra 
em Campina Grande, ele 
vai garantir acessibilidade 
e assistência aos pacientes 
da Região da Borborema”. 

Além disso, o gover-
nador visitou ainda obras 
em andamento, como a 
do Centro de Conven-
ções e entregou reformas 
e ampliações em escolas 
da cidade. “Eu fico mui-
to feliz de ter tido uma 
sexta-feira extremamen-
te produtiva na minha vi-
sita a Campina Grande”, 
comentou o governador.

Ações
Entre as principais 
ações daquele dia, 

estava a entrega 
do Ambulatório de 

Saúde Integral para 
Transexuais 
e Travestis

Fátima Bezerra promete serviço eficiente nas eleições
nova vice-presidente do tre

A desembargadora Ma-
ria de Fátima Moraes Bezer-
ra Cavalcanti Maranhão to-
mou posse ontem do cargo 
de vice-presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB). A magistrada, 
que também assume a função 
de corregedora para o biênio 
2022/2024, prometeu prestar 
um serviço de eficiência à po-
pulação paraibana durante as 
eleições deste ano. 

A vice-presidente do TRE
-PB mencionou que precisou 
negar o convite para  integrar 
a Corte do TRE da Paraíba di-
versas vezes, por ser esposa 
do senador e ex-governador 
da Paraíba, José Maranhão, 
que faleceu em fevereiro do 
ano passado, em decorrência 
de complicações da Covid-19. 

“Por questões óbvias e éti-
cas renunciei algumas vezes 
integrar este Tribunal. Hoje 
não há mais esse impedimen-
to e eu até lamento não haver, 
mas sei que com a sua ilumi-
nação espiritual estou aqui 
para contribuir com esse no-
bre pretório. Como fizeram 
os desembargadores que me 

antecederam, vou contribuir 
para que continuemos a em-
pregar bem a justiça e prestar 
um serviço com eficiência ao 
povo da Paraíba”, disse. 

Em seu discurso de posse, 
a desembargadora chegou a 
se emocionar algumas vezes 
ao falar sobre o marido. “José 
Targino Maranhão era o ale-
crim dourado, ponto de luz a 
espalhar integridade e ener-
gia do bem”. 

Além disso, Maria de Fá-
tima ressaltou ainda o seu 
trabalho à frente da Corre-
gedoria Regional Eleitoral da 
Paraíba. “Com serenidade e 
temperança estarei à frente 
da corregedoria para exercer 
o controle, disciplinar e pro-
mover a correta administra-
ção na sua área de atuação, 
que compreende servidores e 
magistrados das 68 zonas elei-
torais. Cobrarei serviço, farei 
com ternura, mas com certe-
za com muita firmeza”. 

O presidente do TRE-PB, 
desembargador Leandro dos 
Santos, fez um discurso de 
boas vindas para a vice-pre-
sidente da Corte e ressaltou 
a expectativa positiva no seu 
trabalho. “Este tribunal agora 
é sua casa e anseia pelo vos-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Incentivo aos jovens
A Justiça Eleitoral tem 

organizado formas de in-
centivar os jovens a exer-
cer a cidadania do voto, 
através da Semana do Jo-
vem Eleitor, que teve iní-
cio ontem e vai até a pró-
xima sexta-feira (18). Uma 
das ações vai ser realiza-
da amanhã, através da 
Rede Social Twitter. Or-
ganizado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
o “tuitaço”  #RolêDasElei-
ções, promete movimen-
tar a rede social. 

A expectativa é que 25 
instituições façam parte 
do tuitaço, que pode al-
cançar milhões de pes-
soas ao longo do dia. A 
Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF), o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), organizações inter-
nacionais e diversos mo-
vimentos estudantis são 
algumas das entidades 
que devem aderir à mo-
bilização digital.

A mobilização visa ga-

rantir que a mensagem de 
incentivo ao alistamento 
eleitoral chegue ao públi-
co de maneira clara, por 
meio de pessoas e insti-
tuições admiradas pe-
los jovens. Foram mobi-
lizados clubes de futebol, 
influenciadores, organi-
zações civis, além de ins-
tituições internacionais 
como a Unicef e a ONU. 

Essas ações têm o obje-
tivo de estimular adoles-
centes e jovens entre 15 e 
18 anos a tirar o título de 
eleitor e  participar ativa-
mente do processo demo-
crático do país, por meio 
da escolha de represen-
tantes para ocupar a Pre-
sidência da República, o 
Senado Federal, a Câmara 
dos Deputados, os gover-
nos estaduais e as assem-
bleias legislativas. 

O voto para jovens de 
16 e 17 anos é facultati-
vo no Brasil, mas se torna 
obrigatório para quem já 
tem 18 anos.

Desembargadora assumiu a vice-presidência e a corregedoria

so trabalho, os servidores  são 
de excelência, mas nem isso 
faz prescindir a relevância de 
uma voz condutora a lhes dar 
mais segurança, sei que a voz 
condutora do seu ser será ou-
vida em todos os momentos. 
Seremos um só corpo a con-
duzir este tribunal nos próxi-
mos meses e as eleições que 
estão por vir serão como nos-
sos filhos ou filhas e por isso 
teremos dedicação extrema-
da, vigilância contínua, cui-
dado redobrado”. 

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), partici-

pou remotamente da soleni-
dade, que ocorreu de forma 
híbrida.  “Desejo à desembar-
gadora Fátima Bezerra pleno 
êxito em mais uma missão 
que passa a constar no seu ex-
tenso currículo que atesta seu 
profissionalismo e compro-
misso com a população. A sua 
postura de servir marca a sua 
honrosa e brilhante carreira 
na Magistratura paraibana, 
elevando o nome do nosso 
estado, representando muito 
bem a firmeza, coragem e sen-
sibilidade da mulher paraiba-
na”, afirmou o governador.

Foto: Alexandre Dias/TRE-PB

Foto: Marcos Russo
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O município de João Pes-
soa deu um passo para garan-
tir uma gestão mais honesta 
e eficiente. Isso será possível 
após o Projeto Farol - Plano 
de Integridade, Compliance e 
Governabilidade de João Pes-
soa, lançado pelo prefeito Cí-
cero Lucena, ontem. O even-
to ocorreu no Centro Cultural 
Ariano Suassuna, em Jagua-
ribe, e contou com a presen-
ça do ministro Augusto Nar-
des, do Tribunal de Contas 
da União (TCU). Na ocasião, 
o prefeito assinou uma carta 
de compromisso com as dire-
trizes do projeto.

Cícero destacou o fato de 
João Pessoa ser a primeira ca-
pital do Nordeste a implan-
tar o programa. “Tenho cer-
teza que estamos no caminho 
certo com compromisso e res-
ponsabilidade. Além de bus-
car eficiência, temos que ter 
modelo de transparência e 
modernidade para lidar com 
o dinheiro público. Criamos 
a secretaria já no ano passa-
do. Somos os primeiros a tirar 
do papel e levar para a práti-

ca, e isso vai nos possibilitar 
fazer mais e melhor pela cida-
de”, afirmou.

O Projeto Farol garante 
o avanço do município em 
áreas como transparência, 
avaliação de riscos e na toma-
da de decisões baseadas no 
conhecimento técnico. Mem-
bros da Secretaria Municipal 
da Integridade, Governança e 
Prevenção à Corrupção (Seig) 
ainda fazem parte da Rede de 
Governança Brasil, da qual o 
ministro é embaixador.

O ministro Augusto Nar-
des destacou o fato de estar 
liderando esse programa em 

Pioneira
João Pessoa é a 

primeira capital 
do Nordeste 

a implantar o 
programa

Cícero Lucena lança Plano de Integridade, Compliance e Governança para assegurar uma gestão mais eficiente

PMJP amplia regras para controles
convênio com o TcU

todo o Brasil há 10 anos. “A 
governança é a melhor forma 
de combate à corrupção. Estou 
vendo que o prefeito Cícero 
quer implantar essa propos-
ta e venho para conplemen-
tar esse trabalho que pode-
rá transformar João Pessoa 
em um exemplo para o Bra-

sil”, afirmou. Na ocasião, ele 
apresentou a palestra “Go-
vernança Pública: o Desafio 
do Brasil”.

O secretário Kleber Mar-
ques, da Seig, destacou a im-
portância do projeto como um 
plano de integridade que fo-
menta a prática da excelên-

cia na administração. “Nos-
sa intenção é promover uma 
cartilha de boas práticas de 
combate à corrupção e de go-
vernança que o Tribunal de 
contas da União tanto reco-
menda”, afirmou.

Ainda estiveram presentes 
o superintendente regional da 

Controladoria Geral da União, 
Severino Queiroz, o presiden-
te do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, Fernando 
Catão, o conselheiro do TCE
-PB Fábio Nogueira, o verea-
dor Bruno Farias e o controla-
dor-geral do Município, Diego 
Cavalcanti.

Foto: Secom-JP
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O lançamento 
ocorreu 
no Centro 
Cultural 
Ariano 
Suassuna, em 
Jaguaribe, e 
contou com 
a presença 
do ministro 
Augusto 
Nardes, do 
Tribunal de 
Contas da 
União (TCU)

DebanDaDa

Eduardo Carneiro e prefeita 
de Conde deixam o Pros

Após a confirmação das 
saídas do deputado estadual 
Eduardo Carneiro e de Fábio 
Carneiro, secretário da gestão 
do prefeito Cícero Lucena (Pro-
gressista), dos quadros de filia-
dos do Partido Republicano da 
Ordem Social (PROS), a pre-
feita de Conde, Karla Pimen-
tel, também anunciou, ontem, 
a sua desfiliação da legenda. 

“A legenda virou alvo de 
disputas e brigas internas e 
ainda existe uma insegurança 
jurídica, pois a decisão do co-
mando do partido ficou a cargo 
da justiça. Não vou ficar num 
partido nesta situação. Uma le-
genda que tem seu comando 
decidido através de uma ação 
no Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territórios 
(TJDFT). O caso ainda foi parar 
no Supremo Tribunal Federal 
e nós que fazemos parte do da 
legenda podemos sair prejudi-
cados por um impasse que co-

meçou numa disputa interna 
no partido”, explicou a prefeita.

A prefeita ressaltou ainda 
que segue orientação do gru-
po que integra, que é lidera-
do justamente pelo deputado 
estadual Eduardo Carneiro. 
Ela está seguindo os passos do 
parlamentar e do secretário. 

“Nós temos grande poten-
cialidade para as eleições des-
te ano, mas não podemos con-
fiar o nosso destino político 
em uma legenda que não nos 
dá segurança alguma. Então, 
decidimos sair e estamos ava-
liando os convites recebidos 
para tomar a decisão de forma 
assertiva”, ressaltou a gestora.

O Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal destituiu do 
cargo de presidente o funda-
dor do PROS, Eurípedes Júnior. 
O atual mandatário, Marcus 
Vinícius de Holanda foi reco-
nhecido por decisão unânime 
da Corte.

na políTica

Senadora defende maior 
participação feminina

A defesa de maior partici-
pação feminina na política e a 
reafirmação do compromisso 
de intensificar cada vez mais a 
sua atuação em defesa dos in-
teresses da Paraíba, em espe-
cial da mulher, dos idosos, das 
crianças e das pessoas com de-
ficiência, constituíram a tôni-
ca principal da fala da sena-
dora paraibana Nilda Gondim 
(MDB) durante evento promo-
vido, pela Associação Paraiba-
na do Ministério Público, em 
parceria a Associação dos Ser-
vidores do Ministério Público, 
com a finalidade de evidenciar 
a força da mulher paraibana, 
sobretudo no âmbito jurídico, 
político e social.

Realizado no auditório da 
Procuradoria-Geral de Justi-
ça, em João Pessoa, o evento 
foi aberto pelo procurador ge-
ral de Justiça, Antônio Hortên-
cio da Rocha Neto, que deu as 
boas-vindas às pessoas presen-

tes e agradeceu às mulheres pa-
raibanas pela força, dedicação, 
olhar diferente, responsabili-
dade e determinação com que 
desempenham suas funções.

Destinado à troca de ideias 
e ao compartilhamento de ex-
periências exitosas, o encon-
tro foi marcado pela presença 
massiva de mulheres de desta-
que, especialmente nas áreas 
jurídica e política. Em sua in-
tervenção, Nilda Gondim lem-
brou que assumiu a titularida-
de do mandato de senadora no 
início de 2021, em face da morte 
do ex-senador José Maranhão, 
e ressaltou o seu compromis-
so pessoal de mostrar e com-
provar que a mulher, quando 
quer, pode, faz e realiza. “Isso 
é intrínseco da mulher, é a for-
ça da mulher, não só da mu-
lher paraibana, mas de todas as 
mulheres”, enfatizou. E garan-
tiu: “Esses dois anos de titula-
ridade são de intenso trabalho”.

assembleia e câmara

Sessão celebra dia do consumidor
A Assembleia Legisla-

tiva do Estado da Paraíba 
(ALPB) e a Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP) 
realizaram, sessão conjunta, 
na tarde de ontem, para cele-
brar o Dia Internacional do 
Consumidor (hoje), o Dia da 
Água (22 de Março) e deba-
ter sobre a efetividade de di-
reitos. O evento, que foi pro-
posto pelo vereador Odon 
Bezerra (Cidadania) e pelo 
deputado Raniery Paulino 
(Republicanos), aconteceu 
no plenário da CMJP.

 Abrindo os trabalhos, 
o vereador Odon Bezerra 
destacou a parceria entre 
a Câmara de João Pessoa 
e a Assembleia Legislativa 
enfatizando, dia a dia, as 
conquistas e combatendo 
os retrocessos que o Códi-
go Brasileiro de Defesa do 
Consumidor sofre nesses 32 
anos de existência. “O nosso 
Código de Defesa do Con-
sumidor é uma referência 
mundial. Essa lei é recepcio-
nada pelo próprio fornece-
dor, porque ele viu que res-
peitando o consumidor ele 
terá força”, frisou.

 Sobre a água, o vereador 
realçou a importância de um 
bem tão essencial à vida. “O 
que estamos fazendo para 
preservar as nossas nascen-
tes? O que estamos fazen-
do para preservar os nossos 
Rios? Porque aquilo que nós 
tínhamos convicção, num 
passado remoto, de que a 
água era um produto infini-
to, já estamos sentindo ago-
ra que não, que é necessá-
rio acender a luz amarela 
e mostrar não apenas para 
as autoridades, mas tam-
bém para conscientização 
das pessoas, principalmen-
te aquelas que vivem ao lado 
dos rios, os ribeirinhos, da 
importância que temos nes-
sa preservação entre o ho-
mem a água o meio ambien-
te”, observou.

O deputado Raniery 
Paulino, coautor da propo-
situra e, na oportunidade, 
representando a Assembleia 
Legislativa, destacou a ação 
conjunta dos poderes legis-
lativos estadual e munici-
pal, para debater assuntos 
importantes como os dias 
do consumidor e da água. 

União
Odon Bezerra 

destacou a parceria 
entre a Câmara 
e a Assembleia 

Legislativa

O parlamentar ressaltou o ex-
celente trabalho que desen-
volvem os Procons estadual e 
municipais no estado.

“Nessa dicotomia entre 
empresários e consumidores 
ou entre empresários e empre-
gadores e empregados, tem 
gente que ganha muito com 
essa guerra. Mas, aqui na Pa-
raíba tem se estabelecido um 
ambiente onde naturalmente 
se contempla o contraditório 
num ambiente saudável, sa-
lutar, onde cada um tem que 
cumprir o seu papel”, decla-
rou Raniery.

Para o secretário do Pro-
con Municipal de João Pessoa, 

Rouger Guerra, os direitos do 
consumidor é um tema de ex-
trema relevância para toda a 
população. “Nós, enquanto 
órgão de proteção e defesa do 
consumidor entendemos que 
o nosso principal papel, nos-
sa principal missão, enquan-
to estivermos à frente do ór-
gão, é levar esse direito à essa 
população mais vulnerável e 
tornar o acesso mais fácil e rá-
pido para que essa população 
tenha acesso aos órgãos que a 
protegem”, finalizou.

Também participaram da 
sessão especial, a superinten-
dente do Procon Estadual, 
Késsia Liliane; a gerente de 
Meio Ambiente da Cagepa, 
Carolina Baracuhy Amorim; 
o diretor adjunto da PBTur, 
Vicente Silva; o presidente da 
Federação do Comércio do Es-
tado da Paraíba (Fecomércio), 
Marconi Medeiros; a diretora 
administrativa da Sudema, 
Elizete Andreoli; o promotor 
José Farias, do Ministério Pú-
blico Estadual (MPPB); e o ca-
pitão-tenente Rogério Costa, 
representando a Capitania 
dos Portos da Paraíba, entre 
outras autoridades.

Paulino, representando a Assembleia, destacou a ação dos legislativos para debater assuntos importantes para a sociedade

Foto: ALPB
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Dados de pesquisas inde-
pendentes realizadas nos úl-
timos anos indicam obstácu-
los no combate à corrupção. 
Integrantes da Polícia Fede-
ral disseram sentir dificulda-
des diante de “interferências 
políticas” em um trabalho 
realizado em 2021 pelo Fó-
rum Brasileiro de Seguran-
ça Pública. Na pergunta so-
bre qual é a importância de 
determinados fatores quan-
to às dificuldades do traba-
lho da polícia, a interferên-
cia política foi considerada 
muito importante por 60,6% 
e importante por 35,7%. Ape-
nas 3,7% disseram ser pou-
co importante. A corporação 
que mais apontou dificulda-
de com interferências, no en-
tanto, foi a Polícia Rodoviá-
ria Federal.

O estudo “Escuta dos 
Profissionais de Segurança 
Pública no Brasil” foi publi-
cado em novembro de 2021 e 
ouviu 9.067 agentes de segu-
rança de todos os estados e 
corporações policiais.

“Claro que não sabemos 
o que os entrevistados com-
preendem por ‘interferências 
políticas’, mas esse dado é in-
teressante porque se a ideia 
de ‘interferência política’ for 
a mesma que a maioria das 
pessoas tem, é um indicati-
vo de que desejam realizar 
na PF um trabalho menos 
político e mais técnico”, dis-
se o pesquisador Lucas Pi-
lau, doutorando em Ciência 
Política da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).

Improbidade
Além das quedas na área 

da corrupção, também há 
baixas nos números relacio-

nados ao combate a ilícitos 
administrativos. Houve re-
dução nas condenações por 
improbidade administrati-
va ao longo de 2020 e nos 
números de sanções de ex-
pulsões de servidores e de 
instauração de processos ad-
ministrativos, dados reuni-
dos pela CGU.

Nas ações por improbida-
de administrativa, o número 
de condenações caiu bastan-
te ao longo de 2020, segun-
do levantamento feito pelo 
pesquisador Manoel Gehr-
ke, vinculado à Universidade 
Bocconi, na Itália. Com dou-
torado no tema, o estudioso 
brasileiro reuniu dados pú-
blicos e constatou que, na 
média móvel mensal, as con-
denações vinham crescendo 
desde 2014 e chegaram a um 
pico em 2019, no mês de ou-
tubro, com 952. Depois disso, 
porém, a média foi baixando 
e chegou a 454 em outubro 
de 2020, que é o fim da série 
histórica analisada pelo pes-
quisador.

Esses números vêm an-
tes mesmo da mudança na 
Lei de Improbidade Admi-
nistrativa, aprovada em 2021, 
que enfraqueceu o poder de 
punição e criou regras que 
facilitam o arquivamento de 
processos, por meio da cha-
mada prescrição.

Na Controladoria-Geral 
da União, comandada pelo 
ministro Wagner Rosário, 
dois dados chamam atenção. 
Os números de sanções de 
expulsões de servidores pú-
blicos vêm caindo ano a ano. 
Em 2018, foram 643. Em 2019, 
542. Em 2020, 513. Em 2021, 
488. Os números de suspen-
sões e de advertências apli-
cadas a servidores têm osci-
lado. Caíram após picos em 
2019, embora estejam ligeira-
mente acima de 2018.

Processos
O número de processos 

instaurados para fiscalizar 
servidores públicos, no en-
tanto, caiu bruscamente. Em 
2018 e em 2019, foram 9.572 e 
10.648, respectivamente. Em 
2020, porém, foram 5.372. Em 
2021, apenas 4.855 processos 
- menos da metade de 2019. 
Esse é o menor quantitati-
vo desde 2012. Esses núme-
ros englobam processos ad-
ministrativos disciplinares 
(PADs), sindicâncias puniti-
vas e processos sancionado-
res de todos os órgãos do Po-
der Executivo Federal.

Procurada, a CGU não 
comentou a queda de 2020 
e 2021, apenas disse que em 
2019 houve o pico no núme-
ro de processos abertos. O 
ministério afirmou também 
que, em 2020, foi regulamen-
tada a possibilidade de cele-
bração de Termos de Ajus-
tamento de Conduta (TACs) 
para infrações punidas com 
advertência ou suspensão 
em até 30 dias.

Procurada, a Polícia Fede-
ral não havia se manifestado 
até a conclusão desta edição.

Levantamento revela que integrantes da Polícia Federal admitem dificuldades diante de “interferências políticas”

Combate à corrupção é prejudicado
pesquisas independentes

Breno Pires 
Agência Estado

 

Durante um evento reali-
zado no último sábado (12), em 
Londrina, o deputado bolsona-
rista Daniel Silveira disparou 
ataques e ofensas contra minis-
tros do Supremo Tribunal Fe-
deral. “Deficientes de moral”, 
disse o político. Na ocasião, o 
parlamentar convidou a plateia 
a “enfrentar o sistema” e elo-
giou os ministros Kassio Nu-
nes Marques e André Mendon-
ça, classificados por ele como 
“decentes e imparciais”.

O deputado foi preso em 
fevereiro do ano passado por 
criticar os membros da cor-
te, principalmente Edson Fa-
chin. Em novembro, após ter 
ficado nove meses detido, ele 
recebeu alvará de soltura emi-
tido pelo ministro do STF Ale-
xandre Moraes.

Ao longo da palestra, ele 
chegou a comparar que a sua 
prisão representou uma cen-
sura para a sociedade. “Vo-
cês acham que eu fui preso? 
Não, vocês que foram pre-
sos” e acrescentou “vai conti-
nuar essa história se nós do-
bramos o joelho”.

Com o auditório lotado, ele 
provoca o público mais uma 
vez, a atacar o STF. “Essas im-
posições vêm através do judi-
ciário”, oferta. A nova inves-
tida de Daniel Silveira, com 
hostilidades à Corte, foi divul-
gada em primeira mão pelo 
jornalista Eduardo Matysiak, 
do Paraná e confirmada pela 
reportagem do Estadão.

