
n “Ele era sua própria casa e 
dizia que a vantagem é que a 
levava para onde fosse, não 
precisava retornar”.

Thomas Bruno Oliveira 
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Agrovila vai beneficiar famílias 
que foram afetadas por Acauã 

reparação histórica

Em Itatuba, Governo do Estado põe fim a 20 anos de luta das vítimas do estouro da barragem. Página 13
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O Galo precisa vencer o CSP, hoje, no Almeidão, para assumir a terceira posição 
do grupo B e ter chances de chegar às semifinais do Paraibano. Página 21

Um jogo decisivo para o Treze

Foto: Cassiano Cavalcanti/TrezeFC

Escritor Hélder Moura 
lança livro de ensaios

Desmistificando a ideia de que temas sérios não 
podem ser tratados de forma coloquial, ‘O Prin-

cípio da Diversidade e Outros Anarquismos’ 
terá manhã de autógrafos na Livraria do Luiz.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

593.946

29.800.877

475.758.392

10.185

658.626

6.104.37
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.175.701

410.045.005

11.154.948.922

438.268

28.433.713

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

RECUPERADOS

Número de 
startups sobe 
quase 1.ooo% 
em 20 anos

De acordo com le-
vantamento divulgado 
ontem pelo CITTA, em 
2001, havia apenas 12 
empresas emergentes na 
PB. Em 2021, eram 116.
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Assinatura de 
contratos para 
obras no porto 
será na terça-feira

Entre os serviços estão 
a dragagem do canal de 
acesso e bacia de evolução 
do Porto de Cabedelo e a  
implantação do pátio de 
regulação de caminhões.
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Mais de 1,5 milhão 
estão com doses 
de reforço contra 
Covid-19 em atraso

Número equivale  a 
51,57% do total da popu-
lação acima de 18 anos na 
Paraíba. Já a cobertura total 
para o esquema primário 
ultrapassa a média nacional.
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n “O seguro zagueiro ‘Pistola’ 
(...) possuía uma excelente visão 
de jogo, marcava muito bem e 
com excelente domínio de bola”.

Francisco Di Lorenzo Serpa 
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Foto: Edson Matos

Entre integrantes do Movimento 
dos Atingidos pela barragem e 

outras lideranças políticas, João 
Azevêdo exibe a ordem de serviço 

para reassentar 100 famílias

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Mais de 85 mil 
paraibanos já 
enviaram o 
imposto de renda

A expectativa é que, 
até o dia 29 de abril, 
quando se encerra o pra-
zo, 340 mil contribuin-
tes estejam em dia com 
a  Receita.
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Janela partidária: 
fim do prazo vai 
movimentar a 
política na PB

Deputados estaduais 
e federais têm até a pró-
xima sexta-feira para 
mudar de partido sem 
correrem o risco de per-
der o mandato.
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O presidente Jair Bolsonaro disse que “bota a cara no fogo” pelo ministro 
da Educação, Milton Ribeiro. Para ele, “estão fazendo uma covardia” 
quando o acusam de corrupção “sem provas”.

A defesa tem a mesma estratégia adotada pelo Governo Federal em 
qualquer situação adversa. Ignoram-se as evidências, desqualificam-se as 
fontes das acusações e cria-se uma narrativa totalmente solta da realidade, 
com falas que tentam confundir a opinião pública e manter os seguidores 
fiéis do bolsonarismo convencidos de que “a mamata acabou”.

Nem se pode dizer que se trata aqui do conceito de pós-verdade. 
Bolsonaro e seus assessores já extrapolaram essa barreira. Eles distorcem 
os fatos, desconectam as falas da realidade, lançam mão da desinformação 
e da mentira, de maneira ostensiva, de forma que os menos desconfiados 
passem a acreditar na sua narrativa.

No caso específico do escândalo do MEC, envolvendo pastores 
evangélicos suspeitos de pedir propina a gestores para conseguir 
liberação de verbas, o presidente faz o ritual de sempre: escandaliza-se 
com as denúncias, usa palavras e expressões populares para falar sobre a 
honestidade da equipe e garante que não há corrupção no Governo Federal. 
Para finalizar, a mesma tática: faz-se de vítima, de perseguido pela mídia e 
por aqueles que, supostamente, pretendem lhe tirar do poder.

A estratégia, aparentemente, vem funcionando. Sem sofrer 
consequências diante de seguidos escândalos e denúncias de corrupção 
dentro do Governo, Bolsonaro segue com o apoio de cerca de 30% dos 
eleitores brasileiros, segundo as pesquisas. Apesar das ameaças e das 
manifestações populares, entrou para o último ano do mandato sem 
enfrentar um pedido de impeachment graças às articulações e negociatas 
com o Congresso. Assim como escapou de vários pedidos de investigação 
diante da condescendência da Procuradoria-Geral da República.

De qualquer forma, nesse caso do MEC, o Supremo Tribunal Federal 
já determinou abertura de inquérito para investigar o ministro Milton 
Ribeiro. A decisão da ministra Cármem Lúcia atende a pedido da própria 
PGR, que vai apurar as suspeitas dos crimes de corrupção passiva, 
advocacia administrativa e tráfico de influência.

Se a investigação atingirá o presidente, ainda é cedo para saber, mas é 
quase impensável que recursos valiosos do MEC fossem fatiados a troco de 
propina sem que Bolsonaro soubesse. Aliás, foi o próprio ministro quem 
falou, em áudios divulgados pela imprensa, que o atendimento aos pastores 
era um “pedido especial” de Bolsonaro.

A tática da narrativa descolada da realidade, dessa vez, terá de ser um 
pouco mais eficiente do que apenas “botar a cara no fogo”.

Guerra de narrativas
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Aprender a amar e acolher
Este fim de semana a liturgia da Igre-

ja nos traz a parábola do filho pródigo, 
tão conhecida por todos nós. Ela surge no 
momento em que Jesus é apontado como 
aquele que “acolhe os pecadores e faz re-
feição com eles” (cf Lc 15,2), o que inco-
moda fariseus e doutores da lei. A pará-
bola fala sobre amor, perdão, misericórdia 
e acolhida, enfatizando o amor de Deus 
pela humanidade e nos chamando a ati-
tudes semelhantes, de entrega verdadeira 
de acolhimento sem julgamentos.