O parlamentar argumen-
tou que vai seguir ao lado de 
Bolsonaro para indicar dois 
ministros para o STF e pediu 
o apoio das pessoas. “Vocês 
têm que ser o maior cabo elei-

toral do presidente e da base 
dele”. Ele finalizou o discurso 
de aproximadamente sete mi-
nutos sob aplausos.

No palco, Silveira estava 
acompanhado do deputado 
federal Filipe Barros e da de-
putada federal Aline Sleutjes, 
ambos do partido União Bra-
sil. A participação dele no con-
gresso chamado ‘Brasil Pro-
fundo Paraná’ faz parte da 
pré-campanha eleitoral para 
uma vaga no Senado.

Deputado Daniel Silveira volta a 
atacar os ministros do Supremo

evento no paraná

Jayanne Rodrigues 
Agência Estado

Políticos cobram elucidação do caso Marielle
quatro anos do assassinato

Políticos se manifestaram 
nesta segunda-feira, 14, por 
ocasião dos quatro anos do 
assassinato da vereadora do 
Rio de Janeiro Marielle Fran-
co (PSOL) e de seu motorista, 
Anderson Gomes. Publica-
ções nas redes sociais, princi-
palmente de nomes ligados à 
esquerda, cobram elucidação 
sobre quem teria sido man-
dante do crime - que ainda 
não foi solucionado.

O provável candidato do 
PT à Presidência, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, classificou 
o homicídio como “brutal e 
político” e cobrou respostas 
sobre as investigações. “São 
4 anos do assassinato de Ma-
rielle Franco e Anderson Go-
mes. Um crime brutal e po-
lítico. Ainda não sabemos 
quem são os mandantes. Se-
guimos cobrando justiça! As 
lutas de Marielle não foram 
em vão”, publicou ele.

O pré-candidato à Pre-
sidência Ciro Gomes (PDT) 
lamentou o assassinato da 
vereadora e disse que o ocor-

rido causa vergonha ao país. 
Ele atribuiu a dificuldade de 
se chegar ao responsável pela 
ordem do crime a “forças po-
derosas”, mas não deixou cla-
ro a quem se referia. “Quatro 
anos atrás, Marielle Franco e 
seu motorista Anderson Go-
mes foram brutalmente as-
sassinados. Até hoje, forças 
poderosas impedem o escla-
recimento destes crimes bru-
tais”, escreveu.

O ex-prefeito de São Pau-
lo, Fernando Haddad (PT), 
que foi candidato à Presidên-
cia da República no ano da 
morte de Marielle, destacou 
que, além de vereadora, ela 
era ativista dos direitos civis. 
O petista também cobrou es-
clarecimentos. “O assassina-
to de uma vereadora e ativis-
ta dos direitos civis, Marielle 
Franco, teve um mandante. 
Quatro anos depois, o nome 
de quem encomendou os dis-
paros contra seu rosto, da for-
ma mais covarde possível, 
não foi revelado. Os fascistas 
festejam. Asqueroso”.

Manuela d’Ávila, vice na 
chapa de Haddad em 2018, 

lembrou que, durante a cam-
panha daquele ano, o então 
candidato a deputado fede-
ral Daniel Silveira (à época no 
PSL) posou para uma foto se-
gurando uma placa quebrada 
de rua com o nome da verea-
dora. “Sua execução e de An-
derson e a profanação per-
manente de seu corpo - com 
a quebra de placas, fake news 
asquerosas e piadas nefastas 
- foram os sinais mais claros 
daquilo que nosso país pas-
sou a viver nesses últimos 
quatro anos”, escreveu.

A deputada federal Talí-
ria Petrone (PSOL-RJ) usou 
a data para relembrar, tam-
bém, o assassinato de outras 
pessoas negras no Rio, como 
o vendedor de balas Hiago 
Bastos, morto por um policial 
em fevereiro. “Nesse 14M, os 
familiares e amigos de Hia-
go estarão em frente às bar-
cas de Niterói em um grito 
por justiça. Por Marielle, por 
Hiago e por todas as outras 
vítimas desse Estado racis-
ta. Há 4 anos queremos res-
postas. Quem mandou matar 
Marielle?”, publicou.

O perfil oficial das Mulhe-
res do PSOL, partido ao qual 
a vereadora era filiada, tam-
bém fez uma publicação cha-
mando para atos em home-
nagem a Marielle. “Por todo 
Brasil, uma série de ativida-
des estão marcadas para lem-
brar seu legado e que a luta 
por justiça continua”, diz a 
postagem.

O deputado federal Pau-
lo Pimenta (PT-RS) acusou 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) de proteger o “estado mi-
liciano” do Rio, o que, segun-
do o parlamentar, engloba 
o mandante do assassinato. 
“Marielle e Anderson foram 
vítimas do estado miliciano, 
que nós tanto combatemos e 
que encontra seu porto segu-
ro no Palácio do Planalto”, es-
creveu.

A também deputada 
Erika Kokay (PT-DF) repetiu 
a tese de que a ordem do cri-
me teria partido da milícia 
carioca, mas não mencionou 
o Planalto. “Quem mandou 
matar Marielle e por quê? 
Ainda não temos respostas. 
Derrotar a República das 

Milícias é fundamental para 
elucidação desse crime que 
chocou o Brasil e o mundo.”

A deputada federal Jan-
dira Feghali (PCdoB-RJ) afir-
mou que hoje “é um dia de 
dor, mas também de luta por 
justiça”.

O deputado federal Ivan 
Valente (PSOL-SP) também 
fez um apelo por justiça para 
o caso: “1461 dias à espera de 
resposta sobre os mandantes 
desse crime brutal e covarde. 
Não vão nos calar, não vamos 
descansar, exigimos justiça 
por Marielle e Anderson”.

Como mostrou o Estadão, 
o Ministério Público do Rio 
(MP-RJ) tem revisitado o ma-
terial colhido durante toda a 
investigação para ouvir no-
vos depoimentos e reexa-
minar, com tecnologia mais 
moderna, os celulares apren-
didos nas apurações. O poli-
cial militar reformado Ron-
nie Lessa e o ex-PM Élcio de 
Queiroz estão presos há três 
anos, acusados de serem os 
executores do crime. O jul-
gamento de ambos ainda não 
foi marcado.

eXpeCtativa

Acesso do 
Brasil à OCDE 
deve demorar 
dois anos

O ministro das Relações 
Exteriores, Carlos França, 
previu nesta segunda-feira 
que o processo de acesso do 
Brasil à Organização para 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) 
deve durar ao menos dois 
anos a partir de agora.

 O Brasil e outros cinco 
países receberam o sinal ver-
de da instituição, em janeiro. 
“Seguimos em passo acelera-
do para fazer acessão a pra-
zo mais curto. Deve demorar 
dois anos, não acredito que 
consigamos fazer antes de 
dois anos o processo”, disse.

O chanceler fez esta esti-
mativa durante a aula mag-
na “Política Externa Bra-
sileira Contemporânea”, 
realizada no Instituto Bra-
sileiro de Ensino, Desenvol-
vimento e Pesquisa (IDP), 
em Brasília.

Agência Estado

Célia Froufe 
Agência Estado

Ações
Nas ações por 
improbidade 

administrativa, o 
número de condenações 
caiu bastante ao longo 

de 2020, segundo 
pesquisa

O deputado Daniel Silveira passou nove meses preso por fazer críticas aos ministros do STF

Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
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Na palestra, 
o deputado 
chegou a dizer 
que a sua prisão 
representou uma 
censura para a 
sociedade
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Forças
russas permitiram 
que um primeiro 

comboio de carros 
escapasse da 
cidade sitiada 

de Mariupol, na 
Ucrânia, ontem, 
após 10 dias de 

tentativas 
mal-sucedidas

As forças russas per-
mitiram que um primei-
ro comboio de carros es-
capasse da cidade sitiada 
de Mariupol, na Ucrânia, 
ontem, após 10 dias de 
tentativas mal-sucedidas 
de aliviar as mortes de 
civis sob um incessante 
bombardeio.

A cidade portuária 
no sudeste ucraniano, 
totalmente cercada por 
soldados russos desde a 
primeira semana da in-
vasão, tem sofrido o pior 
impacto humanitário da 
guerra, com centenas de 
milhares de pessoas se 
abrigando em porões, 
sem comida ou água.

Autoridades ucrania-
nas locais dizem que até 
2.500 civis morreram até 
agora na cidade. A conta-
gem não pôde ser confir-
mada de maneira inde-
pendente. A Rússia nega 
que tenta atingir civis.

“Às 13h (8h em Brasí-
lia), os russos abriram um 
posto de controle e aque-
les que têm carro e com-
bustível começaram a 
deixar Mariupol na dire-
ção de Zaporizhzhia”, in-
formou Andrei Rempel, 
representante da câmara 
municipal de Mariupol, à 
Reuters. Ele agora está em 
Zaporizhzhia, cidade sob 
controle da Ucrânia mais 

A China registrou mais 
casos sintomáticos locais de 
Covid-19 neste ano do que em 
todo o ano de 2021. A varian-
te Ômicron do novo coronaví-
rus, altamente transmissível, 
desencadeia  surtos de Xangai 
a Shenzhen.

A China continental re-
gistrou 1.337 novos casos da 
doença transmitidos interna-
mente, com sintomas confir-
mados até anteontem, infor-
mou a Comissão Nacional de 
Saúde (NHC) ontem. Isso ele-
vou o total este ano para mais 
de 9 mil casos, em compara-
ção com 8.378 em 2021, segun-

do cálculos da Reuters. Na se-
mana passada, novos casos da 
doença foram notificados em 
Pequim e no centro financeiro 
de Xangai - as cidades mais po-
pulosas da China -, bem como 
nas províncias de Guangdong, 
Jiangsu, Shandong e Zhejiang, 
ao longo da costa.

Embora o número de infec-
ções seja pequeno em compara-
ção com o número de casos em 
outras partes do mundo, a rápi-
da taxa de aumento ativou a po-
lítica de tolerância zero contra 
a Covid-19 na China, que exige 
que as infecções sejam rapida-
mente identificadas e contidas.

“A rodoviária de longa dis-
tância foi fechada, e testes de 
ácido nucleico são necessários 

Cidade ucraniana, totalmente cercada por soldados russos, tem sofrido o pior impacto humanitário da guerra

Comboio de civis sai de Mariupol
guerra na ucrânia
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Na semana 
passada, 
novos casos 
da doença 
foram 
notificados 
em Pequim 
e no centro 
financeiro 
de Xangai 

covid-19

China registra mais casos da doença

As negociações entre 
Ucrânia e Rússia foram 
paralisadas ontem, dis-
se um dos negociadores 
ucranianos no Twitter.

“Uma pausa técni-
ca foi realizada nas ne-
gociações até hoje, para 
análise adicional nos 
subgrupos de trabalho 
e esclarecimentos de 
definições individuais. 
As negociações conti-
nuam”, afirmou o nego-
ciador ucraniano My-
khailo Podolyak.

Boicote
O ministro das Re-

lações Exteriores da 
Ucrânia, Dmytro Ku-
leba, disse que a pres-
são sobre a Rússia de-
veria ser aumentada e 
pediu um boicote glo-
bal às empresas inter-
nacionais que man-
têm suas operações 
no país. 

Em entrevista, Ku-
leba também pediu 
que os portos inter-
nacionais barrem a 
passagem de navios e 
para cargas russas.

Negociação retoma hoje

O ataque a um edifí-
cio residencial em Obo-
lon, Kiev, deixou pelo 
menos dois mortos e 12 
feridos, informaram os 
serviços de emergência 
ucranianos. O prédio foi 
atingido por fogo de ar-
tilharia, que causou in-
cêndio.

O presidente  da 
Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, disse que, se 
o espaço aéreo do país 
não for fechado, os mís-
seis da Rússia vão aca-
bar caindo em território 
da Organização do Tra-
tado do Atlântico Nor-
te (Otan). 

Em vídeo divulga-
do no último  domingo, 
Zelensky insistiu no fe-
chamento do espaço aé-
reo ucraniano.

Refugiados
O conflito já levou 

quase 3 milhões de pes-
soas a deixarem a Ucrâ-
nia. A maioria tem fu-
gido pela fronteira com 
a Polônia, mas há tam-
bém milhares todos os 
dias tentando escapar 
dos bombardeios pela 
Moldávia. O fluxo di-
minuiu, mas nem por 
isso deixa de preocupar 
a Organização Interna-
cional para as Migra-
ções (OIM). 

Donetsk
Os separatistas pró

-russos responsabili-
zaram ontem as forças 
ucranianas pela morte 
de 20 pessoas na cidade 
de Donetsk, no leste da 
Ucrânia, que teriam sido 
atingidas por fragmen-
tos de míssil intercep-
tado pela defesa aérea.

Kiev: ataque russo a edifício

Agência Brasil/ Reuters ao norte. “Nas duas pri-
meiras horas, 160 carros 
foram embora. A cidade 
continua a ser bombar-
deada, mas essa estra-
da não está sendo atingi-
da. Não sabemos quando 
os primeiros carros po-
derão chegar a Zapori-
zhzhia porque ainda há 
muitos postos de contro-
le russos pelos quais eles 
têm que passar”.

A câmara municipal 
disse que o comboio ha-
via passado de Berdya-
nsk, cidade controlada 
pela Rússia a cerca de 85 
km de Mariupol. “Tam-
bém há confirmação de 
que um cessar-fogo está 
sendo cumprido no cor-
redor humanitário que 
foi estabelecido”, disse a 
entidade.

Agência Brasil/Reuters

Agência Brasil/RTP

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelenskiy, fará um 
discurso por vídeo ao Congres-
so dos Estados Unidos (EUA) 
amanhã, disseram o líder da 
maioria no Senado, Chuck 
Schumer, e a presidente da Câ-
mara, Nancy Pelosi, em uma 
carta conjunta aos parlamen-
tares dos EUA.

“O Congresso continua ina-
balável em nosso compromis-
so de apoiar a Ucrânia enquan-
to enfrenta a cruel e diabólica 
agressão de Putin, e de apro-
var legislações para prejudi-
car e isolar a economia russa, 
bem como prestar assistência 
humanitária, de segurança e 
econômica à Ucrânia”, escre-

veram ambos ontem. Zelens-
kiy tem procurado obter apoio 
para a Ucrânia com discursos 
em vídeo ao público estrangei-
ro, incluindo o Congresso dos 
Estados Unidos e o Parlamen-
to britânico. Zelenskiy falará às 
9h da manhã (10h no horário de 
Brasília) de amanhã aos parla-
mentares norte-americanos.

Mais de 280 membros do 
Senado e da Câmara dos De-
putados dos EUA participa-
ram de uma videoconferência 
com Zelenskiy no dia 5 de mar-
ço, na qual ele teria feito um 
“apelo desesperado” por aero-
naves para combater os inva-
sores russos. Hoje, ele deverá 
se dirigir ao Parlamento cana-
dense e também ao Parlamen-
to de Israel.

Discurso no Congresso dos Estados Unidos

Agência Brasil/Reuters 

Rápida
taxa de aumento 

ativou a 
política de 

tolerância zero 
contra a 

Covid-19 na 
China

quando se viaja para outras pro-
víncias”, disse Loyd Ge, de 34 
anos, morador de Xangai.

“Mas mesmo com essas me-
didas, ainda encontramos novo 
surto em Xangai, o que significa 
que as medidas de controle serão 
reforçadas. Devemos estar pre-
parados para um lockdown em 
toda a cidade.”

Mais ao sul, em Shenzhen, 
no Vale do Silício, as autoridades 
suspenderam temporariamente 
o transporte público e pediram 
às pessoas que trabalhem em 
casa enquanto realizam testes 
em toda a cidade nesta semana, 
após o aumento de novos casos.

Não houve novas mortes, fi-
cando o número de óbitos inal-
terado em 4.636.

Agência Brasil/Reuters

Mais
de 280 membros do 
Senado e da Câmara 
dos Deputados dos 
EUA participaram 

de uma 
videoconferência 
com Zelenskiy no 

dia 5 de março

O Congresso dos EUA, 
controlado pelos democratas, 
aprovou na última quinta-fei-

ra um pacote de 13,6 bilhões 
de dólares em ajuda à Ucrânia 
como parte de um projeto de lei 
orçamentária de 1,5 trilhão de 
dólares para financiar as ope-
rações do governo dos EUA até 
30 de setembro.

Os Estados Unidos, junta-
mente com seus aliados, impu-
seram amplas sanções à Rússia 
após a invasão da Ucrânia em 
24 de fevereiro. 

Na última sexta-feira, o pre-
sidente Joe Biden tomou mais 
medidas para punir a Rússia 
economicamente, visando ao 
comércio e fechando os fun-
dos de desenvolvimento, ao 
mesmo tempo em que anun-
ciou a proibição da importação 
de frutos do mar, vodca e dia-
mantes russos.

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, fará um discurso por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos (EUA) amanhã
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O Congresso 
dos EUA, 
controlado 
pelos 
democratas, 
aprovou na 
última 
quinta-feira 
um pacote de 
13,6 bilhões 
de dólares 
em ajuda 
à Ucrânia

Foto: Ukranian Presidential Press Service
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Como se não bastasse o 
reajuste de 16% registrado 
na última semana, os consu-
midores paraibanos podem 
enfrentar um desabasteci-
mento de gás de cozinha nos 
próximos dias. A informa-
ção é do presidente do Sin-
dicato dos Revendedores de 
Gás GLP da Paraíba (Sinre-
gás PB), Marcos Antônio Be-
zerra. Segundo ele, 60% das 
cerca de 1.600 revendedoras 
da Paraíba estão com carên-
cia do botijão GLP. Na capi-
tal, já houve empresário que 
ficou com o estoque zerado 
ontem pela manhã. 

Esse foi o caso do empre-
sário Murilo José Ferreira, 
responsável pela revende-
dora Max Gás, que começou 
o dia com 25 botijões cheios, 
mas logo foram vendidos, 
ficando com o estoque va-
zio. Para não desagradar a 
clientela, o empresário de-
clarou que teve de comprar 
gás de alguns amigos, tam-
bém revendedores. “Fiz isso 
com cerca de 12 clientes que 
me procuraram quando meu 
estoque estava zerado. Com-
prei o gás dos colegas e ven-
di para os clientes, sem qual-
quer alteração de preço. Isso 
é importante para manter a 
fidelidade do comprador. A 
gente leva mais de dois anos 
para conquistar um consu-
midor, e pode perdê-lo em 
um minuto”, contou.

A expectativa do empre-
sário era que o produto che-
gasse até o final da tarde de 
ontem. “A distribuidora dis-
se que ia chegar hoje à tar-
de, mas se não vier, a situa-
ção vai se complicar. Vou ter 
de pegar gás emprestado dos 
colegas”.

Sindicado diz que 60% das empresas da PB já não têm botijão em estoque

Revendedoras alertam para 
risco de faltar gás de cozinha

desabastecimento

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com
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Este ano tínhamos a perspectiva clara 
de um arrefecimento maior dos índices 
inflacionários diante do que ocorreu em 
2021, quando a inflação oficial brasileira 
medida pelo índice IPCA ficou acima de 
10% ao ano. 

Seria o ano em que a pandemia 
caminha para virar uma endemia, com 
nosso cotidiano voltando ao normal, 
porém, ninguém contava com uma guerra 
no meio do caminho, e muito menos de 
que um dos países envolvidos seria um dos 
maiores produtores de petróleo do mundo. 

Mesmo paralelamente à guerra e 
o aumento substancial do preço dos 
combustíveis, a inflação não deu trégua em 
fevereiro com 1,01% no índice revelado pelo 
IBGE, em que “todos os grupos de produtos 
e serviços pesquisados tiveram alta em 
fevereiro”, segundo sua divulgação. 

Vale salientar que este número ainda 
não tem o efeito do diesel majorado em 
25%, lembrando que a logística nacional é 
praticamente toda entregue em transporte 
a diesel, então o dragão inflacionário 
ficará ainda mais assanhado em virtude 
da disparada que terá o preço do frete.  

E o que temos com isso? Respondendo 
de forma simples: os preços dos produtos e 
serviços irão subir ainda mais. 

O profissional liberal, pode ter a saída 
de aumentar seu preço, mas já para quem 
tem carteira assinada e recebe aquele 
salário fixo no final do mês, o cinto vai 
ter que apertar, ou terá que partir para 
tentar aumentar sua receita mensal 
exercendo alguma atividade paralela ao 
seu trabalho, afinal a vida com educação 
financeira não é só para cortar despesa, 
é também da tentativa de aumentar a 
receita. 

Pelo lado da despesa e para aqueles 
que possuem educação financeira 
de verdade no dia a dia, o ajuste do 
orçamento mensal terá que ser feito 
levando em consideração aquelas que 
realmente podemos cortar, pois algumas 
não tem essa possibilidade como a 
prestação do financiamento imobiliário, 
taxa do condomínio, etc. 

Das que podemos cortar ou fazer 
ajustes, a principal delas é o gasto com 
alimentação. A gestão eficiente dele trará 
no seu orçamento a maior diferença de 
valores, pois economia de outros itens como 
energia ou água tem os seus limitadores. 

Tenha foco de conduzir esse gasto 
indo atrás do melhor custo-benefício, 
pesquisando preços e lugares, 
principalmente nos itens mais caros, como 
o exemplo da proteína, tendo em vista a 
diferença relevante nos supermercados em 
João Pessoa.

Aproveite os dias de oferta para este 
produto, fazendo as demais compras de 
forma periódica e baseada num cardápio 
e numa lista que deverá acompanhar você 
nas compras. Comprar sem lista e indo ao 
supermercado em dia não previamente 
marcado, vai comprar algo que não 
precisa e vai gastar mais. 

Respondendo a pergunta do título 
desta coluna, direi que vai depender de 
sua atitude e decisão de gerir seu recurso 
em que muitas vezes é escasso com 
inteligência e fugindo das emoções do 
consumo imediato. 

Depende exclusivamente de você!

E agora, José?

Ponto 
  de Equilíbrio

Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Motivo do problema na 
Paraíba seria o atraso 

na chegada de um navio 
ao Porto de Suape (PE), 

que deveria abastecer 
empresas do estado

O presidente do Sinregás
-PB, Marcos Bezerra, afirmou 
que o problema do desabas-
tecimento está ocorrendo 
porque houve o atraso de um 
navio que vem do Porto de 
Suape, em Pernambuco, que 
era para ter chegado na quin-
ta-feira passada. “A previsão 
é que chegue hoje (ontem) em 
Pernambuco, mas mesmo se 
isso acontecer, vai levar uns 
dois dias para se certificar o 
produto e esse gás só deverá 
chegar na Paraíba na quar-
ta-feira (amanhã)”, afirmou.