Porém a parábola é mais profunda. O 
Senhor sempre traz em Suas palavras re-
flexões que vão além do óbvio observado 
num primeiro contato. O evangelho des-
te IV Domingo da Quaresma nos chama a 
refletir: quem nós somos nesta parábola? 
O filho que parte em devaneio, o pai que 
acolhe, o irmão que se sente inferioriza-
do? E vamos além, em personagens que 
parecem secundários, como os maus pa-
trões que sequer oferecem a comida dos 
porcos a um servo, aquele que explora o 
que já está humilhado, sem chão e sem 
esperanças. A estes personagens pode-
mos comparar aqueles que usam da ca-
ridade como escudo moral para criar um 
falso sentimento cristão de amor, quan-
do oferta um prato de comida a um des-
conhecido, mas nega direitos e dignida-
de a quem o serve.

Os tempos difíceis que vivemos atual-
mente nos forçam a refletir os persona-
gens sociais que se apresentam. Talvez em 
algum momento já fomos o filho pródigo, 
já fomos o irmão que não aceita a benevo-
lência e põe julgamento acima do amor. 
Esperamos em Deus que sejamos como 
aquele pai amoroso, piedoso, que acolheu 
o filho perdido com alegria, porque este é 

o Pai que está no céu, que nos ama e nos 
acolhe mesmo diante de nossas fugas de 
uma vida reta. O Deus que acolhe nosso 
corpo fraco e nossa alma manchada pelo 
pecado. E é este Pai que devemos ter como 
inspiração para nossa caminhada cristã 
nessa peregrinação terrestre.

O Tempo da Quaresma é próprio para 
estas reflexões que nos levam ao amadu-
recimento da fé e ao caminho da conver-
são. Que possamos ir além da nossa ca-
pacidade de amar, pois ela sempre será 
insuficiente quando comparamos àque-
le que nos redimiu de todo pecado. Que 
a parábola do filho pródigo nos sirva de 
inspiração para uma sociedade onde haja 
menos julgamento, mais justiça, mais 
amor e misericórdia.

São sempre tempestuosas as águas de 
março. Abrindo a crônica de 1817, que pas-
sa de um volume a outro das “Notas”, o 
guardião-mor da nossa história, o histo-
riador Irineu Pinto, teve a lembrança de fa-
lar dos dias chuvosos que encharcavam os 
caminhos de cana chapinhados madruga-
da a dentro pelos revolucionários de Pilar e 
Itabaiana, os condutores do movimento re-
voltoso contra o absolutismo de Portugal e 
pela  república do Nordeste. 

A ideia revolucionária vinha do inte-
rior para a capital. No sertão, contagiada 
pelo Ceará; na faixa canavieira da Zona da 
Mata, embebida pelas ideias do Areópago 
de Arruda Câmara,  espalhadas pela elite 
dos engenhos de Pilar, Itabaiana, Santa Rita 
até a região brejeira de Areia. 

Não foi um movimento de esfarrapa-
dos. Como se narra, a embaixada de Cruz 
Cabugá, considerado o primeiro diplomata 
brasileiro, era ousada, movida a muito di-
nheiro arrecadado entre  ricos  senhores de 
engenho na intenção de atrair  ajuda dos Es-
tados Unidos para a nossa guerra de inde-
pendência. Até resgatar Napoleão de Santa 
Helena para liderar a revolução democrá-
tica ou republicana, até isso estava nos pla-
nos desse escravocrata pernambucano e lei-
tor dos pensadores franceses. 

E a Paraíba entrou nessa, “na mais es-
pontânea, a menos desorganizada e a mais 
simpática das nossas numerosas revolu-
ções, como a considera o biógrafo de D. João 
VI, o historiador Manuel de Oliveira Lima. 
Como entrara com o sangue do seu povo 
ainda nascituro na guerra holandesa que 
terminou, na história, com o nome de res-
tauração pernambucana. 

O cenário de capelas e igrejas ainda re-
sistentes na várzea de Santa Rita testemu-
nha o campo de batalha pela Restauração, 
todas elas mantidas de pé apenas como  mi-
lagre da História. 

Foi um momento grandioso de forma-
ção do nosso povo, o qual, pela numerosa 
relação dos heróis sacrificados com a vida, 
com o degredo, com anos e anos de prisão, 
era de supor que fossem, hoje, mais respei-
tados e cultuados. 

A distância, na verdade, é muito grande. 
Decorridos dois séculos, o altruísmo, o pa-
triotismo, esses ímpetos dos arcanos devem 
ter mudado de nome, de há muito desonera-
do. O regime de 1964   há de ter sido a última 
pá de terra nesses sentimentos com a impo-
sição dos seus manuais de Moral e Cívica. 

Décadas atrás fiz a respeito este regis-
tro: “Cento e setenta anos depois, é difícil 
saber o que ganhou a Paraíba com a Revo-
lução de 1817. Ou melhor, o que significou 
essa Revolução na identidade política dos 
paraibanos. / Hoje, 1817 não é mais que 
uma ligação em dois planos das duas pra-
ças centrais da cidade “Sob a presidência 
do sr. Camilo de Holanda, a Paraíba come-
morava o centenário de 1817 como os fran-
ceses comemoraram a sua Revolução. Há 
missa campal, ‘em artístico altar’ e, no Ins-
tituto Histórico, exposição de documentos, 
armas e relíquias dos heróis, a sessão com 
mais público do que cadeiras. Ossos de Pe-
regrino, uma imagem que pertencia a Ama-
ro Coutinho, objetos de uso doméstico dos 
revolucionários e documentos com autó-
grafos dos mesmos. Quem guardou essas 
relíquias que deveriam enriquecer o novo 
museu? Depois “o imponente préstito cívi-
co, o maior e o mais brilhante até hoje”, se-
gundo a revista número 5 de 1917 do IHGP. 

Por que os outros povos gostam disso e 
somente nós, não? 

Águas de março

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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O governador João Azevê-
do assinará, na próxima ter-
ça-feira (29), em solenidade às 
9h, no Porto de Cabedelo, os 
contratos para a obra de dra-
gagem do canal de acesso e 
bacia de evolução do porto 
paraibano, supervisão e mo-
nitoramento ambiental da 
obra de dragagem, e implan-
tação do pátio de regulação 
de caminhões, Truck Center.

Os contratos somam mais 
de R$ 97 milhões e garanti-
rão a ampliação da capacida-
de de movimentação de car-
gas no Porto de Cabedelo em 
até 57%. O serviço incluirá o 
aprofundamento do canal de 
acesso que passará dos atuais 
9,14m a 11 metros de profun-
didade. Já a bacia de evolução 
(área de manobra dos navios 
na área do complexo portuá-
rio), passará a ter 300 metros 
de largura.

Com a obra, o Porto de Ca-
bedelo passará a receber na-
vios com capacidade de to-
nelagem até 57% maior que 
os atuais, gerando empre-
gos, ampliando seu potencial 
competitivo e contribuindo 
ainda mais para a economia 
paraibana. O Estudo de Via-
bilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental (EVTEA) da dra-
gagem estima o crescimento 
de 10% ao ano até 2031, o que 
representa um montante de 
R$ 1,6 milhão/ano.

A presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Gil-

mara Temóteo, explica que 
hoje o Porto de Cabedelo re-
cebe navios com até 210m de 
comprimento e 40m de lar-
gura, mas com a limitação de 
tonelagem: até 35 mil tonela-
das embarcadas. Com a dra-
gagem, o porto passará a re-
ceber navios com até 55 mil 
toneladas de cargas.

De acordo com o setor de 
Planejamento da Companhia 
Docas da Paraíba, o investi-
mento no aprofundamento 
do canal de acesso do Porto 
de Cabedelo resultará numa 
diminuição de custos logísti-
cos, ampliará a movimenta-
ção operacional de cargas já 
consolidadas e apresentará 
o porto paraibano com mui-
to mais viabilidade para re-
ceber novas cargas de insu-
mos e produtos, como arroz, 
cevada, cargas conteineriza-
das e veículos.

“A obra da dragagem é 
uma das conquistas da ges-
tão do porto paraibano, sob 
o olhar atencioso e com foco 
no desenvolvimento do Esta-
do do governador João Aze-
vêdo”, afirma Gilmara Temó-
teo. As expectativas do Porto 
de Cabedelo com a dragagem 
do canal de acesso, também 
incluem a geração de novos 
empregos. De acordo com 
dados da Associação Brasi-
leira de Terminais Portuários 
(ABTP), para cada R$ 1 mi-
lhão investido no setor, novos 
empregos são gerados. Com 

isso, a estimativa é de que até 
672 novas vagas de trabalho 
sejam criadas.

“O Porto de Cabedelo que 
já é um porto competitivo em 
razão da localização estraté-
gica do ponto de vista maríti-
mo, do ponto de vista terres-
tre, e que vem melhorando 
passo a passo na questão de 
sua infraestrutura, começa 
a resolver uma questão sen-
sível que é o nosso canal de 
acesso, por onde os navios 
passam aonde as cargas mais 
importantes chegam. É atra-
vés do porto que os insumos 
mais importantes chegam 
para a vida e para a mesa de 
todos os paraibanos e de to-
dos os brasileiros.

É realmente um momento 
histórico. Nós estamos muito 
felizes em concluir essa etapa 
da licitação e entrar na fase de 
acompanhamento e execução 
da obra. O nosso planejamen-
to é de que essa obra seja con-
cluída ainda no exercício de 
2022.”, conclui Gilmara.

O investimento, com re-
cursos próprios do Estado, 
de mais de R$ 83 milhões (R$ 
83.273.926,86), será firmado 
com a DTA Engenharia, em-
presa vencedora da licitação 
realizada no começo de mar-
ço. O início dos trabalhos na 
obra da dragagem está pre-
visto para junho e deve ser 
realizado em quatro meses, 
entre as fases de mobilização, 
execução e desmobilização.

Cargas
Com a dragagem, o 
Porto de Cabedelo 
passará a receber 

navios com até 
55 mil toneladas 

de cargas Noções de ética 
desde a iNfâNcia 

Partidos: eNquaNto uNs se 
revigoram, outros Perdem  
rePreseNtatividade Na aLPB 

PsB: surPresas  
são aNteciPadas 

“O poder é efêmero, e a 
força, caduca”. A frase lapi-

dar do jurista Sobral Pinto 
(foto - 1893/1991), contida 

em carta de 1937 ao então 
ministro da Justiça, Francis-
co Campos, simboliza bem 
o quanto pode ser transi-
tória a condição de se es-
tar em patamar elevado – 
a missiva era uma crítica 
ao amigo que se deban-

dara para o apoio a Getúlio Vargas, a quem Sobral 
combatia, com veemência. Retirada do seu contexto, 
a frase pode ser aplicada à cena política da Paraíba. 
Legendas foram do protagonismo, na ALPB, ao ape-
quenamento, no tocante à representatividade. Daí não 
ser raro que agentes políticos associem as mudanças 
no campo político às nuvens do céu que, de tão volá-
teis, se dissipam, rapidinho. Analiticamente, o exem-
plo mais instigante é do PSB, que até o início de 2019 
vivia o seu apogeu – acabara de eleger um governa-
dor em primeiro turno! – e comandava 54 prefeituras. 
Ao final daquele ano, por motivos já notórios, o parti-
do se apequenou, com a saída de diversas lideranças, 
entre as quais o governador João Azevêdo. Agora, o 
PSB voltou a se turbinar, com o retorno do gestor esta-
dual e a filiação de deputados e lideranças com den-
sidade eleitoral. Processo inverso vive o Avante, que já 
teve cinco deputados – agora, a princípio, só tem um, 
por enquanto – e o Podemos, que perdeu todos os três 
que o representavam na ALPB.       