Marcos Bezerra acrescen-
tou que, como várias reven-
dedoras estão aguardando o 

gás GLP, um único navio não 
será suficiente para atender 
toda a demanda. “Seria pre-
ciso pelo menos mais outro 
navio para normalizar. Por 
isso, não descartamos que 
possa faltar gás durante al-
guns dias”.

A reportagem entrou em 
contato com o Porto de Suape 
para saber o motivo do atraso 
da chegada do navio, mas a 
informação da assessoria de 
imprensa foi de que Suape 
não fala em nome das empre-
sas distribuidoras. A Petro-
brás também foi procurada, 
mas até o fechamento des-
ta edição não houve retorno.

“Comprei o gás 
dos colegas 
e vendi para 
os clientes, 
sem qualquer 
alteração de 
preço. Isso é 
importante 
para manter a 
fidelidade do 
comprador

Murilo José Ferreira

Fotos: Roberto Guedes

dia do consumidor 

Procons realizam mutirões no estado

O Dia do Consumidor, co-
memorado hoje, deve impul-
sionar as vendas do comércio 
com ofertas e promoções espe-
ciais em todo o país. Alguns 
varejistas oferecem descontos 
de até 80%, condições facilita-
das de pagamento e uma va-
riedade de produtos. Na Paraí-
ba, além das ofertas, mutirões 
de renegociação de dívidas e 
outros serviços oferecidos pe-
los órgãos de proteção e defe-
sa do consumidor (Procons) 
devem celebrar a data. No en-
tanto, o consumidor deve ficar 
atento para não cair em propa-
gandas enganosas e fraudes. 

De acordo com a superin-
tendente do Procon-PB, Késsia 

Liliana Dantas, é fundamental 
que, antes da compra, o clien-
te invista em pesquisas e jun-
te elementos que comprovem 
o valor, previamente anuncia-
do, de determinado produto.

“O consumidor precisa re-
dobrar a atenção e guardar to-
das as provas, como panfletos, 
anúncios, fotos ou prints, sal-
vando aqueles informes para 
que ele, caso adquira algum 
produto ou serviço com preço 
diferente do que constava no 
anúncio, possa exigir o cum-
primento da oferta”, alerta.

Além disso, segundo Kés-
sia, é importante ouvir outros 
consumidores sobre a expe-
riência que eles tiveram com 
aquela loja ou aquele estabe-
lecimento em que se preten-
de realizar alguma compra. 

“Isso pode ser feito através de 
consulta ao Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec) ou no 
site www.consumidor.gov.br”, 
explica Késsia Liliana.

Ação conjunta
Os Procons municipal e es-

tadual realizam, hoje, no Par-
que  Solon de Lucena, na ca-
pital paraibana, uma série de 
ações em alusão ao Dia do 
Consumidor. O evento aconte-
ce das 8h às 13h, e vai oferecer 
serviços de consultoria jurídi-
ca, consulta ao Serasa, e ativi-
dades com algumas entidades 
como a Companhia de Águas 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa), Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambien-
te (Sudema), Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial 
(Senac), entre outras.

Renegociação de dívidas
Em Cabedelo, o Procon 

municipal, em parceria com a 
Cagepa, Energisa e instituições 
bancárias, vai realizar o pri-
meiro mutirão de renegocia-
ção de dívidas do ano de 2022. 
O evento tem como finalidade 
regularizar a situação finan-
ceira dos consumidores, a par-
tir da negociação de débitos. 

Para ter acesso aos servi-
ços, o consumidor deverá com-
parecer à sede do Procon Mu-
nicipal, que fica localizada na 
Rua  Isaías da Silva Oliveira, nº 
1210, Jardim Brasília, das 8h às 
14h, com toda a documentação 
pessoal necessária (RG, CPF e 
comprovante de residência).

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 1,30%

R$ 5,120
-1,60%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25

Euro  Comercial

1,65%

R$ 5,605

Libra  Esterlina

1,23%

R$ 6,658

Ibovespa

109.927 pts

Selic

Fixado em 2 de 
fevereiro de 2022

10,75%



O Banco Central divulgou ontem 
que 27,3 milhões de pessoas pode-
rão pegar de volta recursos “esque-
cidos” nos bancos, conforme a pri-
meira fase do Sistema de Valores a 
Receber (SVR), totalizando R$ 3,28 bi-
lhões. Mas a maior parte do público, 
13,8 milhões de CPFs, tem até R$ 1 a 
receber, somando R$ 5,033 milhões.

Depois, o maior grupo de bene-
ficiado é da faixa entre R$ 1,01 e R$ 
10, totalizando 8,7 milhões de pes-
soas (R$ 36,1 milhões). Na sequên-
cia, 6,6 milhões têm entre R$ 10,01 
e R$ 100 para receber, somando R$ 
265,0 milhões. Há ainda 2,7 milhões 
de pessoas que têm entre R$ 100,01 
e R$ 1.000 esquecidos nos bancos 
(R$ 855,2 milhões).

Para 364,8 mil pessoas o montan-
te a ser recebido varia de R$ 1.000,01 a 
R$ 10 mil (R$ 975,9 milhões). Outros 
36 mil CPFs têm entre R$ 10.000,01 
e R$ 100 mil (R$ 863,3 milhões). Há 
apenas 1,3 mil pessoas que são bene-
ficiárias de valores acima de R$ 100 
mil (R$ 279,7 milhões).

Segundo o BC, o somatório de 
CPFs beneficiados em cada faixa é de 
32,3 milhões, uma vez que uma mes-
ma pessoa pode ter mais de um va-
lor a receber. Para saber o montante 
a receber, basta acessar o site (valore-
sareceber.bcb.gov.br) na data e perío-
do previamente informados no dia 
da consulta. Para que seja solicita-
do o resgate, é necessário que o cida-
dão esteja cadastrado na plataforma 
Gov.br do Governo Federal, com ní-
vel de acesso prata ou ouro - que de-
mandam mais autenticações, como 
reconhecimento facial e autorização 
via aplicativo do banco.

A partir dessa conta, será possível 
solicitar a devolução do valor de duas 
formas. Ou na opção “Solicitar por 
aqui”, que significa que a instituição 
oferece a devolução do valor via Pix 
no prazo de até 12 dias úteis. Nessa 
opção será possível selecionar uma 
das chaves Pix e informar os dados 
pessoais para o recebimento.

Quem não estiver apto agora po-
derá tentar novamente a partir de 2 
de maio, quando uma nova fase será 
aberta na plataforma.
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Entre os dias 14 e 25 de março, os 
técnicos da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) irão a campo 
para realizar o levantamento dos da-
dos da safra de cana-de-açúcar nos 
seguintes estados brasileiros: Goiás, 
Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Bahia, São Paulo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Os números apurados servirão de 
base para o quarto  levantamento da 
safra de cana 2021/22 (fechamento 
da safra) e o primeiro levantamento 
da safra 2022/23. Os resultados serão 
divulgados nos dias 20 e 28 de abril.

Os dados analisados nos estados 
referem-se a variáveis como: área 
plantada, perspectivas de produti-
vidade média, influência das condi-
ções climáticas, evolução de colheita 
e plantio, destinação da cana esmaga-
da, produção de etanol e açúcar, bem 
como aspectos mercadológicos.

De acordo com os dados mais 
recentes, divulgados no 3o levanta-
mento da Safra 2021/22, a produção 
total de cana-de-açúcar no país al-
cançou 568,4 mi/t. Entre os maiores 
estados produtores sucroalcoolei-
ros do Brasil estão São Paulo (287,43 
milhões de toneladas), Goiás (71,726 
mi/t) e Minas Gerais (64,82 mi/t). Já 
na região Nordeste, Alagoas registra 
a maior produção com  17,48 milhões 
de toneladas, seguido de Pernambu-
co (6,91 mi/t) e Paraíba (6,11 mi/t).
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após reajuste

Diesel avança 3,7% e gasolina 
sobe 1,6% nos postos do país

O diesel foi o combustível 
que mais subiu nos postos de 
abastecimento após os aumentos 
feitos pela Petrobras na sema-
na passada, que elevaram tam-
bém a gasolina e Gás Liquefei-
to de Petróleo (GLP), ou gás de 
cozinha. A alta do diesel na se-
mana de 6 a 12 de março foi da 
ordem de 3,7%, enquanto a gaso-
lina subiu 1,6%, segundo dados 
da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP).

Como passou a valer apenas 
a partir da sexta-feira (11), o au-
mento registrado pela ANP en-
globa apenas dois dias, já que a 
pesquisa é realizada de segun-
da-feira a sábado.

A Petrobras anunciou no últi-
mo dia 10 os aumentos de 24,9% 
para o diesel; 18,7% para a gaso-
lina; e 16% para o GLP a partir 
nas suas refinarias.

Segundo o levantamento fei-
to pela agência, o litro do diesel 
passou a custar, em média, R$ 
5,814 na semana passada, sendo 
o preço mais alto encontrado na 
Bahia, e Ilhéus, de R$ 7,569 o li-
tro, refletindo a privatização da 
refinaria da Petrobras no estado.

A Acelen, braço do fundo de 
investimento árabe Mubada-
la e controladora da Refinaria 
de Mataripe (ex-Rlam), tem fei-
to aumentos pontuais para en-
frentar a disparada do preço do 
petróleo no mercado internacio-
nal, ao contrário da Petrobras, 
que manteve a gasolina e o die-
sel congelados desde 12 de janei-
ro e o GLP (gás de cozinha) sem 
reajuste desde outubro. 

Preço do GLP
Por outro lado, a Acelen vem 

praticando preços mais baixos 
para o GLP do que a estatal Pe-
trobras, com diferenças que che-
gam a 5% a 8% em algumas cida-
des nordestinas. Porém, o preço 
mais baixo do gás de cozinha foi 
registrado em Saquarema, Rio 
de Janeiro, a R$ 78 o botijão de 
13 Kg, e o mais caro em Sorriso, 
Mato Grosso, a R$ 140. 

Oscilação na gasolina
O valor mais caro para a ga-

solina também foi encontrado 
na Bahia, em Eunápolis, ao cus-
to de R$ 8,770 o litro, e a mais 
barata na cidade de Macapá, no 
Amapá, de R$ 5,190 o litro. Em 
média, o litro da gasolina está 
custando R$ 6,683 no Brasil, se-
gundo a ANP.

Conab

Técnicos levantam dados sobre 
safra de cana-de-açúcar na PB

Número representa mais da metade dos brasileiros com algum valor deixado em bancos, somando R$ 5 milhões

BC: 13 milhões têm até R$ 1 a receber
Dinheiro ‘esqueCiDo’

Thaís Barcellos 
Agência Estado
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Dados analisados 
referem-se a 
variáveis como: 
área plantada, 
perspectivas de 
produtividade, 
influência do 
clima, evolução 
de colheita e 
plantio, destinação, 
produção 
de etanol e açúcar

imposto De renDa

PMJP orienta 
doações em apoio 
às crianças e aos 
adolescentes

Até o dia 29 de abril, os con-
tribuintes devem enviar a decla-
ração do Imposto de Renda 2022 
e podem doar parte do valor de-
vido ao Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescen-
te (FMDCA). As doações podem 
ser feitas na declaração comple-
ta, no ato da emissão do impos-
to, seja pessoa física ou jurídica.

No caso da pessoa física, o va-
lor da doação é de até 6% do im-
posto devido, se fizer as contribui-
ções ao longo do ano, e de 3% caso 
a doação ocorra junto a declara-
ção: 3% podem ser destinados ao 
Fundo da Criança e do Adoles-
cente e 3% para o Fundo Munici-
pal dos Direitos do Idoso (FMDI).

Já no caso da pessoa jurídica, a 
doação pode ser feita diretamen-
te para os fundos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) - 
municipal, estadual ou federal, e 
o valor doado precisa correspon-
der a 1% do IR a ser pago pela em-
presa à Receita Federal.

O contribuinte deve enviar o 
comprovante da doação, assim 
como o CPF ou CNPJ do doador e 
o seu endereço para os Conselhos, 
no e-mail fmdcajp@gmail.com

Viagens de Uber sobem 6,5% e empresa 
informa que a medida será temporária  

impaCto Dos Combustíveis

A empresa Uber informou que 
reajustou o preço das viagens em 
6,5% desde ontem para lidar com a 
alta no preço da gasolina, que tem 
assustado motoristas da platafor-
ma.  Segundo a empresa, o reajuste 
será repassado integralmente para 
os parceiros e deve ser aplicado no 
preço final das corridas de forma 
temporária.

Em comunicado, a empresa alega 
que a medida é uma resposta dire-
ta ao gasto maior que os motoristas 
vêm tendo com o preço alto da ga-
solina em todas as regiões do Brasil. 
A iniciativa é, também, parte de um 
pacote de ajuda aos parceiros no va-
lor de R$ 100 milhões, que quer aju-
dar a diminuir os custos e aumentar 
os ganhos para o motorista.

“Sabemos que motoristas es-
tão entre os primeiros a sentir o 
impacto dos preços recordes dos 
combustíveis, então estamos im-
plementando essas iniciativas 
para ajudá-los. Esperamos que es-
sas ações emergenciais colaborem 
para reduzir os impactos no dia a 
dia, mas continuaremos ouvindo 
nossos parceiros, especialmente 
neste momento”, afirma Silvia Pen-
na, diretora-geral da Uber no Brasil, 
em comunicado. 

Consumidor afetado
Uma das medidas, porém, afeta 

diretamente o consumidor e é uma 
diretriz global do Uber. Nos Esta-
dos Unidos e Canadá, por exemplo, 
uma tarifa está sendo aplicada em 
cada viagem do app, em uma taxa 
que varia de US$ 0,45 a US$0,55. Os 
países também veem o crescimento 
do preço de combustíveis, principal-
mente com sanções à Rússia e a cri-
se com a Guerra na Ucrânia.

As medidas de repasse no preço 
aqui no Brasil começaram a ser apli-

Uber garante que reajuste será repassado integralmente para os parceiros

Foto: Ortilo Antonio
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Empresa alega 
que a medida 
é uma resposta 
direta ao gasto 
maior que os 
motoristas vêm 
tendo com o 
preço alto da 
gasolina em 
todas as regiões 
do Brasil e faz 
parte de um 
pacote de ajuda 
aos parceiros 

cadas ontem e ainda não tem perío-
do definido para terminar. 

Concorrência
A 99, rival do Uber no universo 

dos aplicativos de transporte, já havia 
anunciado uma medida semelhante 
na última semana. Também em cará-
ter temporário, a empresa vai aumen-
tar o repasse para os motoristas para 
5% do valor por quilômetro rodado. 
O aumento na porcentagem quer aju-
dar no impacto da alta de combustí-
veis para parceiros da plataforma.

“A plataforma registrou um au-

mento de demanda acentuado pela 
flexibilização das regras de isolamen-
to social. A intenção é dar mais pro-
teção aos nossos motoristas parcei-
ros contra as oscilações nos preços 
dos combustíveis.”, afirmou Thiago 
Hipólito, diretor sênior de operações 
da 99, ao jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo a 99, o repasse 
não vai ter impacto no preço das cor-
ridas para os usuários do app, mas a 
empresa afirma estar estudando for-
mas de amenizar o gasto dos moto-
ristas com diferentes iniciativas den-
tro da companhia.

Denise Luna 
Agência Estado
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O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, du-
rante o programa Conversa 
com o Governador, a publica-
ção de edital do projeto Coo-
perar, por meio do programa 
pB Rural Sustentável, nes-
ta terça-feira, contemplando 
cinco tipos de tecnologias so-
ciais. São elas: produção de 
mel com abelha sem ferrão; 
criação de caprinos e ovi-
nos em sistema agroflorestal; 
criação de frangos caipira; 
produção de palma forra-
geira adensada, resistente à 
cochonilha do carmim e im-
plantação de sistema de ge-
ração de energia solar para 
pequena irrigação existente.

Nessas tecnologias serão 
investidos recursos superio-
res a R$ 26 milhões, benefi-
ciando 222 municípios no es-
tado. Com isso, o programa 
busca auxiliar os pequenos 
agricultores familiares para 
que eles mantenham uma 
atividade produtiva durante 
todo o ano, proporcionando 
uma melhor convivência nas 
estações de escassez de água. 

Na ocasião, João Azevêdo 
ressaltou a importância des-
sa ação para contemplar agri-
cultores familiares de quase 
todos os municípios paraiba-
nos. “Estamos trabalhando 
basicamente com aquilo que 
chamamos de tecnologias 
sociais. Este é um progra-
ma muito importante, que 
tem um trabalho muito gran-
de em desenvolvimento. Há 
muitas ações que vão desde 
sistemas a travessias em rios, 
as chamadas passagens mo-
lhadas, e tudo isso, sendo de-
senvolvido pelo Cooperar, 
por toda a paraíba”, obser-
vou o governador.

Essas alternativas tecno-
lógicas são consideradas de 
grande utilidade, usualmen-
te adotadas pela agricultura 
familiar do Nordeste brasi-
leiro. São voltadas para re-

duzir e manter uma ativida-
de produtiva durante o ano, 
proporcionando, também, 
uma melhor convivência nas 
estações de escassez de re-
cursos hídricos.

As Associações Comuni-
tárias interessadas, que aten-
dam aos requisitos estabe-
lecidos, devem preencher o 
Formulário de Apresenta-
ção de Demandas 2b (Ane-
xo A03) por meio eletrôni-
co, por meio do site http://
www.cooperar.pb.gov.br/
downloads, onde também 
estarão disponíveis todas as 
instruções. 

Em caso de dúvidas no 
preenchimento, as organi-
zações contarão com orien-
tações da Central de Aten-
dimento – Tira dúvidas e das 
equipes do Cooperar nas Ge-
rências Regionais e da par-
ceira Empresa de pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer), 
através dos escritórios locais 
nos municípios.

Cooperar 
O projeto Cooperar, ao 

longo dos anos, vem acu-
mulando uma considerável 
experiência no âmbito do 
desenvolvimento rural sus-
tentável no estado da paraí-
ba. Neste contexto, elaborou 
o programa pB Rural Sus-
tentável com apoio do Ban-
co Mundial, que tem entre 
suas ações um componen-
te (Componente 2) voltado 
para proporcionar às famí-
lias de pequenos produto-
res rurais, o acesso à água e 
redução da vulnerabilidade 
Agroclimática.

O programa pB Rural 
Sustentável do Governo do 
Estado é executado pela Se-
cretaria de Agricultura Fa-
miliar e do Desenvolvimento 
do Semiárido (Seafds) e pro-
jeto Cooperar, em parceria 
com o Banco Mundial.
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Diversidade

Serão investidos recursos superiores a R$ 26 milhões, beneficiando agricultores familiares de 222 municípios no estado

Governo anuncia edital de Cooperar
PB rural sustentável

Foto: Secom-PB

Pesquisador da Empaer, especialista em 
caprinos e ovinos, é destaque do ano 

Conselho de veterinária

O pesquisador da Empre-
sa paraibana de pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária - Empaer 
Wandrick Hauss de Sousa, 
Doutor em Zootecnia, foi 
condecorado com o prêmio 
Profissional do Ano na Cate-
goria Destaque, o primeiro a 
ser outorgado pelo Conselho 
Regional de Medicina Vete-
rinária do Estado da paraíba 
(CRMV-pB). A presidente do 
CRMV Valéria Rocha Caval-
canti informou que a entrega 
do diploma deveria ter ocor-
rido em novembro, mas devi-
do a pandemia, o que ocorreu 
somente agora.

Este foi o primeiro ano do 
prêmio profissional Desta-
que e a premiação é uma ini-
ciativa do CRMV-pB e tem 

caráter exclusivamente cul-
tural, cujo principal objetivo 
“é o reconhecimento àqueles 
que disseminam boas práti-
cas organizacionais, profis-
sionais e educacionais volta-
das às classes da Medicina 
Veterinária e Zootecnia no 
Estado da paraíba”, explicou.

“Sendo assim, a escolha 
do nome de Dr. Wandrick 
Hauss para a condecoração 
foi justamente por sua con-
tribuição ao longo dos anos. 
primeiro à ciência como pes-
quisador e atuante na área 
de melhoramento animal e, 
consequentemente, por sua 
paixão em passar a diante 
todo conhecimento adquiri-
do, lecionando e contribuin-
do na formação de novos 
profissionais zootecnistas”, 

disse. Também destacou os 
seus 40 anos como profissio-
nal atuante, que defende a 
sua área, se destacando en-
tre tantos outros excelentes 
profissionais.

O presidente da Empaer, 
vinculada à Sedap, Nival-
do Magalhães, destacou os 
avanços das descobertas ge-
néticas de animais caprinos 
que há décadas são coorde-
nadas por Wandrick e equipe 
de pesquisadores, o que tem 
contribuído para o melhora-
mento genético da caprino-
vinocultura do Nordeste, a 
partir das estações experi-
mentais da paraíba.

Com experiência aca-
dêmica de quatro décadas, 
Wandrick foi coorientador 
de 26 teses de doutorado e 

de 35 dissertações de mes-
trado, tem mais de 100 arti-
gos científicos publicados em 
periódicos nacionais e inter-
nacionais, dezenas de textos 
em congresso e simpósios 
nacionais, além de inúmeras 
palestras e livros publicados 
abordando o melhoramento 
genético de caprinos e ovi-
nos, sua especialidade.

Entre outras atividades, ele 
foi o pesquisador da Embrapa 
Caprinos/Ovinos e, diretor téc-
nico da Emepa entre 2011-2015, 
e membro da Câmara Seto-
rial da Caprina-ovinocultura 
junto ao Ministério da Agri-
cultura pecuária e Abasteci-
mento – 2004-2014. E também 
presidiu a Sociedade Brasilei-
ra de Melhoramento Animal, 
biênio 2010-2012.

Wandrick Hauss de Sousa, 
Doutor em Zootecnia, foi 
condecorado com o Prêmio 
Profissional do Ano na 
Categoria Destaque, o 
primeiro a ser outorgado 
pelo Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do 
Estado da Paraíba

mudança ClimátiCa

Capes destina R$ 4,2 mi 
para bolsas de pesquisa

A Coordenação de Aper-
feiçoamento de pessoal de Ní-
vel Superior (Capes) publi-
cou ontem no Diário Oficial 
da União (DOU) edital que 
destina R$ 4,2 milhões para 
projetos relacionados a emer-
gências climáticas, eventos 
extremos e acidentes ambien-
tais. A inscrição dos projetos 
começa amanhã e prossegue 
até 3 de maio.

pelo edital, serão contem-
plados até 12 projetos, com 
previsão de bolsas para do-
centes e pesquisadores, com 
foco na prevenção e enfren-
tamento de emergências, a 
exemplo do que ocorreu em 
petrópolis, em fevereiro, 
quando fortes chuvas deixa-
ram mais de 230 mortos. O 
objetivo é buscar soluções que 
possam ser aplicadas a cada 
região atingida por este tipo 
de evento.