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

aPós deBaNdada de dePutados, 
avaNte teNta soBreviver Na PB 

Para PermaNecer eLegíveL 

“Não coNseguirão me caLar” 

com LideraNças do ‘mdB raiz’ 

“Não temos mais condições de ficar no PT. É inviá-
vel a minha permanência. Mas torço para que o PT 
continue sendo um partido democrático, porque na 
Paraíba deixou de ser”. Do deputado Anísio Maia, 
suspenso por seis meses das atividades partidárias, 
punição que, à luz das regras eleitorais, inviabiliza 
a sua candidatura à reeleição. Assim, até segunda-
feira, deverá anunciar sua filiação ao PSB ou ao 
PCdoB para se manter elegível. 

Anísio Maia classificou de desrespeito à sua trajetó-
ria no PT a punição que lhe foi imposta. “Foram 42 
anos de vida dedicados a este partido, mas eu não 
vou baixar a cabeça, vou seguir minha vida pública, 
porque eles não conseguirão me calar”, desabafou, 
em entrevista a uma TV. E fez críticas ao presidente 
estadual da legenda, Jackson Macêdo. “Temos um 
presidente que balança a cabeça pra tudo. Presi-
dente precisa ter altivez!”.  

Após promover evento de apoio ao governador 
João Azevêdo, em Guarabira, Roberto Paulino 
(MDB) afirmou, em vídeo postado nas redes 
sociais, que lideranças do partido – prefeitos, 
ex-prefeitos e vereadores – irão se reunir com o 
governador para manifestar apoio à sua reelei-
ção. “Vamos levar para ele a solidariedade do 
MDB Raiz”, disse. O deputado Raniery Paulino 
(Republicanos) também participou do evento em 
Guarabira.    

Gervásio Maia afirmou, 
quinta-feira, que “na 
próxima semana, vamos 
ter surpresas”, fazendo 
referência à filiação ao 
PSB de “nomes com 
densidade eleitoral”. Po-
rém, elas, surpresas, es-
tão sendo antecipadas. 
Uma delas? A vinda do 
deputado Tião Gomes. 
“Estamos formando 
uma grande chapa em 
direção a uma vitória 
extraordinária nessas 
eleições de 2022”, afir-
mou o governador João 
Azevêdo, em vídeo pos-
tado ao lado de Tião, 
nas redes sociais. 

A Comissão de Edu-
cação (CE) do Sena-
do aprovou o Projeto 
de Lei 3.456/2019 que 
estabelece a inclusão 
“nos currículos do En-
sino Fundamental e do 
Ensino Médio a forma-
ção ética e voltada ao 
exercício de cidadania 
solidária, à participa-
ção na gestão pública 
e ao enfrentamento da 
corrupção”, registra o 
autor da proposta, sena-
dor Flavio Arns (Rede). 
Para ele, ao ter acesso 
a esses conteúdos, as 
crianças tenderão a in-
corporá-los à sua vida.   

Com a debandada de deputados do Avante, a 
direção nacional agiu rápido para tentar dar uma 
sobrevivência política ao partido. Com a anuência 
do presidente nacional, Luís Tibé, Dinho Dowsley, 
presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, 
assumiu a presidência. Três deputados deixaram o 
Avante: Júnior Araújo e Tião Gomes, que migraram 
para o PSB, e Taciano Diniz, que foi para o MDB – 
mas Felipe Leitão também deverá deixar a legenda. 

Na reportagem ‘Homenagens no Salão de Artesanato’, publica-
da nesta mesma página 3 da edição de ontem, sexta-feira (24), 
equivocadamente informamos que o governador João Azevêdo 
se comprometeu a fazer a estrada que liga Rio Tinto a Ponta de 
Campina, em Cabedelo, quando, na verdade, é Praia de Campi-
na, que pertence ao município de Rio Tinto. Aos nossos leitores, 
nossas sinceras desculpas.

Governador assina contratos que somam R$ 97 milhões em investimentos

Estado oficializa obras 
no porto na terça-feira

serviços de dragagem

O início dos trabalhos de dragagem do Porto de Cabedelo está previsto para junho e obra deve ser realizada em quatro meses

Outro investimento fun-
damental ao crescimento ope-
racional do porto paraibano é 
o pátio de regulação de cami-
nhões de Cabedelo, o Truck 
Center, que deve regular o es-
tacionamento dos veículos de 
carga, reduzir a formação de 
filas de caminhões que circu-
lam em Cabedelo, melhorar 
a relação porto-cidade, apri-
morar a gestão do fluxo e di-
minuir o estacionamento ir-
regular dos veículos de carga 
nas vias de entorno do porto 
e de seus terminais, amplian-
do a eficiência nas operações 
portuárias que tendem a cres-
cer ainda mais com a draga-
gem do canal de acesso e com 
as expansões em curso nos 
terminais.

O pátio funcionará como 
centro de apoio logístico, or-

ganizando o fluxo e estaciona-
mento de veículos com agen-
damento de entrada e saída 
para os terminais, terá uma 
área pavimentada de estacio-
namento para 140 caminhões, 
espaço destinado ao funciona-
mento de restaurantes e lan-
chonetes, banheiros e outros 
serviços, com área de apoio de 
300m², duas edificações para 
administração e salas para 
locação, além de vias com cir-
culação interna e estaciona-
mento de veículos de passeio. 
A previsão é de que o Truck 
Center gere cerca de 30 empre-
gos diretos. O pátio será cons-
truído numa área que integra 
a poligonal do Porto de Cabe-
delo, na Retroárea do Jacaré.