Bolsas
No total, serão concedidas 

até 72 bolsas, sendo 24 de mes-
trado, 12 de doutorado e 36 de 
pós-doutorado, destinadas 
a docentes e pesquisadores 
vinculados a programas de 
pós-graduação stricto sensu 

acadêmicos, na área de abran-
gência do edital, recomenda-
dos pela Capes.

Os projetos devem ter 
como foco pesquisas que pos-
sam contribuir “efetivamen-
te para estudos sobre preven-
ção, mitigação e resposta para 
situações decorrentes de emer-
gências climáticas, ou analisar 
o impacto do evento ambien-
tal extremo que ocasionou es-
tado de calamidade pública, 
enchentes e deslizamentos, em 
unidades federativas do Brasil, 
entre 2021 e 2022”.

Segundo a Capes, além do 
desenvolvimento de pesquisas 
sobre emergências climáticas, 
as bolsas também ajudarão a 
formar recursos humanos nas 
áreas de abrangência do edital 
: conservação da biodiversida-
de como estratégia de preven-
ção; estratégias de prevenção, 
mitigação e resposta; impac-
tos sobre a organização social 
e a saúde pública; impactos e 
consequências na natureza; 
impacto sobre a economia lo-
cal/regional; políticas públi-
cas preventivas e assistenciais; 
espaço geográfico: estratégias 
e propostas de reconstrução 
do meio social e econômico lo-
cal e  responsabilidade civil e 
política nacional de proteção e 
defesa civil.

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

MEC prorroga até hoje prazo de inscrição 
no Fundo de Financiamento Estudantil

eduCação

As inscrições para o pri-
meiro processo seletivo de 
2022 do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) serão 
reabertas. Com o período am-
pliado, os estudantes terão até 
as 23h59 de hoje para se ins-
crever. A data do resultado 
da chamada regular, que se-
ria divulgada no dia 15, tam-
bém mudou e será publicada 

no dia 18 de março, no portal 
Acesso Único. 

“O MEC decidiu ampliar o 
prazo após identificar lentidão 
e interrupções pontuais na 
performance da solução tec-
nológica, durante poucos mi-
nutos, no sistema eletrônico 
de inscrição. para concorrer, 
o candidato precisa ter feito 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) a partir de 2010 
e ter obtido nota igual ou su-
perior a 450 pontos. 

Karine Melo 
Agência Brasil

Ministério da Saúde abre vagas em curso 
de capacitação para profissionais do SUS

ProCesso seletivo

Começaram ontem e vão 
até o dia 18 de abril as inscri-
ções nos cursos de Técnico 
em Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) e Técnico em Vi-
gilância em Saúde com Ênfa-
se no Combate às Endemias 
(ACE) do programa Saúde 
com Agente, do Ministério 

da Saúde. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas 
pelo sistema da Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Sul. O resultado final será di-
vulgado em 23 de maio, tam-
bém pelo site.

Segundo a Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde, podem parti-
cipar do processo seletivo to-
dos os agentes comunitários 

de saúde e agentes de combate 
às endemias; os trabalhadores 
ativos do SUS, que exerçam 
atividade profissional nos mu-
nicípios que aderiram ao pro-
grama Saúde com Agente e 
que possuam formação de Ní-
vel Médio ou que estejam cur-
sando o último ano do Ensi-
no Médio ou matriculados na 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Ensino Médio.

Serão ofertadas 200 mil va-
gas, sendo 138 mil para ACS 
e 62 mil para ACE. Cada ca-
pacitação terá 1.275 horas/
aula e será feita em dez me-
ses. As aulas serão ministra-
das na modalidade Educação 
a Distância (EaD), por meio do 
Ambiente Virtual de Apren-
dizagem do Conselho Nacio-
nal de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems).

Karine Melo 
Agência Brasil

Novo cronograma
n Dia 15 de março – último dia para inscrição;
n Dia 18 de março – resultado da chamada única e lista 
de espera;
n De 21 a 23 de março – prazo para complementação das 
inscrições dos pré-selecionados na chamada regular;
n De 24 de março a 4 de maio – prazo para convocação 
dos pré-selecionados por meio da lista de espera.
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No dia do “padroeiro dos esquecidos”, conheça histórias de devotos que levam a crença nos santos bem a sério

Crendice é atribuída a São Longuinho
Perdeu algo? achou? então três Pulinhos

Quem nunca deu três puli-
nhos quando achou um obje-
to perdido? Essa graça que se 
tornou uma crendice popu-
lar é atribuída a São Longui-
nho, cujo dia é comemorado 
hoje, 15 de março. No entan-
to, a maioria das pessoas pen-
sa que evocar esse santo é ape-
nas uma brincadeira, mas há 
menção dele na Bíblia Sagra-
da. Além dele, há outros san-
tos não tão populares que me-
recem ser lembrados.

A funcionária pública  San-
dra da Silva, 47 anos, conta que 
a história de São Longuinho 
sempre fez parte de sua vida. 
Como era uma criança que 
perdia seu material escolar 
constantemente, sua mãe su-
geriu que pedisse a São Lon-
guinho. Desde que soube dis-
so passou a apelar ao santo 
constantemente. “Todo mate-
rial escolar que eu não encon-
trava, como borracha, lápis 
de cor, caderno, eu prometia 
dar três pulinhos, caso ele me 
mostrasse onde estava rapida-
mente”, relembrou.

Como o santo se mostrou 
eficiente, Sandra ampliou os 
pedidos para acessórios de ca-
belo, como tiaras e maria-chi-
quinha. Os apelos a São Lon-
guinho aconteciam depois de 
rodar a casa inteira procuran-
do o objeto perdido e não en-
contrava. Então, vinha a ideia. 
“Vou pedir a São Longuinho 
e, na maioria das vezes, en-
contrava. Depois que cresci, 
perdi esse hábito, mas ainda 
hoje falo para minha filha que 
peça a São Longuinho quan-
do não conseguir encontrar 
algum objeto. Mas a geração 
de hoje, tão conectada, pare-
ce não acreditar nessas cren-
ças”, afirmou.

Natural de Itaquitinga-PE, 
o técnico de enfermagem Ail-
ton Santana, 22 anos, sempre 
ouviu falar dos colegas da es-
cola que quando alguém per-
dia um objeto invocava o san-
to, até que aos 11 anos, pediu: 
“São Longuinho, São Longui-
nho, se eu achar a bola de fu-
tebol dou três pulinhos”. Pou-
co tempo depois achou a bola 
e foi logo à quadra jogar com 
seus amigos.

Segundo a tradição religio-
sa, Longinho teria sido o sol-
dado romano que perfurou o 
lado de Jesus Cristo com uma 
lança, para verificar se real-
mente estava morto na cruz. 
Longinho era cego, então o 

sangue jorrado de Cristo te-
ria tocado seus olhos, ficando 
imediatamente curado. Após 
esse acontecimento, Longi-
nho renunciou ao paganismo 
e escolheu viver uma vida 
voltada à pregação do Evan-

gelho, motivo pelo qual foi 
torturado e morto.

São Judas Tadeu 
Venerado pelos cristãos 

como o santo das causas per-
didas, São Judas Tadeu foi 

um dos 12 apóstolos de Jesus 
Cristo. Filho de Alfeu, irmão 
de José; e de Maria Cleofas, 
irmão de Maria – logo, era 
primo de Jesus. São Judas, 
que significa Deus seja lou-
vado, é autor da menor carta 

do Novo Testamento, A Car-
ta de Judas.

O padre da Paróquia San-
to Antônio de Lisboa, Ivô-
nio Cassiano, localizada em 
Tambaú, explica que São Ju-
das Tadeu, muitas vezes, é 

Além de serem mártires 
e santos dos primeiros sécu-
los, eles chegaram ao Brasil 
através dos portugueses. Ou-
tro fator que os tornam dife-
rentes, segundo fontes ofi-
ciais e históricas, é que eles 
foram objetos do sincretis-
mo religioso. “Na época da 
escravatura no Brasil, os es-
cravos africanos identifica-
vam os seus Orixás com no-
mes de santos católicos, pois 
as religiões de matriz afri-
cana eram vistas com maus 
olhos. Seus praticantes uti-
lizam esses e outros santos 
para camuflar seus cultos. 
Isso ajudou a impulsionar a 
devoção do povo - cuja cul-
tura mescla não só a origem 
portuguesa como também a 
afrodescendente”, explicou 

Renan Maia, pesquisador em 
filosofia e religião.

Questão cultural
O ser humano sempre 

busca e precisa de mode-
los para se espelhar em suas 
ações ou modo de vida.  Isso 
é uma tendência natural e, 
entre tais modelos, é possível 
elencar não só os santos, mas 
também heróis, personagens 
de lendas da cultura popular 
ou até mesmo ídolos.

O professor, catequista e 
pesquisador sobre filosofia e 
religião, Renan Maia, expli-
ca que a Igreja Católica perce-
beu a necessidade da popula-
ção em espelhar-se em algum 
referencial, então começou a 
propor modelos de vida cristã, 
que os fiéis deveriam imitar.

Outro ponto a destacar é 
que os santos são também in-
tercessores, que auxiliam os 
cristãos em situações diver-
sas. “Cada santo acaba rece-
bendo uma “especialidade”, 
de acordo com o que enfren-
taram em sua vida. Assim te-
mos santos de causas urgen-
tes, de causas impossíveis, 
dos pobres, entre outras”, ex-
plicou.

Além disso, o Brasil pos-
sui uma forte herança cultu-
ral católica e pode-se dizer 
que o brasileiro é um povo 
de fé e lutador, que enfrenta 
diversas dificuldades em sua 
vida. Em cenários de profun-
da incerteza, só a fé em um 
intercessor ajuda a manter a 
resiliência. “Podemos pen-
sar, como exemplo, nas difi-

culdades do sertanejo com a 
seca e sua fé em São Pedro. 
Assim o santo, para além de 
um modelo de vida, funciona 
como um auxílio nas dificul-
dades”, frisou.

Santo da casa própria
Há 43 anos, a professora 

aposentada Socorro Basilio, 
69 anos, soube pela diretora 
da escola que trabalhava que 
São Judas Tadeu era o santo 
intercessor na aquisição da 
casa própria. “Como meu ma-
rido estava concluindo enge-
nharia civil não queria uma 
casa em conjunto habitacio-
nal. Queria construí-la  do 
zero”, contou.

Na Festa de São Judas Ta-
deu, comemorado no dia 28 
de outubro,pediu ao santo 

a graça através de sua filha. 
“Na época ela tinha três anos, 
então disse: filha pede a São 
Judas Tadeu uma casa para 
a gente morar. Ela olhou pra 
mim e sorriu na inocência, 
gritando bem alto: São Judas 
me dá uma casa! Eu fiquei 
numa saia justa”, relembrou. 

Em janeiro do ano seguin-
te, o prefeito da época esta-
va fazendo recadastramento 
imobiliário, então como So-
corro era funcionária pública 
poderia financiar o terreno. “ 
Coincidentemente, tinha um 
terreno disponível próximo a 
Igreja São Judas Tadeu. Então 
escolhemos esse”, afirmou. A 
devota revela que São Judas 
Tadeu foi o primeiro convida-
do a entrar em sua casa e, hoje 
tem um altar em sua homena-

gem. Na igreja tem uma cha-
ve da sua casa no mural dos 
devotos, representando a gra-
ça alcançada.

Santos com missões específicas: tem até um da casa própria

confundido com Judas Isca-
riotes – aquele que traiu Jesus 
por 30 moedas. “O nome Ju-
das caiu na desonra e passou 
a ter um significado de traidor. 
Para ressignificar essa ima-
gem, Jesus teria aconselhado 
Santa Brígida, padroeira da 
Suécia, que vivia um momen-
to difícil em sua vida, a pedir a 
intercessão ao santo, que con-
cederia a graça”, relatou. Após 
esse acontecimento, São Judas 
Tadeu ficou conhecido como o 
santo das causas perdidas ou 
difíceis de serem resolvidas.

Após a ressurreição de Je-
sus, São Judas Tadeu passou a 
vida pregando os ensinamen-
tos de Cristo, até que no dia 28 
de outubro morreu como már-
tir. Segundo a tradição, ele foi 
assassinado com golpes de 
lanças, machados e porretes. 
Suas relíquias estão conserva-
das na Basílica de São Pedro, 
em Roma.

São Cosme e São Damião
Por causa da formação cris-

tã que tiveram, os irmãos Cos-
me e Damião decidiram evan-
gelizar através da medicina. 
Eles não faziam isso de ma-
neira impositiva ou constran-
gedora, mas por meio da ca-
ridade, amor ao próximo e 
competência. Como não co-
bravam por seus serviços mé-
dicos, São Cosme e São Da-
mião são os padroeiros dos 
médicos e dos farmacêuticos. 
Os irmãos foram presos acu-
sados de feitiçaria, sendo reti-
rados violentamente do local 
onde atendiam os doentes e le-
vados ao tribunal do impera-
dor. Para continuarem vivos, 
precisariam renunciar a Jesus 
Cristo. “Por terem se negado 
a renunciar aos princípios do 
Evangelho, foram duramen-
te torturados e decapitados”, 
contextualizou o padre. A fes-
ta de Cosme e Damião é cele-
brada no dia 26 de setembro.

Igreja São Judas Tadeu, no bairro da Torre, em 
João Pessoa; ele também é conhecido como o 

santo das causas perdidas

n 

Além dele, 
há outros 
santos não tão 
populares que 
merecem ser 
lembrados

n 

Temos santos 
de causas 
urgentes, 
de causas 
impossíveis, 
dos pobres, 
entre outras

“Depois que 
cresci, perdi 
esse hábito, 
mas ainda 
hoje falo para 
minha filha 

Sandra da Silva

Foto: Ortilo Antônio 

Sara Gomes 
saragomesreporteauniao@gmail.com
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Os jogos das últimas rodadas 
do Paraibano evidenciaram boas 
campanhas dos clubes sertanejos 
do Sousa e  do Nacional de Patos. 
No domingo (13), o Sousa venceu 
por 2 a 0 o Atlético, no Perpetão, 
em Cajazeiras. Antes, no meio de 
semana, o Nacional já havia der-
rotado o Treze, em Patos, por 2 a 
0. Os resultados colocaram Dinos-
sauro e Canário nas lideranças de 
seus respectivos grupos com dez 
pontos conquistados, cada. Já o 
Atlético de Cajazeiras destoa no 
Sertão é o lanterna do grupo A 
com apenas um ponto, correndo 
grande risco de sofrer o seu ter-
ceiro rebaixamento.

Tido como um dos candidatos 
ao rebaixamento antes do início 
da competição por conta dos pro-
blemas extracampo, o Nacional 
deu a volta por cima na competi-
ção e vem se firmando como um 
dos clubes com chances de avan-
çar a segunda fase do torneio. Para 
o treinador Lamar Lima, o objeti-
vo agora é buscar a classificação 
para o quadrangular final das se-
mifinais.

“Somos muito competitivos. 
Vamos sempre brigar por obje-
tivos. Alguns já foram passados, 
que era permanecer na Série A. 
Vamos buscar a classificação, ago-
ra e qualificar ainda mais o grupo, 
porque a competição é difícil e as-
ssim brigar com todas as nossas 
forças pelos objetivos reais den-
tro campeonato. A nossa campa-
nha nos permite pensar grande”, 
pontuou.

O Sousa, que venceu o São Pau-
lo Crystal e depois o Atlético, che-
gou à liderança do grupo A e pode 
ampliar a vantagem em novo con-
fronto contra o Atlético, amanhã.

No sábado (12),  o Botafogo 
confirmou o favoritismo e ganhou 
o “Botauto”por 1 a 0, no Almei-
dão, em João Pessoa, que colocou 
o Alvinegro na 3ª posição do gru-
po A com oito pontos, um a me-
nos que o 2º colocado São Paulo 
Crystal, porém, com dois jogos a 
menos que o adversário direto. O 
Auto Esporte sofreu a sua quarta 
derrota e com quatro pontos con-
quistados vai brigar com o Atléti-
co pela permanência na primeira 
divisão em 2023.

O “Clássico dos Maiorais” aca-
bou empatado no domingo (13). 
Campinense e Treze não saíram 
do 0 a 0, no Amigão, em Campi-
na Grande. Raposa e Galo brigam 
diretamente pela segunda colo-
cação do grupo B com sete e seis 
pontos respectivamente. Quem 
vive a situação mais desconfor-
tável é o Treze, embora com um 
ponto a menos, tem dois jogos a 
mais que o rival e vê o CSP  logo 
atrás com mesmo número de jo-
gos e dois pontos a menos na ta-
bela de classificação. Do lado da 
Raposa, o treinador Ranielle Ri-
beiro se mostra insatisfeito com o 
início da temporada e cobra mais 
empenho no grupo rubro-negro, 
no Estadual, após a eliminação na 
Copa do Nordeste, ainda na fase 
de grupos. 

“No Campeonato Paraibano 
temos a obrigação de brigar pelo 
título, temos de mudar o compor-
tamento durante as partidas. O 
grupo tem condições de mostrar 
o seu real potencial”, comentou.

Após as três partidas realiza-
das no último fim de semana pelo 
Campeonato Paraibano, mais três 
jogos movimentam a rodada do 
Estadual na sua 7ª rodada, com 
destaques para mais dois clás-
sicos. CSP x Nacional de Patos 
abrem a rodada, hoje, a partir das 

20h15, no Almeidão, em João Pes-
soa. Amanhã, em Campina, às 
20h15, Treze e Campinense due-
lam pelo “Clássico dos Maiorais”. 
No Marizão, em Sousa, também 
às 20h15, Sousa e Atlético fazem 
o “Clássico do Sertão”.

Em  números
Com 23 jogos realizados, o 

Campeonato Paraibano chega à 
sua primeira metade disputada 
com média de 2,6 gols por parti-
da, onde os mandantes foi quem 
mais venceram partidas. Das 10 
equipes que disputam o certame, 
apenas uma delas ainda não con-
seguiu vencer, o Atlético.

A estatística da atual edição do 
Estadual aponta que já foram mar-
cados 60 gols em 23 jogos, o que re-
presenta uma média de 2,6 gols por 
jogo. Pedrão, atacante do Nacional 
de Patos, balançou as redes por seis 
vezes e é artilheiro do certame. O 
Nacional de Patos é o clube dono do 
melhor ataque com 14 tentos marca-
dos, já o Sport Lagoa Seca com ape-
nas um gol marcado é quem tem o 
pior ataque do torneio. O Carnei-
ro é também o clube de pior defe-
sa com 14 gols sofridos e o Campi-
nense, com apenas um gol sofrido, 
assegura a melhor defesa.

Os mandantes marcaram 33 
gols contra 27 dos visitantes. Em 
relação a vitórias, foram nove con-
tra sete dos visitantes,  e ainda 
sete partidas que acabaram em-
patadas. Botafogo, Campinense 
e Sousa ainda não perderam na 
competição. 

Mulher no apito
Pela primeira vez, uma mulher 

vai apitar um clássico na primei-
ra divisão do futebol paraibano. A 
árbitra paraibana Ruthyanna Ca-
mila é quem vai apitar o jogo Tre-
ze x Campinense.

n
Depois de um primeiro clássico empatado no meio 
de semana, o Botafogo se impôs no segundo jogo 
e derrotou o Auto Esporte por 1 a 0, no Almeidão, 
assumindo a terceira posição no grupo A. O próximo 
jogo do Belo será contra o Sousa no próximo dia 23

n
Um clássico sem emoções e sem gols. Assim foi 
Campinense x Treze, domingo passado, no Amigão. 
As duas equipes voltam a jogar amanhã, no mesmo 
local, pelo grupo B, que tem o Nacional como líder da 
competição. O Alviverde joga hoje contra o CSP, na capital

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

No último domingo, a equipe do Sousa foi até 
Cajazeiras e derrotou o Atlético por 2 a 0, assumindo 

a liderança do grupo A do Campeonato Paraibano

Sertão na
liderança

paraibano 2022

No grupo A, o Sousa assumiu a ponta, e no 
grupo B, o Nacional vem superando os rivais de 
Campina Grande, depois de 23 jogos disputados
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Um evento marcado pela 
quebra de seis recordes e 
pelo grande número de atle-
tas participantes. Assim foi 
o Torneio Paraibano Absolu-
to de Natação, que aconteceu 
no Parque Aquático da Vila 
Olímpica Parahyba, no últi-
mo final de semana. O even-
to marcou a abertura da tem-
porada de natação deste ano.

Para os atletas do Sesi de 
Campina Grande, a partici-
pação no torneio marcou a 
retomada das competições, 
que praticamente foram pau-
sadas durante a pandemia. O 
treinador Dimas Silva se dis-
se satisfeito com o resultado 
conquistado pelos 50 atletas 
da equipe que disputaram 
o Absoluto. “Uma média de 
100 medalhas. Tanto os vete-
ranos quanto os novos alu-
nos, cerca de 25, que se des-
tacaram também”. 

Um dos destaques, disse, 
foi o jovem atleta João Gre-
gório que aos 16 anos com-
petiu em 17 provas e três re-
vezamentos, conquistando 

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

A transformação dos clubes em empresas é o 
primeiro passo para se evitar a falência de 
muitos clubes no país. O futebol, ao redor 

do mundo, já há muito tempo é uma indústria 
de entretenimento que rende bilhões de dólares 
e por isso passou a ter uma gestão profissional 
de alto nível nos países desenvolvidos. Todas as 
esferas que trabalham com o futebol na Europa, 
por exemplo, estão cada vez mais ricas, sobretudo 
os clubes e jogadores, que são os artistas dos 
espetáculos. 

Mas para que isso fosse possível, foram criadas as 
ligas dos clubes, que são responsáveis pela organi-
zação dos campeonatos cada vez mais rentáveis em 
prol dos que fazem o futebol, não dos cartolas, como 
é aqui no Brasil. Aqui, tudo ainda está centralizado 
na CBF, que cada dia tem lucros maiores, enquanto 
que os clubes cada vez mais pobres, com raríssimas 
exceções. É claro que a falência da maioria deles não 
é só culpa da CBF, e sim de gestões amadoras e cor-
ruptas. Olha aí o exemplo do Cruzeiro, que dirigen-
tes foram parar até na cadeia, além de Vasco, Botafo-
go etc. A lista de clubes no vermelho parece infinita.

Ao longo dos anos, o que temos visto é que alguns 
dirigentes, tanto de clubes como de federação, enri-
queceram, da noite para o dia, enquanto os clubes 
e os próprios campeonatos, pelo Brasil afora, ficam 
cada vez mais pobres, tecnicamente e financeira-
mente. Os clubes têm servido de plataforma política 
e de outros interesses dos seus cartolas, que quase 
nunca coincidem com os reais interesses dos clubes 
e seus torcedores. 