“O Porto de Cabedelo está 
partindo para regularizar um 
problema histórico, e com o 

Truck Center melhora relação Porto-Cidade

Foto: Porto de Cabedelo/Divulgação

Erramos

Supervisão da obra
 Além do contrato para a 

execução das obras da dra-
gagem, o governador João 
Azevêdo também assina-
rá o contrato com a empre-
sa Eicomnor Engenharia e 
Caruso Soluções Ambien-
tais e Tecnológicas, vence-
dora da licitação ocorrida 
neste mês para a supervi-
são da obra de dragagem 
e pela execução da gestão 
ambiental, do apoio técnico 
e do acompanhamento dos 
serviços de dragagem e der-
rocagem de aprofundamen-
to por resultado.

O contrato firmado será 
no valor de mais de R$ 1,9 
milhão, também viabiliza-
do com recursos do estado 
da Paraíba.

aumento das operações, a ten-
dência é aumentar o fluxo de 
caminhões. Dessa forma, o 
Truck Center será responsável 
pela ordenação do trânsito e 
pela melhor eficiência das ope-
rações do porto, de forma que 
teremos um espaço para os ca-
minhoneiros se instalarem e 
estacionarem. Isso vai trazer 
mais segurança e eficiência às 
operações”, afirmou a direto-

ra-presidente da Companhia 
Docas da Paraíba, Gilmara Te-
móteo. O contrato será assina-
do com o Consórcio PB Truck 
Center, formado por três em-
presas, no valor de mais de R$ 
12 milhões e integra o Progra-
ma de Parcerias Público-Priva-
da (PROPPP-PB) do Governo 
da Paraíba e é uma das obras 
de modernização do Porto de 
Cabedelo. 
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Com avanço vacinal, a po-
pulação paraibana vem apre-
sentando menos episódios de 
evolução do quadro da infec-
ção causada pela Covid-19. 
Nesta semana, consideran-
do os dias de domingo a sex-
ta-feira, a Paraíba registrou 
2.094 novos casos de conta-
minação, destes, apenas 17 
pacientes apresentaram qua-
dros em que há necessidade 
de acompanhamento hospi-
talar. O montante representa 
0,81% dos casos.

Ontem, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) con-
firmou novos 450 casos de 
contaminação pela Covid-19. 
Do total, apenas um paciente 
apresentou o quadro modera-
do ou grave da doença, os de-
mais, representando 99,78% 
são leves, com recuperação 
nas residências. Além disso, 
duas mortes foram registra-
das, ocorridas nas últimas 
24h, entre quinta-feira e on-
tem. As vítimas foram duas 
mulheres, com 82 e 88 anos. 
Elas não tiveram comorbida-

des informadas e residiam 
em João Pessoa e Bernardi-
no Batista.

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou ao total de 
593.946 casos confirmados 
da doença, sendo 10.185 víti-
mas fatais e 438.268 pessoas 
consideradas recuperadas, 
que estão distribuídas por to-
dos os 223 municípios. A SES 
registra ainda a realização de 
1.490.115 testes para diagnós-
tico da Covid-19, ofertados 
pela rede pública de saúde.

De acordo com o Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar, duas pessoas foram 
internadas para o tratamento 
da doença nas últimas 24h en-
tre a publicação dos boletins 
diários da SES, entre quinta-
feira e ontem. No total, o Es-
tado tem 68 pacientes hos-
pitalizados entre as cidades 
paraibanas.

O número é distribuído 
entre 17% de ocupação dos 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) e 4% nas en-
fermarias para adultos. Entre 
as três macrorregiões de Saú-
de, a região sediada por Cam-
pina Grande segue com as en-

fermarias zeradas, chegando 
ao oitavo dia sem internação 
de pacientes. De acordo com 
a SES, apenas 8% dos leitos de 
UTI para adultos estão ocupa-
dos. Já na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa 
de ocupação chega a 37% em 
leitos de UTI e 7% em enfer-
marias. Na terceira região, no 
Sertão, os números são de 14% 
de ocupação nos leitos de UTI 
e 13% em enfermarias. Todos 
os números são relativos aos 
leitos para adultos.

O Ministério da Saúde in-
formou novos dados sobre a 
vacinação contra a Covid-19 
na Paraíba. Segundo a pas-
ta, foram registradas a aplica-
ção de 8.175.701 doses de vaci-
nas contra a Covid-19. Sendo 
3.434.629 pessoas vacinadas 
com a primeira dose, o equi-
valente a 84,62% do total da 
população, e 3.153.008 com-
pletaram os esquemas vaci-
nais, o que representa 77,68% 
da população total do Estado. 

Do total de vacinados com 
o esquema primário comple-
to, 3.068.949 tomaram as duas 
doses e 84.059 utilizaram 
imunizante de dose única. 

Diversas atividades, 
hoje, vão marcar o lança-
mento do Plano Estraté-
gico de Turismo da cida-
de de Araruna, localizada 
no Curimataú da Paraíba. 
O evento, organizado pela 
Prefeitura Municipal de 
Araruna, contará com de-
bates, palestras, degusta-
ção de comida e bebida típi-
cas, apresentação folclórica 
e exposição de artesanato. 
A programação ocorre no 
Ginásio “O Rauzão” duran-
te todo o dia. O prefeito de 
Araruna, Vital Costa, faz a 
abertura, às 9h. Em segui-
da, começa o primeiro de-
bate com o tema “Turismo, 
Gestão e Empreendedoris-
mo”, com moderação de Re-
nata Câmara, do Sebrae da 
Paraíba, e participação do 
prefeito e empreendedo-
res locais.

À tarde, haverá palestra 
sobre “Formação de con-
dutores e guias de turis-
mo”, com Francisco Jack-
son Fausto; e outra sobre 
“Os Caminhos dos Araru-
nas”, com Ricardo Câmara, 
do Fórum de Turismo do 
Curimataú e Seridó.

 No período da tarde, a 
partir das 13h, haverá uma 
nova mesa-redonda para 
debater sobre “Turismo 
de Aventura e Meio Am-
biente, Desafios e Perspec-
tivas para Araruna”, com 
Rogério Ferreira, como 
moderador, e a participa-
ção da presidente da PB-

Tur (Empresa Paraibana 
de Turismo), Ruth Aveli-
no; Alessandra Lontra, da 
Secretaria Estadual de Tu-
rismo; Marcelo Cavalcan-
ti, da Sudema, e exposito-
res. No encerramento das 
atividades, haverá exposi-
ção de artesanato e encon-
tro de sanfoneiros.