Diante dessa situação, os próprios clubes já come-
çam a se movimentar para criar uma liga, que admi-
nistrará os campeonatos e os lucros serão em gran-
de parte para os próprios clubes, ao contrário do que 
acontece hoje. A coisa ainda está embrionária e com 
algumas divergências, mas já tem muitas empresas 
querendo bancar esta mudança. 

A coisa é tão corrupta, desde da entidade maior 
que comanda atualmente o nosso futebol, até as fe-
derações estaduais, que tivemos num passado recen-
te dirigentes presos, outros não podem sequer sair do 
país que serão presos. Quem está dizendo isto não 
sou eu, os fatos foram reais e amplamente divulga-
dos no mundo inteiro. Uns cartolas atingidos tiveram 
que se afastar do poder, mas continuam mandando 
em tudo e colocando lá quem eles querem. As elei-
ções para a presidência, tanto da CBF como das fe-
derações, tornaram-se mais importantes do que as 
para a maioria dos cargos políticos do país.

É muita grana em jogo. As eleições para essas en-
tidades passaram a ser uma verdadeira guerra, em 
um processo de toma lá dá cá, que faz inveja a mui-
tos políticos que se acham muito sabidos. Segundo 
reportagem do UOL, alguns presidentes de federa-
ções, que votam na Assembleia Geral da CBF, rece-
beram um aumento de apenas 975 por cento em um 
ano, justamente no momento que antecede o proces-
so eleitoral da entidade maior que comanda o nos-
so futebol.

O primeiro aumento dos salários dos presidentes 
foi de R$ 20 mil para R$ 50 mil. Depois esse salário 
subiu para R$ 70 mil. Em outubro do ano passado, 
chegou a R$ 160 mil, em novembro passou para R$ 
195 mil e em dezembro, teve presidente de federação 
( são 27 em todo o país), que recebeu a bagatela de 
R$ 215 mil. Segundo alguns dirigentes, foram bônus 
anuais e não aumentos salariais. Passou a ser uma 
verdadeira Mega-Sena, por isso, vale tudo para elei-
ção ou reeleição. Na hora da votação, aparecem ligas 
com direito a votos mesmo sem estar em atividade 
etc etc, contanto que dê a vitória a certos candidatos. 

Passadas as eleições, os clubes reclamam de 
tudo, andam de pires na mão pedindo e pagando al-
tas taxas para jogar, sem rendas satisfatórias, nem 
patrocínios suficientes. Mas nunca é demais dizer 
que são eles que elegem esses cartolas, muitos de-
les em troca de  “favores”. Porém, para não dizer que 
sou pessimista, enxergo no futebol empresa e na liga 
dos clubes, uma luz no final do túnel. 

Campeonato Paraibano
A última rodada do Campeonato Paraibano mos-

trou que o Nacional deixou de ser apenas uma ze-
bra e tornou-se realidade, assustando aos chama-
dos grandes do nosso futebol.O Treze sentiu a força 
do Canário do Sertão, que por pouco não venceu em 
Campina Grande e confirmou a vitória no meio de 
semana, em Patos, no jogo da volta. Do jeito que vai, 
estará nas semifinais. Outro que corre por fora, com 
chances de surpreender também é o São Paulo Crys-
tal, com menos chances, é claro.

O Sousa está mostrando que é sério candidato ao 
título do Paraibano este ano. O Botafogo se recuperou 
vencendo o Botauto, mas outra vez mostrou que tem 
muita dificuldade de jogar contra times que jogam 
defensivamente. Terá de aprender, porque a maioria 
dos times no campeonato estadual vai jogar como o 
Auto Esporte jogou. A história é completamente dife-
rente da Copa do Nordeste, onde algumas equipes 
propõem o jogo e pressionam o time da Estrela Ver-
melha, cedendo espaços para serem explorados.

Entidades ricas 
e clubes pobres

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Federação comemora o êxito da competição, que reuniu 200 atletas de oito clubes

Seis recordes quebrados
no Paraibano de Natação

vila olímpica parahyba

As disputas da primeira competição estadual aconteceram no 
último final de semana no parque aquático da Vila Olímpica
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Recordes no Torneio 
n Prova

200 PF 
1500 LF 
800 LM 
800 LM 
800 LM 
200 BF

n Atleta

Isabela Silva Garcia 
Sofia Gomes Braga 
Vitor Henrique Souza 
Vinicius Pedrosa 
Jamal Barroso Soares 
Giovana Campos

n Nasc.

2006 
2008 
2004 
2002 
2009 
2008

n Clube

Vila Parahyba 
ECCB/Acqua r1 
Vila Parahyba 
Vila Parahyba 
ECCB/Acqua r1 
ECCB/ACQUA R1

n Tempo

02:55.28 
19:44.64 
09:03.18 
09:24.25 
09:33.06 
02:35.73

medalha em todas. “Se dis-
pôs a nadar em todas as pro-
vas, descansando um pouco 
ali no intervalo da prova fe-
minina e já fazia a próxima 
prova”. O técnico também 
chamou a atenção para o 
atleta Rafael Urtiga, que na 
competição do final de se-
mana alcançou o 15o lugar 
no ranking nacional. “Ele 
fez o melhor tempo da vida 
dele na categoria dos nasci-
dos entre 2003 e 2004”. 

Além dos mais de 200 
atletas de oito clubes, a tor-
cida também se fez presen-

te na competição. O retorno 
gradual segue as diretrizes 
das autoridades sanitárias, 
que com o recuo da pande-
mia, tem trabalhado a reto-
mada também do público 
presente. Para Antônio Mei-
ra, vice-presidente da Fede-
ração de Esportes Aquáticos 
da Paraíba (Feap/PB), o Tor-
neio Paraibano Absoluto de 
Natação superou as expec-
tativas. “Foi tudo perfeito, 
graças a Deus. Provas mui-
to bem realizadas, atletas 
preparados e muita anima-
ção por parte dos que esta-

vam presentes”. O entrevis-
tado adiantou ainda que no 
próximo sábado, 19, é a vez 
do Campeonato Master de 
Natação, com previsão de 
pelo menos 100 atletas com-
petindo também no Parque 
Aquático da Vila Olímpica 
Parahyba. 

Além do SESI-CG par-
ticiparam do evento atletas 
de mais sete clubes paraiba-
nos. Clube Campestre, Grê-
mio Vila Olímpica Parahyba, 
ECCB/ Acqua r1,  Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar da 
Paraíba (COPM-PB) e AABB.

“campeões do amanhã”

Remo oceânico oferece 20 vagas para crianças
Os alunos que fazem ca-

noagem olímpica – integran-
te do ‘Campeões do Ama-
nhã’ – nas Três Lagoas, em 
Oitizeiro, participaram de 
uma aula inaugural de remo 
oceânico no último sábado, 
na Praia do Cabo Branco. De 
graça para a população, a mo-
dalidade se torna a 12a a ser 
incluída no projeto da Prefei-
tura de João Pessoa, através 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Recreação.

Os treinamentos vão ser 
em frente ao Sesc Cabo Bran-
co toda segunda, quarta e 
sexta-feira, entre 15h e 17h. 
São 20 vagas sendo oferta-
das neste primeiro momen-
to para crianças e adolescen-
tes, entre 6 e 16 anos.

Aos 14 anos, Elionay Ga-
brielly faz canoagem olímpi-
ca há cerca de seis meses. A 
estudante participou da tur-
ma de estreia do remo oceâni-
co e adorou o desafio de enca-
rar o mar pela primeira vez.

“Foi uma experiência in-
crível. Nunca havia rema-
do no mar. Fazer canoagem 
nas Três Lagoas com certeza 
me ajudou e está sendo de-
mais as aulas lá. É um espor-
te novo para a minha idade. 

As pessoas da nossa comu-
nidade estão tendo oportu-
nidade de distrair a mente 
delas. Hoje em dia, as crian-
ças estão indo fazer muita 
coisa errada e com o espor-
te se torna incrível”, comen-
tou Elionay Gabrielly.

Além de Elionay, outros 
29 alunos de canoagem olím-
pica estiveram presentes no 
evento na orla da capital. É o 
caso de Marcone Santos, que 
está empolgado com o que 
vem aprendendo e já faz pro-
jeções para o futuro.

“Está sendo muito mas-
sa. É um esporte que me 
adaptei e gostei muito. So-

nho treinar bastante e con-
seguir disputar um Cam-
peonato Brasileiro. Tenho 
como meta trazer uma me-
dalha para João Pessoa e 
também para a minha co-
munidade das Três Lagoas”, 
finalizou Marcone Santos.

Inscrições
Quem se interessar em 

participar precisa apresen-
tar um documento oficial 
com foto e comprovante de 
residência. É necessário ter 
um documento também do 
responsável. As inscrições 
começaram, ontem, dia ofi-
cial do início das atividades, 

em frente ao Sesc, na Praia 
do Cabo Branco.

O projeto “Campeões do 
Amanhã” insere crianças 
da Rede Municipal de En-
sino na prática esportiva. 
A meta do projeto é atingir 
o quantitativo superior a 
20 modalidades ofertadas, 
através da Sejer.

Atualmente, além do 
remo oceânico, são mais 
11 modalidades em fun-
cionamento: vôlei, natação, 
handebol, ginástica rítmi-
ca e artística, futebol, vôlei 
de praia, jiu-jitsu, canoa-
gem olímpica, triathlon e 
basquete.

Aula inaugural aconteceu 
no último sábado, na praia 
do Cabo Branco, em frente 
ao Sesc. Escolinha atende 
pessoas de 6 a 16 anos às 
segundas, quartas e sextas
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Com os resultados do 
último final de semana es-
tão definidas as semifinais 
do Campeonato Carioca e 
também da Taça Rio, após 
a disputa da última rodada 
da Taça Guanabara.

Fluminense (campeão 
da Taça GB) encara o Bo-
tafogo (quarto colocado), 
enquanto Flamengo (vice 
líder da Taça Guanabara) 
enfrenta o Vasco (tercei-
ro lugar).

No sábado, o Tricolor 
empatou sem gols com o 
Boa Vista, mas já tinha ga-
rantido a primeira posição. 
O mesmo se aplicou ao Fla-
mengo que, na reabertu-
ra do Maracanã, goleou o 
Bangu por 6 a 0, e terminou 
em segundo. No domingo, 
o Vasco venceu o Resende 
por 3 a 0 e foi beneficiado 
pelo empate de Botafogo e 
Audax em 2 a 2, ficando as-
sim com a terecira posição.
Com 37 taças, o Flamen-
go é o maior vencedor 
do Campeonato Carioca. 
Em segundo vem o Flu-
minense com 31 conquis-
tas, depois o Vasco com 
24 e o Botafopgo com 21. 
O quinto é o América 
com sete títulos.

Pela Taça Rio, Nova 
Iguaçu (quinto colocado) 
mede forças com o Audax 
(oitavo lugar), enquanto 
a Portuguesa (sexta colo-
cada) enfrenta o Resende 
(sétimo).

O Vasco da Gama, mesmo com um time cheio de reservas, derrotou o Resende por 3 a 0 em São Januário

Outra disputa por vaga na final do Campeonato será entre Botafogo e Fluminense, com primeiro jogo no dia 21

Flamengo e Vasco jogam amanhã
semifinais do carioca

Muros do Parque dos Príncipes e do 
CT amanhecem pichados no PSG

torcida contra dirigentes

Fo
to

:  
Ra

fa
el

 R
ib

ei
ro

/V
as

co

Tabelas
n CarioCa
Quarta (16/03)
Vasco x Flamengo, às 20 horas, no 
Maracanã;
Domingo (20/03)
Flamengo x Vasco, às 16 horas, no 
Maracanã;
Segunda-feira (21/03)
Botafogo x Fluminense, às 20 horas, no 
Nilton Santos;
Domingo (27/03)
Fluminense x Botafogo, às 16 horas, no 
Maracanã.

n Taça rio
Sábado (19/03)
Resende x Portuguesa, às 15h30, no 
Estádio do Trabalhador;
Domingo (20/03)
Audax x Nova Iguaçu, às 15h30, no Jair 
Toscano, em Angra dos Reis;
Quarta (23/03)
Portuguesa x Resende, às 15h30, no 
Luso Brasileiro;
Quinta (24/03)
Nova Iguaçu x Audax, às 15h30, no 
Laranjão.

Raio mata árbitro durante
jogo disputado no Piauí

O árbitro Valdinar Rodrigues de Jesus, 49 
anos, natural do Povoado Água Fria de Campo 
Maior (PI) faleceu no último sábado ao ser atin-
gido por um raio durante uma partida da Copa 
Cidade 2022, realizada na comunidade Santa 
Maria, entre Jatobá do Piauí e Capitão de Cam-
pos. Valdinar Rodrigues de Jesus estava encer-
rando a partida, por causa da forte chuva que 
caía na região, quando acabou sendo atingido 
pelo raio. Os jogadores ainda tentaram reanimá
-lo, mas sem sucesso. Com baixos sinais vitais, 
ele foi levado ao Hospital Regional de Campo 
Maior. No entanto, o árbitro acabou falecendo 
antes mesmo de receber o atendimento médico. 
O fato ocorreu por volta das 16h30. Valdinar 
Rodrigues foi apitar o jogo para substituir um 
companheiro de profissão, que não pôde compa-
recer ao duelo entre Fubuia e Boa Fé.

Curtas
Briga campal no Marrocos 
tem 160 presos e 26 feridos

O mundo da bola nem bem se recuperou das 
impressionantes e revoltantes imagens de briga entre 
torcedores do Querétaro e do Atlas, no México, com 26 
feridos, e já presencia novo ato de selvageria em uma 
partida de futebol. Desta vez a briga campal ocorreu 
no estádio Moulay Abdellah, no Marrocos, domingo 
passado, e foi ainda mais assustadora e grave, 
com dezenas de feridos, 33 veículos queimados ou 
destruídos e 160 presos, sendo 90 menores de idade. 
A confusão ocorreu após a partida entre o mandante 
FAR, representante de Rabat, e o MAS, de Fez. Os 
visitantes ganharam o jogo da Copa do Trono por 2 
a 0 e os revoltados torcedores da casa, eliminados, 
começaram a destruir tudo o que viam pela frente. 
Houve invasão no gramado e enorme enfrentamento 
com a polícia local. 

Eleição para presidente
da CBF acontecerá dia 23

O presidente interino da CBF, Ednaldo Ro-
drigues, divulgou edital de convocação para as 
eleições da Confederação Brasileira de Futebol, 
marcando para o próximo dia 23 o pleito na sede 
da entidade, a partir das 10h30, em primeira 
convocação e uma hora depois em segunda con-
vocação. De acordo com o edital, a ordem do dia 
prevê a eleição do presidente, de oito vice-presi-
dentes, três membros efetivos e três suplentes do 
Conselho Fiscal, todos com mandato de quatro 
anos. E a posse será imediata com mandato até 
23 de março de 2026. O procedimento eleitoral 
será realizado de acordo com as regras esta-
tutárias vigentes. Os presidentes de federações 
terão direito a voto com peso 3, os presidentes 
de clubes da Série A com peso 2 e os da Série 
B com peso 1. Integrantes das Séries C e D não 
terão direito a voto. Ednaldo Rodrigues deve ser 
eleito, já que não existe chapa de oposição.

Brasil goleia Chile e agora
vai enfrentar o Paraguai

A Seleção Feminina Sub-17 abriu o quadran-
gular final do Sul-Americano da categoria com 
o pé direito. O Brasil venceu o Chile por 8 a 0, 
na noite do último domingo, no Estádio Charrua, 
em Montevidéu (URU). Jhonson (2), Aline (2), Ana 
Júlia, Carol, Dudinha e Rebeca marcaram para 
a Canarinho. A equipe de Simone Jatobá volta 
a campo na quarta-feira (16), às 18h30, contra o 
Paraguai, pela segunda rodada da fase final.

Foto: Adriano Fontes/CBF

Meninas do Brasil golearam as chilenas por 8 a 0

O clima continua quente no Paris Saint-Germain 
após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos 
Campeões diante do Real Madrid. Ontem, os mu-
ros do Parque dos Príncipes e do Centro de Trei-
namento do clube amanheceram com pichações 
ofensivas e cobrando a imediata saída do brasileiro 
Leonardo, diretor de futebol, e do presidente Nas-
ser Al-Khelaifi

Os Ultras franceses estão indignados com a falta 
de resultados importantes da equipe no continen-
te e, após outra frustração na Liga dos Campeões 
novamente com alto investimento, resolveram de-
monstrar qual o sentimento entre eles: "10 anos de 
mediocridade", escreveram, revoltados.

Depois da eliminação, a paciência com os dire-
tores parece ter chegado ao fim. "Nasser, Leo, fora", 
e "fiquem longe de nossa terra", vinham no início 
das pichações, seguidas de muitas mensagens aos 
dois dirigentes. "Fiquem longe de nós, Paris nun-
ca será o Catar", "sejam dignos" e "vocês nos deixa-
riam orgulhosos (saindo)", deram tom aos protes-
tos, sempre seguidos com muitos palavrões à dupla.

Os torcedores usaram o "Paris somos nós", como 
forma de mostrar quem manda no clube e questio-
naram onde estava o "projeto" dos dirigentes para 
tornar o PSG uma potência. Apesar de muitas con-
tratações e investimentos pesados, o clube há tem-
pos não encanta e revolta seu torcedor.

No jogo de sábado, diante do Bordeuax, pelo 
Campeonato Inglês, a torcida do PSG já demons-
trou toda sua insatisfação com os dirigentes, com 
muitas faixas e cartazes de protesto. Ainda vaiaram 
o brasileiro Neymar e o argentino Messi a cada to-
que na bola. Nem mesmo a vitória por 3 a 0 acal-
mou o clima no Parque dos Príncipes.

A diretoria arma uma reformulação grande no 
elenco e alguns jogadores já se preparam para dei-
xar o PSG, casos de Wijnaldum, Sergio Ramos e 
até Di María. Apesar de vaiado, Neymar não pa-
rece disposto a sair e até usou uma foto nas redes 
sociais com o filho para mandar um recado sobre 
quem o move "a continuar." Por outro lado, Messi 
não teria se sentindo bem com as cobranças e tam-
bém pode respirar novos ares em breve.

Agência Estado

No sábado 
passado, 
o PSG venceu 
o Bordeaux 
por 3 a 0 
pelo Francês, 
mas a torcida 
vaiou Messi 
e Neymar

n 

 “Fiquem longe de 
nós, Paris nunca será 
o Catar.  Nasser, Leo, 
fora. Fiquem longe 
de nossa terra” foram 
frases das pichações

Foto: Reprodução/Instagram
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44 a.C. — Júlio César, 
general e estadista romano
963 — Romano II, imperador bizantino
1902 — Custódio de Melo, 
militar e político brasileiro
1927 — Júlio de Mesquita, jornalista brasileiro
1975 — Aristóteles Onassis, 
empresário greco-argentino
1998 — Tim Maia, cantor e compositor brasileiro
2006 — Josué Montello, escritor brasileiro
2011 — Nate Dogg, rapper norte-americano
2020 — Affonso Arinos de Mello Franco, 
diplomata, escritor e político brasileiro
2021 — Napoleão Gomes de Albuquerque, 
médico psiquiatra (PB)

Mortes na História

Obituário

Rogério da Silva Pereira
12/3/2022 – Aos 41 anos, em 
Guarabira (PB), assassinado a 
facadas pelo próprio filho de 18 
anos durante uma briga doméstica.

Foto: Notícia Paraíba

Sandro Hudson (Sandrinho)
12/3/2022 – Em Patos (PB), 
assassinado. Limpador de para-
brisas em semáforos foi morto 
a tiros quando trabalhava, 
disparados por um homem não 
identificado.

Foto:WhatsApp

Thiago Renovato de Carvalho
10/3/2022 – Aos 27 anos, em Patos 
(PB), assassinado. Foi alvejado com 
disparos de arma de fogo por dois 
desconhecidos que estavam em 
uma bicicleta.

Foto: Reprodução

Nilson Machado
11/3/2022 – Aos 66 anos, em 
Campina Grande (PB), em 
decorrência de queimaduras, 
após ficar 19 dias internado. Era 
um dos comerciantes atingidos 
pela explosão ocasionada por um 
vazamento de gás em um quiosque, na cidade de 
Vista Serrana (PB).

Foto: Notícia Paraíba

Antônio Costa da Silva
13/3/2022 – Aos 88 anos, em Patos 
(PB), em decorrência de problemas 
cardíacos. Era viúvo de Maria do 
Socorro Rodrigues Costa. Deixa 
filhos, netos e bisnetos. Também 
era pai do sargento-PM Francisco 
de Assis Rodrigues da Costa, que morreu em 
fevereiro de 2021, vítima da Covid-19.

Foto: Reprodução

Orlando Brito
11/3/2022 – Aos 72 anos, em 
Taguatinga (DF), em razão de 
complicações decorrentes de uma 
cirurgia de intestino. Fotógrafo e 
editor referência do fotojornalismo 
no Brasil. Durante a carreira, 
registrou presidentes, políticos e personalidades 
do poder, contando por meio de imagens parte 
da história política do Brasil, desde os anos de 
1960. Também produziu um acervo de fotografias 
de cidadãos comuns, indígenas e expoentes do 
mundo esportivo e cultural. Em 1979, quando 
atuava no jornal O Globo, se tornou o primeiro 
brasileiro premiado no ‘World Press Photo Prize’ do 
Museu Van Gogh, de Amsterdã, na Holanda.

Foto: Instagram

Rupiah Banda
11/3/2022 – Aos 85 anos, de câncer 
do cólon. Ex-presidente de Zâmbia. 
Exerceu o cargo por apenas três 
anos, de 2008 a 2011. Um mandato 
curto marcado pelo crescimento 
econômico e acusações de 
corrupção. Era vice-presidente quando o 
presidente Levy Mwanawasa morrer após um 
derrame. Ele foi derrotado nas eleições de 2011.

Foto: Reprodução

Sandra Cavalcanti
11/3/2022 – Aos 96 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), vítima de parada 
cardíaca. Ex-deputada estadual 
que, em 1960, elegeu-se com 14.513 
votos, pela UDN, no estado da 
Guanabara, e obteve na época 
apoio da escritora Raquel de Queiroz. Era a 
porta-voz do jornalista Carlos Lacerda, que havia 
sido eleito governador (1960-1965). Convidada, 
em 1961, pelo presidente Jânio Quadros para ser 
a embaixatriz do Brasil na Unesco, declinou do 
convite e defendeu o fim dos carros oficiais e o 
direito de os homens serem professores primários. 
Defendeu a criação do Ministério para Assuntos 
Femininos e também exerceu mandato como 
deputada federal constituinte.