A programação prevê, 
ainda para a noite, uma pa-
lestra da gestora de Turis-
mo e Economia Criativa 
do Sebrae da Paraíba, Re-
gina Amorim, que aborda-
rá o tema “Turismo Criati-
vo e Colaborativo”. Após 
essa palestra, haverá o lan-
çamento oficial do Plano 
Estratégico de Turismo de 
Araruna, com a apresen-
tação de um vídeo, segui-
do de coletiva de imprensa. 
No encerramento das ativi-
dades haverá degustação 
de comida regional e um 
show especial de Neco Lo-
bão e banda, paralelamente 
à exposição de artesanato.

O Plano Estratégico de 
Turismo de Araruna foi ela-
borado por meio de uma 
parceria entre o Sebrae Pa-
raíba e a Prefeitura Muni-
cipal, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Meio Ambiente 
e Turismo. O documento 
traz um diagnóstico sobre 
as potencialidades turís-
ticas do município, deta-
lhando de maneira técnica 
os pontos fortes e as fra-
gilidades que necessitam 

de correções. Entre os pon-
tos fortes identificados es-
tão o surgimento de novos 
produtos e empreendimen-
tos, a presença de condu-
tores e empresas que ofe-
recem serviços de turismo 
e um ecossistema diver-
so, com empreendimentos 
estruturados de alimenta-
ção e hospedagem. Dessa 
forma, existem oportuni-
dades relacionadas ao au-
mento da demanda turísti-
ca, crescimento do turismo 
doméstico e viagens de cur-
ta duração e aumento do in-
teresse pelo turismo de ex-
periência.

Para Ruth Avelino, o 
Plano Estratégico de Ara-
runa fortalece não apenas 
o município mas toda a re-
gião, abrindo uma nova 
perspectiva de ações con-
juntas com o trade turístico 
local e uma política públi-
ca mais direcionada às ati-
vidades do turismo, crian-
do a possibilidade de gerar 
mais empregos e renda. 
Para fortalecer a divulga-
ção do Plano e do destino, 
a PBTur leva para Araru-
na, no sábado, um fampress 
com jornalistas paraibanos 
que atuam em vários veícu-
los de comunicação, blogs e 
sites. “É uma forma de fa-
zer a divulgação espontâ-
nea dessa ótima iniciativa 
da Prefeitura, bem como 
de todas as belezas e atra-
tivos de Araruna”, finali-
zou a gestora.

PBTur apoia lançamento do 
Plano Estratégico de Turismo

Menos de 1% dos novos casos na 
semana foram moderados ou graves

Plano Decenal tem propostas voltadas para a socioeducação
A Fundação Desenvolvi-

mento da Criança e do Ado-
lescente ‘Alice de Almeida’ 
(Fundac) foi uma das pro-
tagonistas na construção 
do Plano Decenal de Políti-
cas Públicas para a Juventu-
de da Paraíba. A Fundação, 
por meio de socioeducan-
dos do Complexo Lar do 
Garoto e Centro Educacio-
nal do Adolescente (CEA)/
Sousa, encaminhou pro-
postas que constam no do-
cumento, no item que trata 
da ‘Reinserção social dos 
jovens que cumprem/cum-
priram as medidas socioe-

ducativas e as prisionais’. 
O Plano Decenal de Polí-

ticas Públicas para a Juven-
tude da Paraíba foi lançado 
pelo governador João Aze-
vêdo, na quinta-feira (24), 
em solenidade no Centro de 
Convenções de João Pessoa. 
Elaborado de acordo com 
as demandas e os anseios 
das próprias juventudes, 
o documento busca cons-
truir políticas públicas em 
quatro eixos, contemplan-
do aspectos como cidada-
nia, participação social e 
política, educação, cultu-
ra, profissionalização, tra-

balho e geração de renda, 
meio ambiente, esporte e la-
zer e direito à diversidade e 
à igualdade.

Entre algumas propos-
tas destinadas ao públi-
co da socioeducação estão 
ampliar a oferta de cursos 
profissionalizantes para os 
jovens em cumprimento 
de medidas socioeducati-
vas; garantir bolsa para os 
jovens que participam de 
cursos e oficinas nas uni-
dades socioeducativas; ga-
rantir atendimento psicos-
social aos jovens egressos 
da socioeducação e a seus 

familiares; criar uma linha 
de crédito específica no Em-
preender Juventudes para 
jovens egressos do siste-
ma socioeducativo, entre 
outras.

O coordenador de Es-
porte, Cultura e Lazer da 
Fundac, Nilton Santos, re-
presentante da presidente 
da fundação, Waleska Ra-
malho, considerou de suma 
importância o lançamen-
to do Plano Decenal para 
a Socioeducação, primei-
ro pelo estímulo às metas a 
serem cumpridas de políti-
cas públicas para a juven-

tude, como também pen-
sar a socioeducação dentro 
desses eixos, de planeja-
mento de ação para os pró-
ximos 10 anos. “A socioe-
ducação está contemplada 
nesse planejamento do pla-
no decenal e planejada atra-
vés da participação dos so-
cioeducandos. Por isso que 
é importante porque con-
siderou o protagonismo do 
socioeducando na elabora-
ção também dessas metas”, 
pontuou.

Segundo Nilton, a parti-
cipação dos jovens e adoles-
centes do Complexo Lar do 

Garoto e da unidade CEA/
Sousa na construção do pla-
no decenal foi muito impor-
tante. “Eles participaram 
do fórum de discussões, de-
bates, apontaram soluções, 
fizeram questionamentos 
e a partir da sua participa-
ção é que foram introduzi-
das as metas dentro do eixo 
que cabe à socioeducação”, 
informou. 