Foto: Acervo da Alerj

Cláudia Rejane da Silva Santos
13/3/2022 – Aos 53 anos, em 
Catolé do Rocha (PB), vítima 
de atropelamento. Ela estava 
caminhando quando foi atingida por 
um veículo não identificado. Residia 
no bairro João Pinheiro Dantas.

Foto: Patosonline

Aforismo
“Quanto mais falamos 

sobre o fato de que vamos 
morrer algum dia, mais 
compreensão teremos a 

respeito da nossa própria 
finitude e saberemos conviver 
naturalmente com esse fato.”

(Milena Donato)
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Um memorial verde, com cem 
mudas de árvores nativas da Mata 
Atlântica, foi inaugurado no últi-
mo sábado (12) em uma área de 
proteção do Sistema Cantareira, 
em Nazaré Paulista (SP), para ho-
menagear as vítimas da pandemia 
de Covid-19 no Brasil. Há exatos 
dois anos foi registrada a primeira 
morte em decorrência da doença 

no país – uma mulher de 57 anos, 
em São Paulo.

O memorial é uma iniciati-
va, no Brasil, das organizações 
não governamentais Instituto de 
Pesquisas Ecológicas (Ipê), Ca-
talyst2030, Rede Folha de Em-
preendedores Socioambientais, 
Ashoka, Em Luta, em apoio ao 
movimento global Healing Trees 
– uma proposta da fundação San 
Ramon Carbon Neutral que pre-
tende plantar mais de cinco mi-

lhões de árvores, em memória de 
cada pessoa que perdeu a vida 
para a doença no mundo.

“Essa é a maneira que encon-
tramos de reverenciar as pessoas 
que se foram por causa da pan-
demia e também sermos solidá-
rios à dor de todos que perderam 
alguém. É uma forma de ajudar-
mos a regenerar a vida no planeta 
e reafirmarmos que é nosso direi-
to ter um meio ambiente equili-
brado. Estamos vivendo um mo-

mento de grande desafio, já que a 
degradação ambiental tem leva-
do a um desequilíbrio sem prece-
dentes, e a pandemia é um grande 
exemplo disso”, destacou a presi-
dente do Ipê, Suzana Pádua.

O Brasil registrou, desde o iní-
cio da pandemia, 29.305.114 casos 
confirmados de Covid-19, segundo 
o boletim epidemiológico divul-
gado no último dia 11 pelo Minis-
tério da Saúde. O número total de 
mortes pela doença é de 654.556.

Há dois anos foi registrada a primeira morte em decorrência da Covid-19 no Brasil: uma mulher de 57 anos, em SP

Memorial verde lembra os mortos
VÍTIMAS DA PANDEMIA

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

n 

Plantio de mudas de 
árvores nativas da 
Mata Atlântica é uma 
forma de reverenciar 
as vítimas e prestar 
solidariedade à dor dos 
que perderam alguém

Terezinha de Sousa Palitot
10/3/2022 – Aos 93 anos, em João 
Pessoa (PB), em decorrência 
do Alzheimer e complicações 
cardíacas. Professora aposentada 
foi casada com o agropecuarista 
Francisco Palitot (já falecido), que 
era líder político entre os municípios de Conceição 
e Ibiara, na região do Sertão paraibano. Deixou 
sete filhos, entre os quais o ex-vereador e vice-
prefeito de Ibiara Ramiton (Nenca) Palitot. Foi 
velada e sepultada no Cemitério Parque das 
Acácias, na capital paraibana.

Foto: Reprodução

Mariana Thomas Oliveira
11/03/2022 – Aos 22 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de homicídio 
(feminicídio). Estudante natural de 
Lavras da Mangabeira, no Ceará 
que cursava o sexto período de 
Medicina na Famene, na capital 
paraibana. Ela foi encontrada morta no sábado 
(12), com sinais de estrangulamento dentro de 
um apartamento no bairro do Cabo Branco, na 
capital paraibana. Johannes Dudeck, de 31 anos, 
apontado como autor do crime, foi preso pela 
Polícia Civil.

Foto: Reprodução

CONTATOS
n Para críticas, correções, colaborações, 
sugestões, informações sobre óbitos e propostas 
de temas relacionados à Seção Memorial do jornal 
A União, o leitor pode entrar em contato pelo 
e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com ou pelo 
WhatsApp (83) 98854-1491.

David Bennett
9/3/2022 – Aos 57 anos, em 
Baltimore, nos Estados Unidos. 
Primeiro homem a receber um 
transplante de coração de porco 
geneticamente modificado, em 
janeiro deste ano, no Centro 
Médico da Universidade de Maryland.

Foto: Divulgação

Antônio Alexandre de Araújo Júnior
13/3/2022 – Aos 44 anos, na rodovia 
PB-293, em São Bento (PB), vítima 
de atropelamento. Ele seguia 
empurrando uma motocicleta pelo 
acostamento da pista quando 
foi atropelado por uma outra 
motocicleta, conduzida por Francisco de Assis 
Dantas de Sousa, de 29 anos, que foi socorrido 
com escoriações pelo corpo.

Foto: Reprodução

Mario Terán Salazar
10/3/2022 – Aos 80 anos, em Santa 
Cruz, na Bolívia. Soldado boliviano 
conhecido por ter executado o 
argentino Ernesto Che Guevara, 
guerrilheiro e um dos líderes da 
revolução cubana.

Foto: Reprodução

William Hurt
13/3/2022 – Aos 71 anos, de causas 
naturais (tinha um câncer terminal 
na próstata e o tumor teria se 
espalhado para os ossos). Ator 
norte-americano vencedor do Oscar 
de melhor ator em 1985 por seu 
papel em ‘O Beijo da Mulher Aranha’, dirigido 
pelo cineasta argentino naturalizado brasileiro 
Hector Babenco e estrelado pela atriz brasileira 
Sônia Braga. Ele também esteve em ‘Marcas da 
Violência’ (2005), ‘Filhos do Silêncio’ (1986) e ‘Nos 
Bastidores da Notícia’ (1987), ‘Perdidos no Espaço’ 
(1998) e ‘Viagens Alucinantes’ (1980). Também 
interpretava o General Thaddeus Ross em 
diversos filmes dos ‘Vingadores’, da Marvel.

Foto: Divulgação
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 A Escola de Administra-
ção Tributária (Esat), órgão 
de ensino, pesquisa e exten-
são da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB), está 
com inscrições abertas para 
10 cursos de EAD (Educação 
a Distância) do “Programa 
Semeando Sementes da Ci-
dadania”.

Os cursos de educação a 
distância, voltados para edu-
cação fiscal, são gratuitos e 
abertos aos cidadãos parai-
banos. As inscrições de no-
vos alunos podem ser feitas 
na plataforma virtual da Esat 
no link  https://www3.sefaz.
pb.gov.br/esat/semeandose-
mentes/ Após a inscrição, o 
inscrito recebe por e-mail o 
login e cadastrar a sua senha. 
Professores de educação bá-
sica da Secretaria de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do 
Estado, dos colaboradores do 
Conselho Regional de Conta-
bilidade do Estado da Paraí-
ba (CRC-PB), dos estudantes 
de graduação e professores 
do UNiesp e do Unipê, que já 
possuem login e a senha do 
curso, poderão também fazer 
os cursos em EAD.

Cursos disponíveis 
Entre os 10 cursos estão, 

por exemplo, “Conhecendo 
os tributos”; “Entendendo o 
orçamento público”; “Direi-
tos e Deveres”; “ICMS –Saiba 
mais”; “Nota Fiscal de Con-
sumidor Eletrônica NFC-e”; 
“Planejamento Financeiro” 
e a “Cidadania ambiental: a 
agenda da administração tri-
butária”. A carga horária dos 
cursos oscila de 10 a 20 horas. 

Pontuação 
Uma das vantagens dos 

cursos online da ESAT para 
os professores da rede públi-

ca estadual, além do conheci-
mento sobre a educação fis-
cal, transparência pública e 
finanças e meio ambiente, é 
a pontuação nos prêmios do 
Estado. Os cursos à distân-
cia do Semeando Sementes 
da Cidadania da ESAT são 
integrantes dos prêmios ‘Es-
cola de Valor’ e ‘Mestres da 
Educação’ da Secretaria de 
Estado da Educação, Ciência 
e Tecnologia, que premiam 
escolas e professores com o 
bônus adicional do 14º e do 
15º salários.

Formar cidadãos
Para a gestora executiva 

da ESAT, Elaine Carvalho 
César, “uma sociedade cons-
ciente tem o poder de decidir 
seus rumos e a ESAT-PB ofe-
rece um portfólio de cursos, 
através da educação a distân-
cia, por meio do programa 
Semeando Sementes da Ci-
dadania. Os 10 cursos ofer-
tados de maneira gratuita 
tem como objetivo dissemi-
nar conteúdos relacionados 
à cidadania fiscal para a for-
mação de um cidadão mais 
participativo e consciente do 
seu papel de fomentador das 
políticas públicas, oferecidos 
a alunos, professores, servi-
dores e à sociedade em ge-
ral”, reforçou. O projeto edu-
cativo Semeando Sementes 
da Cidadania, coordenado 
pela ESAT-PB, tem por obje-
tivo tornar o cidadão cons-
ciente da função social dos 
tributos, da importância do 
controle dos gastos públicos, 
dos seus direitos e deveres, 
do desenvolvimento de va-
lores, atitudes, competências 
e habilidades necessárias ao 
exercício da cidadania na re-
lação recíproca entre o cida-
dão e o Estado.

A população paraibana já 
pode opinar sobre as metas 
e prioridades da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO 
– 2022/2023), por meio de vo-
tação eletrônica no site vota-
caoode.pb.gov.br., disponível 
até a próxima sexta-feira (18). 
O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do do Planejamento, Orça-
mento e Gestão e a Secreta-
ria executiva do Orçamento 
Democrático Estadual quer 
ouvir a população que pode 
votar e sugerir até três tipos 
de ações.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO, tem como 
objetivo dar os parâmetros 
necessários para a elabora-
ção da Proposta Orçamen-
tária Anual e faz um alinha-
mento entre os objetivos, 

ações e programas e indica-
dores econômicos, estabele-
cidos no Plano Plurianual 
- PPA e a realidade social e 
econômica advindas, ajus-
tando as ações do Governo, 
ano a ano, buscando sem-
pre aplicar da melhor for-
ma os recursos disponíveis 
em nosso estado.

O secretário executivo do 
Orçamento Democrático, Cé-
lio Alves, enfatiza a impor-
tância da participação po-
pular. “O governador João 
Azevêdo inova, ao trazer a 
população para discutir a 
proposta de Lei de Diretri-
zes Orçamentárias, e cumpre 
o compromisso de fazer uma 
gestão cada vez popular e de-
mocrática”, disse Célio Alevs.

Qualquer pessoa pode-
rá acessa o site, escolher a ci-

dade em que reside, inserir 
o número do CPF e a data de 
nascimento, para assim, es-
colher as três áreas priori-
tárias e três áreas de inves-
timentos.

Audiência pública
O Orçamento Democráti-

co Estadual realizou na últi-
ma sexta-feira (11), uma au-
diência pública virtual sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, com a participação de 
conselheiros, gerentes, ar-
ticuladores e servidores da 
secretaria, além de popula-
res. A transmissão foi ao vivo 
pelas redes sociais do gover-
no e tratou sobre as metas e 
prioridades a serem estabe-
lecidas para o próximo ano 
e divulgação da plataforma 
de votação.

Municípios atingidos por intensas chuvas ou por estiagem prolongada poderão receber recursos especiais do MDR

Estado de emergência em 38 cidades
decreto federal

SementeS da cidadania

Dez cursos de EAD estão
com inscrições abertas

ODE disponibiliza plataforma de 
votação sobre metas e prioridades 

diretrizeS orçamentáriaS

ESP-PB lança edital para equipe 
de execução em cursos de Saúde

proceSSo Seletivo

A Secretaria de Estado da 
Saúde da Paraíba (SES-PB), 
por meio da Escola de Saúde 
Pública da Paraíba (ESP-PB), 
realiza o Processo Seletivo 
Simplificado visando a sele-
ção de bolsistas e de cadastro 
reserva para a equipe de exe-
cução do Curso de Especiali-
zação em Saúde da Família e 
do Curso de Qualificação em 
Saúde da Família.

"É o primeiro passo do 
processo de formação que vai 
ser muito importante para 
a escola neste ano de 2022. 
É uma iniciativa viabilizada 
pelo Projeto Amar e, através 
dessas especializações, nós 

vamos estar ainda mais per-
to das equipes de Saúde da 
Família de todos os municí-
pios da Paraíba, além de pos-
sibilitar a ampliação da dis-
cussão e da qualificação do 
atendimento na área mater-
no-infantil. É o primeiro pro-
cesso desse tipo certificado 
pela Escola de Saúde Pública, 
o que vai repercutir no SUS 
como um todo. Estamos com 
o edital aberto para a equipe 
de execução e, sem seguida, 
trabalharemos o edital para 
facilitadores do curso", decla-
rou o diretor-geral da ESP-PB, 
Felipe Proenço.

O curso tem como objetivo 

formar, em nível de especiali-
zação, trabalhadores e gesto-
res de nível superior e, em ní-
vel de qualificação, Agentes 
Comunitários de Saúde da 
Estratégia Saúde da Família 
do Estado da Paraíba, a fim 
de contribuir para a qualifi-
cação da Atenção Primária à 
Saúde e para o fortalecimento 
das Redes de Atenção à Saú-
de, com foco na Rede Mater-
no-Infantil.

As inscrições devem ser 
feitas através do site da ESP
-PB, via formulário eletrôni-
co, disponível no link: https://
www.esp.pb.gov.br/editais 
até o dia 21 de março de 2022.

meio amBiente

Sudema 
incentiva uso 
consciente 
da água

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) começou, on-
tem , a "Semana do Uso Cons-
ciente”, um projeto que visa 
aliar duas perspectivas de 
ações sustentáveis: o uso ra-
cional dos recursos hídricos 
e o consumo consciente. A sé-
rie de atividades acontece de 
14 a 29 de março e conta com 
a parceria da Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba (Aesa), Au-
tarquia de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Estado da 
Paraíba (Procon–PB), Compa-
nhia de Água e Esgotos do Es-
tado da Paraíba (Cagepa), Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur) e Instituto de Pesqui-
sa e Ação (InPact). Na ocasião, 
serão comemorados o Dia In-
ternacional do Consumidor 
(1º de março) e o Dia Interna-
cional da Água (22 de março).

Dentre as atividades ofer-
tadas, constam palestras te-
máticas sobre a importância 
da água enquanto recurso na-
tural indissociável à vida e ao 
desenvolvimento das ativida-
des humanas; abordagens lú-
dicas de fiscalização em co-
mércios da capital; stands de 
materiais reutilizados; distri-
buição de materiais educati-
vos; passeio náutico; e trilhas 
ecológicas.

“A Sudema acredita que a 
educação ambiental é uma im-
portante ferramenta capaz de 
fomentar mudanças de atitu-
des necessárias à construção 
de uma sociedade sustentável, 
pensando sempre na preser-
vação da natureza e na qua-
lidade de vida desta e das fu-
turas gerações”, comentou o 
superintendente da autarquia, 
Marcelo Cavalcanti.
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Decreto publicado ontem 
no Diário Oficial da União 
estabelece que 38 municí-
pios atingidos por intensas 
chuvas ou por estiagem pro-
longada estão sob regime de 
emergência e poderão rece-
ber recursos especiais do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR).

Segundo a publicação, os 
estados da Bahia, do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Espíri-
to Santo, Paraná, Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina e 
Minas Gerais possuem cida-
des nessas condições.

Dos 38 municípios lista-
dos no decreto, 19 perten-
cem ao estado do Rio Gran-

de do Sul, que passa por um 
período de estiagem respon-
sável por temperaturas re-
cordes. 

Já as cidades de Afonso 
Cláudio, no Espírito Santo, e 
Guidoval, em Minas Gerais, 
foram classificadas em situa-
ção emergencial pelo exces-
so de chuvas.

Veja a lista completa das cidades 
Estado                                                                Cidades

Rio Grande do Sul                                         Alto Feliz, Arroio do Padre, Bom Princípio, Caraá,                                                                                
                                                                                  Dom Feliciano, Doutor Maurício Cardoso,                                  
                                                                                  Encruzilhada do Sul, Forquetinha, Morro Reuter, 
                                                                                   Muçum, Pelotas, Picada Café, Porto Alegre, Rio Pardo, 
                                                                                   São Pedro da Serra, São Valentim do Sul, Triunfo e Vale            
                                                                                   Real

Paraná                                                               Paraíso do Norte, Santa Isabel do Ivaí e Saudade do                                    
                                                                                   Iguaçu

Santa Catarina                                          Campo Belo do Sul, Chapecó, Irineópolis, Otacílio  
                                                                                   Costa, Ouro Verde, Pinhalzinho, Princesa e São Miguel 
                                                                                   do Oeste

Rio Grande do Norte                     Alexandria e São Bento do Trairi

Ceará                                                               Catunda

Bahia                                                               Lajedo do Tabocal, Pedro Alexandre e Pilão Arcado

Verbas emergenciais
Com a publicação do de-

creto que estabelece o esta-
do de emergência, as cidades 
listadas já podem requisitar 
recursos para restabelecer a 
infraestrutura dos locais afe-

tados e ajudar a população.
Para solicitar as verbas, 

gestores municipais devem 
preencher os dados neces-
sários no Sistema Integra-
do de Informações sobre De-
sastres (S2iD). Os cadastros 

serão avaliados por equipes 
técnicas, juntamente com o 
plano de restruturação e as 
verbas necessárias. A apro-
vação se dá por meio de por-
taria a ser publicada no Diá-
rio Oficial.

Dos 38 municípios listados no decreto, 19 pertencem ao 
estado do Rio Grande do Sul, que passa por um período de 

estiagem responsável por temperaturas recordes

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00031/2021

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

cedimento da Tomada de Preços n° 00031/2021, para prestação dos serviços com para o LOTE 
01 – PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-
-PB, atendendo ao Contrato de Repasse nº 903905/2020/MAPA/CAIXA, GIGOV/JP nº 6478/2021, 
OPERAÇÃO nº 1072524-47, celebrado entre o  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
representado pela Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura Municipal de Aguiar, conforme plano 
de trabalho, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memória de cálculo, projeto 
básico, memorial descritivo e especificações técnicas, plantas e demais anexos, nas localidades 
Genipapeiro de Cima, Caititu, Bom Sucesso, Catolé, Serra de São Pedro e Ladeira Lagamar, 
com o valor de R$ 931.062,71 (novecentos e trinta e um mil, sessenta e dois reais e setenta e um 
centavos), para o LOTE 02 – ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE 
PASSAGENS MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo ao Contrato de Repasse 
nº 908660/2020/MDR/CAIXA, GIGOV/JP nº 6470/2021, OPERAÇÃO nº 1074570-36, celebrado 
entre o  Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal,  e 
a Prefeitura Municipal de Aguiar, conforme plano de trabalho, planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro, memória de cálculo, projeto básico, memorial descritivo e especificações técnicas, 
plantas e demais anexos, na localidade Lagoa, com o valor de R$ 305.272,74 (trezentos e cinco 
mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com a empresa CESARINO 
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 08.061.304/0001-70, sendo considerada vencedora para os dois 
lotes com o valor global de R$ 1.236.335,45 (hum milhão, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e 
trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Aguiar - PB, 14 de Março de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeit

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspúblicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de forma parcelada de gêneros alimentícios para o fornecimento de merenda escola. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 25 de março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 
Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspúblicas.com.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 14 de março de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
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 28 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÕES PARCELADAS 
DE FRUTAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE DIVERSOS SETORES 
DA ADMINISTRAÇÃO. 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. 

Araçagi - PB, 14 de Março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antônio Pessoa, 97 - Centro - Araruna - PB, às 08h do dia 28 de março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Combustível. 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) 3373–1666. E-mail: secretaria@
camaradeararuna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 14 de março de 2022
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Março de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços téc-
nicos de suporte, transmissão e assessoria de comunicação e impressa deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 120/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 11 de Março de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

REGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
OBJETO: Execução dos serviços de transportes escolar destinado a rede de ensino estadual 

deste Município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: ADAILTON HIGINO 
DOS SANTOS 04450552431; ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI; CRISTIANO SAN-
TOS DA SILVA; DNA SERVICOS, ENTRETENIMENTOS, PROMOCOES E LOCACOES EIRELI; 
ERIVANDO DOS SANTOS AMORIM 01098744470; ERYKA M R AGOSTINHO; JOSE WILSON 
SANTOS; TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI, para continuidade dos 
trabalhos, que será realizado no dia 22 de março de 2022 às 09:30 horas. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 06/2007. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, Rua Dom Pedro 
II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 99385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 14 de março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEICULOS 
AUTOMOTORES, ZERO KM, DO TIPO: VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB. Abertura 
da sessão pública: 08H30MIN HORAS DO DIA 28 DE MARÇO DE 2022. Início da fase de lances: 
08H31MIN HORAS DO DIA 28 DE MARÇO 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 002/20; 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) 
3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 11 de Março de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2022, que objetiva: Contratação de Empresa especializada no Assessoramento no âmbito 
de elaboração de projetos técnicos e habitacionais, operacionalizando a Plataforma + Brasil, SISMOB 
e FNS – Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, SIMEC do Ministério da Educação e 
SIGA – FUNASA, com formalização de propostas junto a esses respectivos sistemas, acompanha-
mentos de contratos, convênios e prestação de contas junto à Caixa Econômica Federal e órgãos 
vinculados à Administração Federal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 30.000,00.

Barra de Santana - PB, 09 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa especializada no Assessoramento no âmbito de elaboração de 
projetos técnicos e habitacionais, operacionalizando a Plataforma + Brasil, SISMOB e FNS – Fundo 
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, SIMEC do Ministério da Educação e SIGA – FUNASA, 
com formalização de propostas junto a esses respectivos sistemas, acompanhamentos de contratos, 
convênios e prestação de contas junto à Caixa Econômica Federal e órgãos vinculados à Adminis-
tração Federal. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 
04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 02.040 Secretaria 
Municipal de Educação 12 361 1002 2013 Manutenção da Secretaria de Educação 02.030 Secretaria 
Municipal de Finanças 04 123 2001 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 
3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 09/02/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 01301/2022 - 09.02.22 - SME 
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 72.000,00.

Barra de Santana - PB, 02 de Março de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-
xigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra 
de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 04 122 2001 2005 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Administração 02.040 Secretaria Municipal de Educação 12 361 1002 
2013 Manutenção da Secretaria de Educação 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 
2001 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 3390.39 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 02/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 01801/2022 - 02.03.22 - NOGUEIRA LIMA SERVICOS E 
CONSTRUCOES LTDA - R$ 72.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL PARA MELHOR ATENDIMEN-
TO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 
183.640,00; TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 81.412,90.

Belém - PB, 14 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS
ITENS REMANESCENTES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO 12.361.1001.2023 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCACAO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.1001.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL – FUDEB 30% 113.000000 TRANSFERENCIS DO FUNDEB 30% 234. 3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.1001.2032 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 267. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000000 
TRANSFRENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTA 268. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-
CIA SOCIAL DE BELEM 08.244.1013.2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 311.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL– FNS 887. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1014.2095 DIS-
TRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA FAMILIAS CARENTES – SOPA E PÃO 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 809. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 810. 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM – FMAS 001.000000 RECUIRSOS ORDINÁ-
RIOS 788. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER-
NO FEDERAL 483. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 484. 3.3.90.32.00 MATERIAL, BELM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE EBLEM 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 566.3.3.90.32.00 
MATERIAL, BELM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 211.000000 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 565. 3.3.90.30.00 CT Nº 00073/2022 
- 08.03.22 - ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME - R$ 716.358,63; CT Nº 00074/2022 - 08.03.22 
- JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 175.149,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0010/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLE-

MENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSI-
DADES USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ENDEREÇO 
ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.
COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 16/03/2022, ÀS 16H00MIM; 
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/03/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: 30/03/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
30/03/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUIN-
TES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.
PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 14 DE MARÇO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0011/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 18/03/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 31/03/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 3103/2022 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 31/03/2022 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 14 DE MARÇO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.121/2019

INSTRUMENTO: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.121/2019– PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – PORTE I – NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2019 – PMBV
DOTAÇÃO: 
– Proposta – 10570.2950001/19-02
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1006 1015 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Primária
000746 4490.51 99 15001002Obras e Instalações Seguridade 
000747 4490.51 99 16010000Obras e Instalações
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: DEL ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ: 17.415.942/0001-33
OBJETIVO DO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇO
VALOR DO CONTRATO: Fica alterada a CLÁSULA TERCEIRA, que trata do valor global do 

contrato, para acrescer o preço do contrato o valor de R$ 93.128,29 (noventa e três mil cento e vinte 
e oito reais e vinte e nove centavos), a fim de incluir serviços não previstos inicialmente, razão pela 
qual o valor do contrato passará de R$ 787.742,33 (setecentos e oitenta e sete mil setecentos e 
quarenta e dois reais e trinta e três centavos) para R$ 880.870,62 (oitocentos e oitenta mil oitocentos 
e setenta reais e sessenta e dois centavos), referente aos novos serviços realizados que sofrerá 
um acréscimo no valor global de 13,07% (treze vírgula zero sete por cento) do valor reajustado.

CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Gondim, s/n - Centro - Borborema - PB, às 16h00min do dia 31 de março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo passeio, para 
atendimentos das atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Legislativo 
Municipal. 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) 3360-1027. Edital: www.cmborborema.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 14 de março de 2022. 
MÁRCIA ANDRÉA DE LIMA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por 
meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações 
futuras, para: LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM COMPACTADOR´PARA LOCAÇÃO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS E DISTRITOS. Abertura da 
sessão pública: 08:00 horas do dia 28 de Março de 2022. Início da fase de lances: 08:30 horas do 
dia 28 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-mail: 
cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Cachoeira dos Indios - PB, 11 de Março de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio do 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E 
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA AREA DE ORTOPEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Abertura da sessão pública: 09:30 
horas do dia 28 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 28 de Março de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://www.cachoeiradosindios.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Cachoeira dos Indios - PB, 14 de Março de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Cacimbas/PB, torna público que realizará no sítio 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 cujo OB-
JETO É: Registro de Preço para Aquisição de Material Limpeza, Higiene Pessoal e de Utensílios 
de Cozinha para o desenvolvimento das ações, programas e atividades das Secretarias Municipais 
da Prefeitura de Cacimbas - PB. O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.
com.br, www.cacimbas.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma 
eletrônica será aberta às 14:01hs (Horário de Brasília) do dia 29/03/2022. Esclarecimentos: através 
do e-mail: cacimbas.cpl@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Cacimbas – PB, em 14 de março de 2022.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022
O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Cacimbas/PB, torna público que realizará no sítio 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 cujo 
OBJETO É: Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios para o desenvolvimento 
das ações, programas e atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimbas - PB. 
O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.cacimbas.pb.gov.br 
ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 08:01hs 
(Horário de Brasília) do dia 29/03/2022. Esclarecimentos: através do e-mail: cacimbas.cpl@gmail.
com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Cacimbas – PB, em 14 de março de 2022.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADE DE PREÇO N.º 01/2022
OBJETO: Contratação de Empresa para execução dos serviços de Construção de Uma Praça no 

Município de Cacimbas – PB, nos termos do Contrato de Repasse 1075921-96/2021. Data e Local, 
às 10:00 horas do dia 30/03/2022, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Laurindo da Costa, N.º 
59, Centro, Cacimbas - PB. O edital está disponível nos sites: www.cacimbas.pb.gov.br ou Mural 
de Licitações do TCE-PB. Qualquer Dúvidas ou Esclarecimentos através do Email: cacimbas.cpl@
gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Cacimbas – PB, em 14 de março de 2022.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.com-
prasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para aquisição de Cola para fixação de Tachão e Tachinha, para atender às demandas 
da STTP. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 24 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: 14:01 horas do dia 24 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 4.422/19; 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) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.
com.br/; www.tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 09 de Março de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 00105/2019 PARTES: STTP 

/ MARCELO ARAUJO DOS SANTOS. OBJETO DO ADITIVO: ADITIVO DE VALOR DE 25% E 
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO 
DIA 20/04/2022, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO 
PRESENCIAL 00015/2018/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º E artigo.  65, 
INCISO I, ALÍNEA B, §1º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR / 
MARCELO ARAUJO DOS SANTOS. ASSINATURA: 11/03/2022.

CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.007/2021. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. OBJETO: O 
PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA E SÉTIMA 
DO CONTRATO Nº 2.05.007/2021, COM EFEITO RETROATIVO A DATA LIMITE PARA APRESEN-
TAÇÃO DAS PROPOSTAS, NO PERCENTUAL DE 10,66%, CONFORME ART. 65, § 5º DA LEI 
8.666/93 E A RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS. VIGÊNCIA: O PRAZO DO CONTRATO 
Nº 2.03.007/2021 FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DO DIA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUAL SEJA DIA 08 DE MARÇO 
DE 2022. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2020. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 
N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES, PAULO EMILIO 
PIMENTEL UZÊDA E VALKIRIA NAKAMASHI. DATA DE ASSINATURA: 07 DE MARÇO DE 2022.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA NO BALNEÁRIO CANGATI NO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB – 2ª ETAPA. LICITANTE INABILITADO: F V DOS SANTOS EI-
RELI – Item 6.1.4.2.1.2. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, fora aplicado o disposto 
no Artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em sendo 
sanado a pendência apontada, no prazo legal acima instado, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/03/2022, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 09 de março de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de materiais elétricos 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais e ao Fundo Municipal de saúde, 
bem como o setor de iluminação pública deste Município de Casserengue exercício 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-
-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 14 de Março de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 13:30 horas do dia 30 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de laboratório 
de análises clínicas para realizar exames laboratoriais em pessoas carentes do Município de 
Casserengue/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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 14 de Março de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
COMUNICADO

FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a sessão pública para continuidade dos 
trabalhos - abertura dos envelopes Proposta de Preços - da licitação modalidade Concorrência nº 
00004/2021, que objetiva: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a execução 
dos serviços de limpeza urbana no Município de Conde-PB; será realizada às 14:00 horas do dia 
17 de março de 2022, no mesmo local da primeira reunião, na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - 
Conde - PB. Informações e vista aos autos do processo: no horário das 12:00 as 18:00 horas - de 
Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 11 de março de 2022.
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
ANÁLISE DE RECURSOS

CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a execução dos serviços 

de limpeza urbana no Município de Conde-PB. EMPRESAS RECORRENTES: Eco Rio Soluções 
Ambientais Eireli; Nordeste Construções Instalações e Locações Eireli; e Ultra Serv Terceirizações 
em Serviços e Mão de Obra Eireli. A CPL comunica que, após análise dos recursos administrativos 
interpostos pelas referidas empresas, entendeu-se pelo conhecimento dos mesmos e, no mérito, 
jugou-se improcedentes - recursos indeferidos. Maiores informações e vista aos autos do processo 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia 
- Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 
horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 11 de março de 2022.
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADO A 
MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA 
DESTE MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO 
NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ; ADJUDICO o seu 
objeto a: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 117.070,00; JOSE VITORIO DE 
LIMA 07133025426 - R$ 201.202,00.

Esperança - PB, 14 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADO A MERENDA 
ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA DESTE 
MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO NOS 
QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 
117.070,00; JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 201.202,00.

Esperança - PB, 14 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição emergencial de carnes para suprir a demanda de refeições para os pacientes 
internos no Hospital Municipal de Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.016–FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE 02016.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 600. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00072/2022 - 14.03.22 - WELLINGTON CARLOS 
FERNANDES CAMARA - R$ 302.461,24.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Bolsas de colostomia para melhor atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde para o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00091/2022 - 18.02.22 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 275.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00020/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00020/2022, 
que objetiva: Locação de Imóvel localizado na Rua João Lordão, s/n - Bairro Nordeste - Guarabira/
PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao período de março a de-
zembro de 2022.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALINE 
FERREIRA DE PONTES ANDRADE– R$ 18.000,00 - Dezoito Mil Reais.

Guarabira - PB, 08 de março de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA DE ABERTURA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRONICO 00008/2022
Em relação ao Pregão Eletronico de nº 00008/2022, objetivando Aquisição de equipamento e 

material permanente para Unidade Básica de Saúde através de emenda parlamentar 71160004, 
mediante edital e seu termo de referência., fica retomada a data de 17/03/2022 as 08h00 min para 
continuação e prosseguimento ao processo em tela no endereço supracitado: www.portaldecom-
praspublicas.com.br

Guarabira, 14 de Março de 2022 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais 

interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 
12.000 BTUS, 220V, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB. O interessado poderá obter 
o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de 
Licitação, sediada na Rua Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, ou acessando: ibiara.
pb.gov.br. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 18 de Março de 2022, 
nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: 
cplibiara@hotmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035.

Ibiara - PB, 14 de Março de 2022
PRESIDENTE DA CPL

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de março de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de corte de terra de agricultores 
em diversas localidades na Zona Rural deste Município, com a utilização simultânea de tratores 
esquipados com grade aradora. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 14 de Março de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
Nº: 00014/2022

AOS 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero 
Faustino da Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal 
nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, considerada as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00014/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos - Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº: 08.997.611/0001-68 - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 
MONTEIRO – ME – CNPJ nº: 07.756.777/0001-20 - Item(s): 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 
14- 15- 16. Valor: R$ 446.090,00.

Lagoa Seca - PB, 10 de Março de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00014/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E OUTROS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 
MONTEIRO – ME - R$ 446.090,00.

Lagoa Seca - PB, 10 de Março de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS 
DE CONCRETO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 11/03/2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00082/2022 - 11.03.22 - FRANCISCO DE 
ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME - R$ 446.090,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00012/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE CAMI-
NHÃO PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 887233/2019; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS TRUCK COMERCIO 
DE CAMINHOES LTDA - R$ 329.000,00.

Lagoa Seca - PB, 10 de Março de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFORME 
CONVÊNIO Nº 887233/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. DOTA-
ÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS – CONFORME CONVÊNIO Nº 
887233/2019. 01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00072/2022 - 14.03.22 - MAIS TRUCK COMERCIO 
DE CAMINHOES LTDA - R$ 329.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE LIMPEZA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 
00147/2021 - Rainha Empreiteira Ltda - ME - CNPJ: 11.547.441/0001-24 - Apostila 01 - o valor 
inicial do contrato passa para R$ 1.328.192,16, tendo um acréscimo de R$ 16.856,00 ao mês. 
ASSINATURA: 11.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHAMADA PÚBLICA 001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Av. 
Francisco Gomes, 06 – Centro – Logradouro – PB, às 08h30min, do dia 06 de abril de 2022, 
“Chamada Pública 001/2022”, do tipo menor preço, para aquisições de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa de 
Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2022, no endereço supramencionado. O Preço de 
compra dos Produtos será o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências 
do instrumento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho 
de 2013 e demais normas posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos 
dias úteis, no endereço supra citado. 

Logradouro, 11 de março de 2022
JOSÉ ADRIANO DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN0005/2022

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN0005/2022, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica, para acompanhamento da gestão municipal e de todos 
os seus órgãos junto ao Tribunal de Contas da Paraíba e Tribunal de Contas da União, com o asses-
soramento jurídico através de emissão de pareceres e orientações preventivas e ainda elaboração de 
consultas, denúncias, representações, defesas e recursos junto às Cortes de Contas em processos 
de Acompanhamento de Gestão, Tomada de Contas, Prestação de Contas Anual, Inspeção Especial 
de Acompanhamento de Gestão, de Contas, de Convênios, de Gestão de Pessoal, de Licitações 
e Contratos, de Obras e de Transparência de Gestão.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, CNPJ: 26.805.761/0001-04 – Valor Mensal: R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) e no período 
Janeiro a Dezembro de 2022 - R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais).

Logradouro - PB, 14 de março de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, para acompanhamento da gestão municipal e de 
todos os seus órgãos junto ao Tribunal de Contas da Paraíba e Tribunal de Contas da União, 
com o assessoramento jurídico através de emissão de pareceres e orientações preventivas e 
ainda elaboração de consultas, denúncias, representações, defesas e recursos junto às Cortes de 
Contas em processos de Acompanhamento de Gestão, Tomada de Contas, Prestação de Contas 
Anual, Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, de Contas, de Convênios, de Gestão 
de Pessoal, de Licitações e Contratos, de Obras e de Transparência de Gestão. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN0005/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OU-
TROS: – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 26.805.761/0001-04 - CT Nº 65/2022 – 14.03.2022 - valor 
total de R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais).

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

DE CONTRATO
Nº TERMO APOSTILAMENTO: 02.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00009/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo para o litro de óleo diesel S-10, passando para o preço de 

R$ 7,30 (Sete Reais e Trinta Centavos), acréscimo para o litro de óleo diesel comum, passando 
ao preço de R$ 7,02 (Sete Reais e Dois Centavos) e acréscimo para o litro de gasolina comum, 
passando para o preço de R$ 7,48 (Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)

DATA RATIFICAÇÃO: 14.03.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO APOSTILAMENTO 02.2022: 14.03.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 30 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 30 de Março de 2022. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 11/2011/11; 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) 3397–1042. 
E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.natuba.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Natuba - PB, 11 de Março de 2022
AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 0012/2022

 A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00012/2022, tipo menor preço por item, com objeto Contratação empresa espe-
cializada para prestar serviços de locação de hora de trator para corte de terra para o municipal de 
Olho D’água-PB, cujo reunião de julgamento das propostas será dia  25/03/2022, as 08:00horas 
(horário de Brasília-DF) através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com 
as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 11 de Março de 2022
Marilene Tiburtino Leite

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:30 horas do dia 29 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços destinados a aração de terras de pequenos agricultores. 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 004/17; 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) 34783001. E-mail: adminis-
tracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 14 de Março de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Médicos Espe-
cializados, para a realização de consultas, para atender pacientes da rede Municipal de Saúde 
do município de Paulista–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 14 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022
Objeto: fornecimento de refeição e lanches.
Vencedor: - CARLOS ANTONIO CUSTÓDIO DA SILVA - CPF nº 114.341.328-89 com o valor 

global de R$ 80.800,00 (oitenta mil e oitocentos reais)
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve AD-

JUDICAR e HOMOLOGAR.
Pedra Branca-PB, 14 de março de 2022.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0010/2022
Objeto: Serviços de funerária. 
Vencedora: AGURISMANA CATIA SOUSA-ME – CNPJ Nº 01.660.147/0001-70, com o valor 

global de R$ 123.870,00 (cento e vinte e três mil oitocentos e setenta reais)
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 

lei 10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.
Pedra Branca-PB, 14 de março de 2022

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00016/2022, em favor da empresa BIATIC ASSESSORIA EM TEC-
NOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 
27.197.452/0001-61, tendo como objeto a Contratação de empresa para a locação de Software 
de Gestão em saúde para monitoramento e avaliação das ações e serviços ofertados pelo APS, 
acompanhamento da capitação ponderada, ações estratégicas e pagamento por desempenho, 
requisitado pelo Ministério da Saúde e programa previne brasil competência 2022 do município de 
Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), 
em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 
75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 11 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ sob o nº 13.519.354/0001-99.
OBJETIVO: Serviços especializados para a elaboração, lançamento nos Sistemas Oficiais e 

Acompanhamentos dos Projetos Técnicos do Município de Piancó-PB. 
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
Piancó-PB, em 11 de março de 2022.
Ratifico o presente processo nos termos da lei.

Daniel Galdino De Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00011/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ sob o nº 13.519.354/0001-99.
OBJETO: Serviços especializados para a elaboração, lançamento nos Sistemas Oficiais e 

Acompanhamentos dos Projetos Técnicos do Município de Piancó-PB.
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Piancó-PB, em 11 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereir

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00016/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 

LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 27.197.452/0001-61. 
OBJETIVO: Contratação de empresa para a locação de Software de Gestão em saúde para 

monitoramento e avaliação das ações e serviços ofertados pelo APS, acompanhamento da capitação 
ponderada, ações estratégicas e pagamento por desempenho, requisitado pelo Ministério da Saúde 
e programa previne brasil competência 2022 do município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais). 
Piancó- PB, em 11 de março de 2022. 

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE SUSPENÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00010/2022
Torna público a suspensão do Pregão Eletrônico Nº. 00010/2022, Objeto SISTEMA DE REGIS-

TRO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR 
DE AR, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: 
pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 14 de março de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 28 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, 
destinado a secretaria de Assistência Social 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 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) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 14 de Março de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças e aces-
sórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Município 
de Pilõezinhos–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 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) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 14 de Março de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
A Presidente da Comissão comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada 

para o dia 16/03/2022, será prorrogada para o dia 31/03/2022, às 09:00 horas, em face de alteração 
no Edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Poço José de Moura, 14 de março de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Comissão de Licitação, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, foi ADIADA, para o dia 21/03/2022, às 10:00 horas a sessão 
pública para abertura das propostas preços da licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 
00005/2021, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME – CT 1074308–88/2020. Qualquer dúvida poderá ser 
esclarecida na sala da Comissão de Licitação no endereço: Rua Vicente Neri, 78, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) .3390-1126.. E-mail: cplpmprata@gmail.com.

Prata, 14 de março de 2022.
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidenta da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Comissão de Licitação, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, foi ADIADA, para o dia 21/03/2022, às 08:30 horas a sessão 
pública para abertura das propostas preços da licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 
00001/2022, destinada à CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO 
MUNICÍPIO DE PRATA/PB. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida na sala da Comissão de Li-
citação no endereço: Rua Vicente Neri, 78, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) .3390-1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com.

Prata, 14 de março de 2022.
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidenta da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e CONVOCA aos interessados para a abertura de envelopes de propostas de preços 
e continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2022, do tipo “Menor 
Preço”, cujo objeto é Locação de Veículos Automotivos Tipo Ônibus. Data: 17/03/2022 às 10h00min 
(Horário Local). No Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – 
Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 17 de março de 2022.
Gisley Morais Souto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022
ADIAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei federal 
nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas alterações e 
com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que 
ocorreria no dia 16 de março de 2022 as 10:00, ocorrerá no dia 28 de Março de 2022 as 10:00; 
Tendo como objetivo: Aquisição de Materiais de construção diversos, a atender as necessidades 
municipais, nos quantitativos solicitados pelos referidos órgãos; reunião ocorrerá no portal: www.
portaldecompraspublicas.com.br, Informações: prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R 
Senador Cabral, 397 – Centro; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; 

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de Março de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022
ADIAMENTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 
federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorreria no dia 16 de março de 2022 as 14:00, ocorrerá no dia 28 de Março de 2022 
as 14:00; Tendo como objetivo: Aquisição de Linhas de madeiras, portas e tabuas em atendimento 
as demandas deste município; reunião ocorrerá no portal: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Informações: prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; 
E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; 

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de Março de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 30 de Março de 2022 as 14:00, tendo como objetivo: Fornecimento 
de Materiais Hidráulicos, destinados à manutenção das secretarias municipais do município de 
Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, 
sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no 
endereço supracitado; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de Março de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 30 de Março de 2022 as 10:00, tendo como objetivo: Registro de Preços 
para Fornecimento de Materiais Elétricos, destinados à manutenção das secretarias municipais do 
município de Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura 
Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias 
úteis, no endereço supracitado; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de Março de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico para atender as necessidades das Secretarias 
mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2022.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 30/03/2022 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 14 de março de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
Torna público que a licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES 
EM DRYWALL A SEREM EXECUTADOS NO PAVIMENTO SUPEIROR DO HOSPITAL INFANTIL 
DE SANTA RITA/PB, foi considerada fracassada.

Santa Rita - PB, 14 de março de 2022
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO 
DE UMA QUADRA PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00009/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00088/2019 - Natal José 
Barbosa da Silva Eireli - 6º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 11.03.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de expediente e didático destinados a manutenção das secretarias do município de São 
Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 5.098,80; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 
85.055,68; TACIO RANIERI ARAUJO LEITE 04772676457 - R$ 33.989,00.

São Bentinho - PB, 03 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pães, bolos, biscoitos, salgados, para a merenda escolar da rede municipal e para as diversas 
as secretarias do município de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 - R$ 157.074,00.

São Bentinho - PB, 03 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DE CRECHE “PROINFÂNCIA – TIPO 1”, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. Com 
base nos elementos apresentados no processo e no Parecer Técnico do Setor de Engenharia, a 
Comissão de licitação do Município de São Bentinho torna público o resultado da fase de proposta 
de preços da Concorrência nº 02/2021, sendo classificada as propostas de preços apresentadas 
pelas empresas RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, PRIIMEE.CONSTRUCÕES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI e RANULFO TOMAZ DA SILVA, por atenderem aos requisitos do 
Edital. Sagrando-se vencedora a empresa RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com 
Proposta no valor de R$ 3.271.353,97. A proposta de preço apresentada pela licitante CONSORCIO 
SERTÃO LTDA, foi desclassificada por não atender as exigências do subitem 7.2.11 do Instrumento 
Convocatório. O acesso ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro 
teor da decisão da comissão. 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 Francisco Felinto dos Santos, Anexo I, Sede 
da Prefeitura, 08, Centro, São Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

São Bentinho - PB, 14 de março de 2022.
Maria Edna da Nóbrega Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/SUS 

– Unidade da Saúde da Família/Sistema Único de Saúde no município de São Bentinho/PB. Data 
e local, às 09:00 horas do dia 28/03/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto 
dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.