E enfatizou: “Pela pri-
meira vez a Fundac parti-
cipa ativamente da cons-
trução de um plano onde o 
socioeducando é o interlo-
cutor desse discurso”.
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A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) estima que 
1.537.823 adultos estão com 
a dose de reforço atrasada, o 
que equivale a 51,57% do to-
tal da população acima de 18 
anos no estado. A cobertu-
ra total da Paraíba para o es-
quema primário (dose 1, dose 
2 ou dose única) atualmente 
é de 84,06%, maior que a mé-
dia nacional que é 74,71% de 
pessoas vacinadas com duas 
doses.

De acordo com o secre-
tário estadual de Saúde, Ge-
raldo Medeiros, é essencial 
que a população busque uma 
sala de vacina para tomar a 
dose de reforço, uma vez que 
mais da metade da popula-
ção já poderia ter uma prote-
ção maior contra a Covid-19. 
“É importante salientar que 
os municípios estão abaste-
cidos com as doses para am-
pliar a cobertura da popula-
ção maior de 18 anos com a 
dose de reforço e que o esque-
ma completo vigente contem-
pla mais uma dose”, reforça o 
secretário.

Além de chamar a atenção 

para a população com doses 
em atraso, a SES se prepara 
ainda para a distribuição da 
segunda dose de reforço con-
tra Covid-19 para a popula-
ção com idade a partir de 80 
anos. O estado planeja uma 
mobilização no próximo dia 
2 de abril, com mais um Dia 
“D” de vacinação contra Co-
vid-19, quando serão ofereci-
das vacinas para todos os pú-
blicos contemplados.

Geraldo Medeiros expli-
ca ainda que, para ter acesso 
à segunda dose de reforço, é 
preciso ter sido vacinado com 
o esquema primário comple-
to e já ter tomado a primeira 
dose de reforço há quatro me-
ses. “A Paraíba conta com 55 
mil idosos acima de 80 que já 
podem ser vacinados com a 
segunda dose de reforço, for-
mando assim um esquema de 
4 doses. A população em ge-
ral deve estar atenta aos pra-
zos e intervalos entre as vaci-
nas. No caso dos idosos, há a 
necessidade de uma proteção 
maior contra o vírus, em vir-
tude do sistema imunológico 
já enfraquecido, se configu-

rando uma população mais 
vulnerável”, finaliza. 

Em Nota Técnica divulga-
da pela SES na última quinta-
feira (24), a secretaria expli-
ca que há tendência de perda 
de proteção para a população 
acima de 80 anos, além de re-
dução da efetividade das va-
cinas entre o 3º e 4º mês após 
a aplicação e de maneira mais 
preocupante após o 5º mês. 
Por isso, a orientação é ofere-
cer a segunda dose de reforço 
após quatro meses da aplica-
ção da dose de reforço inicial, 
em idosos.

 A redução da efetivida-
de das plataformas vacinais 
em idosos pode ser explica-
da pelo envelhecimento na-
tural do sistema imunológi-
co. Na Paraíba, a expectativa é 
aplicar 92.351 segundas doses 
de reforço contra Covid-19, já 
que esta é a população esti-
mada com idade a partir de 
80 anos. Segundo os dados 
do Sistema de Informações 
do Painel Nacional de Imu-
nização (SI-PNI), deste total, 
85.650 pessoas já tomaram a 
dose de reforço inicial.

Políticas Públicas Para Juventude

hoJe, em araruna

covid-19

Cerca de 1,5 milhão de paraibanos acima dos 18 anos ainda não tomaram a terceira dose do imunizante contra Covid

Metade está com vacina atrasada
reforço

O Plano Estratégico de Turismo, em Araruna, contará com diversas atividades hoje

Foto: Secom-PB

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

prometeram não usar 
ônibus escolares 

para levar doentes 

Durante os dias de semana, geralmente no início da manhã, é comum encontrar ônibus exclusivos para transporte escolar estacionados nas imediações das unidade médicas, como o HULW, em João Pessoa

Prefeituras de municí-
pios paraibanos continuam 
utilizando ônibus escolares 
para o transporte de pessoas 
que vêm do interior em bus-
ca de atendimento médico 
na capital. A situação pode 
ser comprovada, por exem-
plo, em frente ao Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley (HULW), onde dia-
riamente vários ônibus fi-
cam estacionados à espera 
dos pacientes. Os órgãos de 
trânsito que atuam no estado 
não têm dados sobre flagran-
tes, e o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) informou 
que só atua a partir de de-
núncias. 

“Vem muito aluno, mas 
também transporto pacien-
tes. Hoje mesmo trouxe 12 
estudantes e 15 pessoas que 
vieram para receber atendi-
mento no HU”, declarou um 
motorista de ônibus escolar, 
que preferiu não se identifi-
car. Ele relatou que pratica-
mente todos os dias há ôni-
bus escolares com destino a 
João Pessoa, chegando por 
volta de 6h10 e retornando 
às 13h. 

Para outro motorista, que 
faz o transporte apenas de 
estudantes de Jacaraú para 
João Pessoa, essa é uma rea-
lidade de vários municípios. 
“Se a gente for observar o 
que diz a lei, trazer paciente 
em veículo escolar é desvio 
de função. Estudante é es-
tudante, e paciente tem que 
ter carro exclusivo para vir 
se tratar”, observou. Em Ja-

Várias prefeituras mantêm prática irregular de transportar doentes em veículos exclusivos para alunos

Pacientes no lugar de estudantes
transporte escolar

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

caraú, segundo o motorista, 
que também preferiu preser-
var sua identidade, o ônibus 
que faz o transporte de es-
tudantes é locado pela pre-
feitura. 

Uma moradora do muni-
cípio de Jacaraú declarou que 
já houve esse tipo de trans-
porte na cidade e ela mesma 
chegou a vir para o HU. “Po-
rém, a fiscalização começou 
a bater em cima e mudou. 
Antes, era um microônibus, 
depois uma van e até veícu-
lo de passeio. Hoje, vejo que 
não é mais feito o transporte 
de pacientes em ônibus esco-
lar. Tem ambulâncias ou ou-
tros veículos da Secretaria de 
Saúde”, afirmou.