São Bentinho - PB, 14 de março de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
OBJETO: quisição de uma ambulância tipo A, Simples Remoção, Tipo Pick-up 4x4, para atender 

as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho – PB, proveniente da Emenda 
Parlamentar/Proposta nº 10770.716000/1200-01, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e local, 08:30 horas do dia 25 de março de 2022, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 14 de março de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de construção e hidráulico destinado as diversas secretarias do município de São 
Bentinho–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO 
SOARES BANDEIRA - R$ 319.801,43.

São Bentinho - PB, 09 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente e didático destinados a manutenção 
das secretarias do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00005/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00032/2022 - 03.03.22 - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 5.098,80; CT Nº 00033/2022 - 03.03.22 - TACIO 
RANIERI ARAUJO LEITE 04772676457 - R$ 33.989,00; CT Nº 00034/2022 - 03.03.22 - PAPELARIA 
CAJAZEIRAS LTDA - R$ 85.055,68.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de pães, bolos, biscoitos, salgados, para a merenda escolar da 
rede municipal e para as diversas as secretarias do município de São Bentinho – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00041/2022 - 04.03.22 
- MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 - R$ 157.074,00.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de março de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico destinado as diversas 
secretarias do município de São Bentinho–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00007/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00046/2022 - 10.03.22 - FRANCISCO SOARES 
BANDEIRA - R$ 319.801,43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de serviços para execução de limpeza e medição de vazão e desobstrução de 
poços artesianos, manutenção, instalação e rebobinamento de bombas submersas e motores 
centrífugos, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo do município de 
São José de Piranhas – PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março de 2022, no Auditório Maria Elza, 
Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Pira-
nhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente 
instalada na Secretaria Municipal de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José 
de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 14 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de forro e moldura em gesso, incluindo serviços de acabamento, para atender as 
demandas de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, às 11:00 
horas do dia 29 de Março de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de 
Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal 
de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojo-
sedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 14 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação 
de Serviços de software, implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção, suporte técnico 
e disponibilização de banco de dados para implantação de Diário Online no Sistema Municipal de 
Ensino de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 29 de Março de 2022 às 13h00 
(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados po-
derão 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, 14 de Março de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Gêneros Alimentí-
cios, para atender as necessidades das Secretarias Municipal e Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça: 02050.12.361.1006.2071 –02030.04.122.1003.2005 – 02050.12.361.2002.2016 
– 02050.12.361.2003.2012 –02050.12.366.2005.2020 – 02090.08.122.1009.2042 
– 02120.08.244.2016.2045 –02090.08.122.1009.2042 – 02110.10.301.2007.2024 
– 02120.08.243.2017.2068 –02120.08.244.1009.2087 – 02120.08.244.2016.2088 
– 02050.12.361.2002.2057 – 02070.15.122.1007.2034 – 02110.10.302.2019.2066 – 
02110.10.302.2019.2067 –02110.10.302.2019.2066 – 3390.30/3390.32 – 500-542-540-552-599-570 
.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00015/2022 - 03.03.22 até 31.12.22 - Lucielma Maria Oliveira da Silva - R$ 53.000,00.

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de captação e transmissão 
(áudio e vídeo), ao vivo em tempo real, via internet, das sessões legislativas (sessões ordinárias, 
extraordinárias e audiências públicas, dentre outras a serem definidas pela Mesa Diretora), vinculada 
ao site da Câmara Municipal. FUND. LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios: 01010.01.031.2001.2001 - 3390.39.0000. VIGÊNCIA: 04.03.2022.  PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de S.S. de Lagoa de Roça e: CT Nº 00003/2022 – 04.03.2022 
– Evanilson Silva de Araújo - R$ 9.000,00.

PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
CONTRATO Nº 90101/2022

OBJETO: Contratação de prestação de serviço de execução de pequenas construções, ma-
nutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, conforme Termo de Referência e 
Edital no município de Santa Inês/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS: 02.040 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO - 27 813 
1003 1006 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS; 15 122 2002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
E URBANISMO; 02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 1001 2024 MANUTENÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE; 02.080 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 303 1002 1023 
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; 
10 301 1002 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE 
SAÚDE; 02.100 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1004 2050 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; ELEMENTO DE 
DESPESA:  33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 4490.51  - 
OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e 
GR CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ nº 27.450.426/0001-01. VALOR: 269.987,76 (Duzentos 
e sessenta e nove mil e novecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Santa Inês - PB, 09 de março de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para a execução dos serviços de reforma do PSF Augusto dos Anjos, neste 
Município, localizada na Rua Nova Descoberta – Zona Urbana. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 04 de Fevereiro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de veículos para 
prestação de serviços de transporte das equipes de Saúde da Família deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 14 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REUNIÃO DESERTA E AVISO DE NOVA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022
O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que a reunião, cujo objeto é: 

Aquisição parcelada de Combustíveis, atendendo as necessidades do DAESA-Departamento de 
Água e Esgoto de Sousa, conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo 
I deste Edital,  a reunião marcada para dia 07 de Março de 2022, ás 09h:00m, na sala de reuniões 
de licitações, localizada no Paço Municipal, 1º andar, restou DESERTA. A nova reunião será dia 25 
de Março de 2022, as 09h:00m. O novo Edital e anexos encontram-se no portal da transparência 
e na sala da CPL, Prefeitura de Sousa, Rua cel. José Gomes de Sá, 27 Centro – Sousa PB, em 
dias úteis de 08:00 ás 13:00. Contatos: cplsousa2017@yahoo.com.br

Sousa, PB  11 de Março de 2022
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, 
junto a este Município. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2022, na sala da referida comissão, 
sediada na Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB. Neste mesmo local, data e horário 
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orça-
mento 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: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB, 10 de Março de 2022
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de câmara para 
conservação de vacinas para o município de umbuzeiro–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 31 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 31 de Março 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 38/20; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 
Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 11 de Março de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus automotivos, câme-
ras e protetores de ar diversos, destinados as demandas operacionais 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 005/17; 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) 33951478. E-mail: 
umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 11 de Março de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2022

REGISTRO Nº 22-00402-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLAN-

TAÇÃO DE TORRE AUTOPORTANTE EM ESTRUTURA METÁLICA, NA EMPRESA PARAIBANA 
DE COMUNICAÇÃO (RÁDIO TABAJARA), EM JOÃO PESSOA/PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 31 de março de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 14 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2022

REGISTRO Nº 22-00404-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO (MOD. 2), AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

ESCOLA ESTADUAL E.F.M. DEP. CARLOS PESSOA FILHO, EM AROEIRAS/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 31 de março de 2022, às 10h.

João Pessoa, 14 de março de 2022.

Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 020/2022

REGISTRO Nº 22-00403-0
OBJETO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E.E.E.F.M. MARIA 

BRONZEADO MACHADO, EM JOÃO PESSOA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 01 de abril de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 14 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
PROCESSO Nº 19.000.015119.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, 
destinado aos HOSPITAIS DA 1ª MACROREGIÃO: HDOD, CPJM, HGM, HRG, HMDJMP, CPAM, 
HPMGER, HEMOCENTRO, CHCF, CSCA, HEETSHL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 90025/2022
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 22-00140-0   
João Pessoa, 14 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

INTIMAÇÃO
A Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

por meio da Portaria nº 077 de 08 de fevereiro de 2022, publicada no D.O.E de 09 de fevereiro 
de 2022, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Adolfo Pezzi Maia– REPRESENTANTE DA EMPRESA NASA, para 
comparecer perante esta Comissão no dia 18 de março de 2022, às 14:00h, com a finalidade de 
participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de DENUNCIANTE em sede do Processo 
nº SEE-PRC-2021/06837 o qual tem por objetivo apurar os fatos descritos no Ofício nº SEE-
-OFI-2021/03583, e demais documentos.

          Por fim, o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, será encaminhado 
via e-mail para vistas. Caso a parte não possua endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada 
nesta CPI/SEECT de segunda à sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 09 de março de 2022
Bel. Allef dos Santos Morais 

PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
1ª CONVOCAÇÃO

Indústria Alimentícia Três de Maio S.A - CNPJ: 09.212.234/0002-58
Edital de Convocação - Assembleias Geral Ordinária/Extraordinária

A Presidente, em conformidade com a Legislação e o Estatuto Social da Indústria Alimentícia 
Três de Maio S.A, CNPJ nº 09.212.234/0002-58, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem, concomitantemente, em Assembleias 
Geral Ordinária/Extraordinária, que se realizará em sua sede social na Rua Feliciano Pedrosa, 
2698, Centro, Belém/PB, no dia 21 de março de 2022, em primeira convocação às 10h30min., com 
a presença de 2/3, no mínimo, dos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: I - ORDINÁRIA: 1) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; 2) Fixação dos honorários dos membros da Diretoria; 3) Deliberação sobre o resultado do 
exercício e destinação dos dividendos, das reservas de Lucros e das Reservas de Subvenção 
para Investimentos oriundos de incentivos fiscais. II - EXTRAORDINÁRIA: 1) Reforma do Estatuto 
Social; 2) Abertura de filiais em outros estados da federação; e 3) Outros assuntos de interesse 
da sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se acham à disposição dos senhores 
acionistas, em sua sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/1976, 
com as alterações da Lei nº 10.303/2001 e Lei nº 11.638/2007, relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2021. Informamos também que as demonstrações contábeis do 
referido exercício foram publicadas no Jornal a União e no Diário do Estado da Paraíba, edições 
de 08/03/2022. Belém/PB, 10 de março de 2022. 

Aline Barbosa de Lima – Presidente.

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS GERENTES, PROPAGANDISTAS 
E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NOS ESTADOS DA PB, PE E RN - 

COOPFARMA.
ENDEREÇO: Av. Vasco da Gama, nº 350, Sala 105, Jaguaribe, João Pessoa/PB

CEP 58015-180
CNPJ 22.823.733/0001-69

NIRE 25 40000 971 5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Gerentes, Propagandistas e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos nos Estados da PB, PE e RN – COOPFARMA, no uso das suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 
34 (trinta e quatro), em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral 
Ordináriaque se realizarana sede da cooperativa,Avenida Vasco da Gama, 350 – sala: 105 – Bairro: 
Jaguaribe – João Pessoa – PB – CEP: 58.015-180, no dia 26 de março de 2022.A Assembleia Geral 
Ordináriarealizar-se-á em primeira convocação às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, às 15:00 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos 
associados e às 16:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGO:
1. Prestação de contas do exercício 2021, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Rateio das Perdas;
3. Eleição para preenchimento do cargo vago de Diretor de Relações Institucionais Educação 

e Ética; 
4. Eleição para os membros do Conselho Fiscal;
5. Outros assuntos de interesse social. 

João Pessoa/PB, 15de Março de 2022.
Sérgio Alexandre Martins Camelo

Presidente

Edital de Convocação
A Federação Paraibana de Tênis - FPBT(CNPJnº 09.239.302/0001-91), através do seu Presi-

dente, Landoaldo Falcão de Sousa Filho, convoca todos(as) os(as) filiados(as) que se encontrem 
no pleno gozo dos seus direitos estatutários para participarem da Assembleia Geral Ordinária 
prevista para ocorrer em:

Data: 30 de março de 2022 (quarta-feira)
Horário:19:00h
Local:Oceana Atlântico Hotel, na Av. Gov. Argemiro de Figueiredo, nº 2100,   

CEP58037-030, Bessa, João Pessoa - PB
A referida Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação do Relatório do Presidente sobre às atividades administrativas e esportivas dos 

anos de 2019, 2020 e 2021;
2. Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da FPBT dos anos de 2019, 

2020 e 2021;
3. Apreciação das Contas da FPBT dos anos de 2019, 2020 e 2021;
4. Apreciação das eventuais Dúvidas sobre o processo eleitoral;
5. Eleições para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal;
6. Posse dos eleitos; e
7. Outros eventuais assuntos de interesse da FPBT, desde que conexos aos acima relacionados.
A FPBT editou e publicou Regimento Eleitoral com as regras e orientações para as eleições.
As inscrições das chapas poderão ser realizadas na sede da FPBT, situada na Rua Clementina 

Lindoso, nº 201, Altiplano, CEP 58046-460, João Pessoa - PB, das 15:00h às 20:00h, a partir de 
21 de março de 2022 até 25 de março de 2022.

João Pessoa - PB, 10 março de 2022.
Landoaldo Falcão de Sousa Filho

Presidente da Federação Paraibana de Tênis

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA  ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Ficam convidados os Srs. Acionistas a participarem da AGO/AGE, que será realizada no dia 
08/04/2022, às 9h, na sede social da empresa, situada na Fazenda Miriri, Zona Rural de Santa Rita/
PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das contas dos Administra-
dores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao 
exercício social findo em 31/12/2021, tendo sido o balanço publicado no dia 09/03/2022 no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União; b) Destinação do Lucro Líquido do exercício 
encerrado em 31/12/2021 e a distribuição dos dividendos aos acionistas; c) Aumento do Pro Labore 
da Diretoria; d) Eleição de membro do conselho consultivo para o mandato até 2024; d) Reforma do 
Estatuto Social para alterar os poderes dos diretores, especificamente, artigo 11, parágrafo segundo 
e inclusão de atividade secundária, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; e) 
Consolidação do Estatuto Social; f) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Santa Rita, 10 de março de 2022.
Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho

Diretor Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2022
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental – CISCO, 

TORNA PÚBLICA para conhecimento dos interessados, a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO 
para deCREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ES-PECIALIZADOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, 
LAUDOS, MÉDICOS E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 
I DO EDITAL, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da 
Comissão de Licitação, localizada na Rua Vereador Elias Duarte, S/N, centro, na cidade de Sumé-PB, 
no horário de atendimento ao público, das 08h00min às 12h00minhoras. Edital no site do https://
tce.pb.gov.br/ ou pelo site: https://www.cisco.pb.gov.br/Os interessados poderão inscrever-se para 
Credenciamento, a partir da data de 16 de março de 2022. No local supramencionado, sendo suas 
inscrições proporcionalmenteadequadas aoperíodoremanescentedevigência doCredenciamento.

Sumé – PB, 14 de março de 2022.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

Presidente

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mato Grosso - PB
Rua Cirilo José de Lima, Nº: 210 Centro, CEP: 58.832-000 – Mato Grosso - PB

CNPJ: 01.714.432/0001-27
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Mato Grosso no dia 22 de maio de 2022, no período das 08:00h 

às 15:00h, na sede do Sindicato, situada à na Rua Cirilo José de Lima, 210 – Centro – Mato Grosso 
- PB, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos 
suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à 
Secretaria da Entidade, no horário de 07:00 as 12:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar 
da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do 
Sindicato, nos Correios, na Prefeitura e na EMPAER. 

Mato Grosso - PB, 15 de março de 2022.
JOSÉ CAMPOS SOARES

Presidente

Cooperativa de Serviços Fisioterapêuticos da Paraíba Ltda.
Av. Almirante Barroso, 438 sala 202 Ed. Newton Almeida

João Pessoa - Pb  Fone: 3244-0961 -  CNPJ: 02.808.419/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL  ORDINÁRIA

Presencial
O Presidente da Cooperativa de Serviços Fisioterapêuticos da Paraíba LTDA, usando de suas 

atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, e de conformidade com decisão do conselho 
Administrativo em reunião no dia 05 de março dois mil e vinte e dois, convoca seus associados, que 
nesta data somam-se (85) oitenta e seis em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, modalidade presencial, a ser realizada no dia 29 de março de 
dois mil e vinte e dois na sede da cooperativa sito a Av. Almirante Barroso, 438 - sala 202 - Centro 
-João Pessoa ao seguintes horários e “quorum” para instalação:, ás 07:30h em primeira convocação 
com presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em Segunda convocação ás 08:30h 
com presença da metade mais um dos associados, ou ainda em terceira e última convocação, ás 
09:30h com presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte:Pauta 
da AGO:1-Prestação de contas do Exercício 2021, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; 
2- Destinação das sobras  das perdas de 2021; 3- Eleição dos membros do Conselho  Fiscal; 4-Fi-
xação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de 
Administração e   do Conselho Fiscal;  5-Apresentação e apreciação do Plano de Ações para 2022; 

João Pessoa, 05 de  março de 2022
Francisco de Assis Pinheiro Filho

Presidente da COOFISIO-PB

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO

O Presidente da CERBAL- Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural de Bananeiras 
LTDA, no uso de suas atribuições convoca os senhores Associados da Sociedade para uma reunião 
de Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 26 de março de 2022, às 07:00 horas da manhã, 
no Prédio localizado a Rua Antônio Coutinho, 46 – Bananeiras-PB, com fins de deliberar sobre os 
itens seguintes:1)Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhado do parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Atividades do Conselho de Administração, Balanço e 
Demonstração das Contas de Sobras e Perdas, tudo do exercício 2021;2 ) Destinação das sobras 
ou rateios das perdas, deduzidas no primeiro caso as percentagens  para os fundos obrigatórios;3) 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes;4) Quaisquer outros assuntos de interesse da 
Sociedade. Não havendo “QUORUM” a Assembleia continuará em sessão permanente, podendo 
com intervalos de uma hora em 2ª ou 3ª convocação no mesmo local os assuntos constantes da 
ordem do dia, fazendo-se necessários 2/3(dois terços) dos sócios em 1º, metade mais um 2ª, e o 
mínimo de 10 associados em 3ª e última convocação. Declaramos para os efeitos legais e estatutários 
que o número de sócios nesta data é de 1.446(um mil quatrocentos e quarenta e seis) associados. 

Bananeiras, 11 de março de 2022
JOSÉ ROCHA LUCENA

Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) fica 

convidado o seguinte Compromissário Comprador abaixo identificado, a comparecer a sede da São 
Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 
1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –  Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos contratos 
infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática conforme 
contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)                      QD              LOTE(S)
EMERSON JULIO CHAVES PEREIRA 2204Q 14
RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR 2326U 01
FLAVIO GEORGE MAIA DA COSTA 2420 L3               33

Sapé/PB  11 de FEVEREIRO 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

(IN/DREI Nº 81/20 e Art. 43-A DA LEI 5.764/71)
O Presidente da UNIMED PARAÍBA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições estatutárias, CON-
VOCA os Delegados de suas Federadas, em número de 05 (cinco), a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária Digital, que se realizará por meio do aplicativo GOOGLE MEET no próximo dia 25 
de março de 2022 (sexta-feira), às 08h em primeira convocação, com a presença de dois terços 
(2/3) das Federadas, em condições de votar; às 09h,  em segunda convocação, metade e mais uma 
das Federadas; ou às 10h, em terceira e última convocação, com qualquer número de federadas, 
para deliberarem sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA
1) Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Saldos e Perdas 

acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao Exer-
cício de 2021;

2) Destinação das sobras do exercício 2021;
3) Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho de 2022;
4) Fixação da Remuneração da Diretoria Executiva e Cédula de Presença dos Membros dos 

Conselhos Executivo, Deliberativo e Fiscal;
5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício 2022;
6) Outros assuntos.

João Pessoa, 15 de março de 2022.
GUALTER LISBOA RAMALHO

Presidente

AVISOS:
1) A AGO será realizada por meio digital através do aplicativo GOOGLE MEET, nos termos da 

IN/DREI nº 81/20;
2) O link de acesso à sala virtual da AGO será enviado com antecedência para os e-mails dos 

diretores das filiadas, que deverão através do mesmo sistema fazer a indicação do delegado que 
irá representar a cooperativa, enviando as credenciais pertinentes;

3) O representante ou delegado cadastrado da filiada que acessar a sala virtual da AGO estará 
automaticamente registrando a sua presença no conclave, podendo se manifestar verbalmente ou por 
escrito via chat, sendo garantida a sua plena participação e votação nas matérias constantes da pauta;

4)  A AGO será gravada eletronicamente, podendo a gravação ser solicitada pelas autoridades 
reguladoras ou por qualquer associado, mediante requerimento formal.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMI-
LIARES DE BANANEIRAS - PB

Praça Epitácio Pessoa, 97 – Centro - Bananeiras - PB
CNPJ: 08.927.733/0001-88

ELEIÇÕES SINDICAIS
CORREÇÃO DO AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Correção: No edital resumido publicado no dia 08 de março de 2022, onde SE LÊ: “Será realizada 
eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Bananeiras, 
no dia 30 de abril de 2022, no período das 08:00h às 14:00h, na Escola Municipal Emília de Oliveira 
Neves, Praça João Pessoa, S/N – Centro – Bananeiras-PB”. LEIA_SE Será realizada eleição do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Bananeiras, no dia 30 
de abril de 2022, no período das 08:00h às 16:00h, na Escola Municipal Emília de Oliveira Neves, 
Praça João Pessoa, S/N – Centro – Bananeiras-PB. 

Bananeiras - PB, 15 de março de 2022.
IVANETE LEANDRO DA SILVA 

Presidente

A EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA, SOB O CNPJ: 09.481.170/0001-00, TORNA PUBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA) A LICENÇA DE 
PRÉVIA (LP) PARA A ATIVIDADE DEEDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR, LOCALIZAD0 NA AVENIDA 
SILVINO LOPES S/N, TAMBAÚ, JOÃO PESSOA/PB.

A FL Imobiliária S.A com CNPJ nº 02.088.206/0004-93 torna público que em 22 de fevereiro de 
2022  deu entrada no processo de Licenciamento Ambiental nº 031/2022 requerendo a Licença 
Prévia da  Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
da P.M.C.G  para o Centro de Distribuição Atacadista de produtos generalistas da Bartofil, a ser 
implantado na rodovia PB-138, na localidade de Sítio Lucas, no município de Campina Grande, 
no estado da Paraíba.  

O senhor Antônio Carlos Pereira Campos,brasileiro, CPF: 299.328.824-53, residente na Ru-
aLiedson de Carvalho Lisboa, nº 96, domiciliado no Bairro da Praia do Jacaré-Cabedelo-PB, 
vemrequerer junto a Secretaria de Meio Ambiente,Pesca e Aquicultura-SEMAPA de Cabedelo 
a licençaambiental prévia, instalação, operação e de regularização do empreendimento Bar 
e Restaurante, localizado na Rua Liedson de CarvalhoLisboa, , 96, domiciliado no Bairro da 
Praia do Jacaré-Cabedelo-PB.

A EMPRESA MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.757.801/0001-08, 
VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SEMAPA (SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE PESCA E AGRICULTURA) A LICENÇA PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO PORTO, Nº 68, LOTEAMENTO 
JARDIM JERICÓ, LOTE 02, QUADRA 02, CAMBOINHA, CABEDELO-PB.
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