“Lembro que teve uma 
época em que o Ministério 
Público bateu em cima e di-
minuiu muito essa prática 
em vários municípios, mas 
depois de um tempo come-
ça tudo de novo”, acrescen-
tou o condutor de Jacaraú. 
Motorista do município de 
Sapé, Jaelson Oliveira con-
tou que não transporta pa-
cientes. “O ônibus que dirijo 
é locado pela prefeitura para 
transportar somente estu-
dantes. Hoje mesmo eu trou-
xe 25 alunos”, disse.

O presidente da Federa-
ção das Associações dos Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), 
George Coelho, afirmou não 
ter conhecimento de que al-
gum prefeito esteja permitin-
do o transporte de pacientes 
em ônibus escolares. Segun-
do ele, existe, inclusive, um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado pe-
los prefeitos com o Ministério 
Público que trata justamente 
sobre essa questão. 

“Desconheço a história 
de que algum prefeito envie 
pacientes em ônibus escolar. 
Isso foge ao meu conhecimen-
to e é lamentável que venha 
acontecendo esse tipo de si-
tuação. Mas, se veio é porque 
existe alguma dificuldade de 
transporte ou, às vezes, até 
sem consentimento do pre-
feito”, disse. Ele lembrou que 
existe fiscalização pela PRF, 

Ministério Público e o trans-
porte rodoviário estadual, e já 
ocorreu apreensão de ônibus 
porque não tinha autorização 
para trafegar. George relatou 
que houve um acordo com 
o Ministério Público Federal 
(MPF), Estadual e outras enti-
dades para que os ônibus pu-
dessem, sem atrapalhar a ati-
vidade municipal, transportar 
estudantes universitários do 
município. “Agora, quanto a 
levar pacientes, para mim é 
surpresa, e acho que não é cer-
to, foge ao princípio da utiliza-
ção”, observou. “Mas, às vezes, 
acontece da boa vontade do 
prefeito em querer resolver e 
termina infringindo a legisla-
ção. Por conta da demanda ser 
maior, e também pelas poucas 
condições, aproveita uma si-
tuação irregular. É uma ques-
tão de boa-fé, mas que incor-
re na lei”, constatou.

MP atua com denúncia 
O Ministério Público da Pa-

raíba (MPPB) só atua quando 
chegam as denúncias e cabe a 
ele responsabilizar os gestores 
que permitiram a irregulari-
dade. De acordo com o MPPB, 
não há dados disponíveis so-
bre o que já foi apurado, por-
que cada promotor atua em 
seu município e não há um se-
tor que concentre todos os pro-
cedimentos. A cooperação do 
MP com órgãos como BPTran 
e PRF faz com que os casos 
que porventura ocorram se-
jam acompanhados pelo pro-
motor responsável.

Fábia Dantas, promotora 
de Justiça do MPPB, coorde-
nadora do Centro de Apoio 
Operacional da Criança e do 
Adolescente e da Educação, 
afirmou que não tem conhe-
cimento de algum procedi-
mento do tipo e pede o apoio 

da população para denunciar 
esses casos. Ela ressaltou que 
há um termo de cooperação 
com vários órgãos para fisca-
lização, justamente para que 
esses procedimentos, quan-
do flagrados, tenham anda-
mento. O MPPB tem ainda 
um projeto voltado especifi-
camente ao transporte esco-
lar, que é desenvolvido junto 
com outros órgão se consiste 
em fiscalizações agendadas - 
as vistorias periódicas.

Famup desconhece situação e lamenta prática

O Batalhão de Trânsito 
da Polícia Militar da Paraí-
ba (BPTran) compõe um gru-
po, capitaneado pelo MPPB, 
que inclui ainda a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER-PB) e Insti-
tuto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), numa força-tarefa 
permanente.

“A gente faz essa fiscaliza-
ção e vistorias durante o ano 
todo, mas é uma fiscalização 
de rotina. Nas nossas bases fi-
xas, quando nos deparamos 
com veículo de transporte es-
colar, é feita a abordagem. Ve-
rificamos a autorização para 

fazer o deslocamento, enfim, 
as regras destinadas a esse 
tipo de atividade”, afirmou o 
comandante do BPTran, te-
nente-coronel Jucier Pereira 
de Lima. Sem informar da-
dos, ele ressaltou que é mui-
to pequeno o número de fla-
grantes desse tipo. 

A PRF informou que fis-
caliza os mais diversos ti-
pos de veículos que transi-
tam nas rodovias federais e 
esclareceu que o transpor-
te de pessoas para atendi-
mento médico em ônibus de 
transporte escolar, desde que 
respeitadas as normas de 
transporte coletivo de pas-
sageiros, não se enquadra 

como infração de trânsito. 
Todavia, a utilização diversa 
da finalidade para a qual foi 
adquirido o bem público, em 
tese, pode configurar impro-
bidade administrativa por 
parte do gestor público. Es-
ses flagrantes, quando feitos 
pela PRF, ensejam a lavratu-
ra de boletim de ocorrência 
e encaminhamento dos fa-
tos ao Ministério Público Es-
tadual para apuração.

Como a utilização de ôni-
bus escolares para transpor-
te de pacientes a hospitais 
não caracteriza infração de 
trânsito específica, a PRF não 
dispõe de consolidação des-
ses dados. A orientação é que 

PRF e BPTran fiscalizam e combatem a irregularidade
Legislação proíbe que prefeituras desviem da função os veículos adquiridos com recursos públicos para realizar o transporte de alunos

Inspeção
A cada seis meses, 

os veículos de 
transporte escolar 

são vistoriados

a população entre em conta-
to com o número da PRF 191 
quando houver suspeita da 
irregularidade nas rodovias 
federais do estado. 

A fiscalização de roti-
na ocorre dentro do projeto 

Transporte Escolar - a alegria 
de ir e vir’, do MPPB, cria-
do em 2013. A cada seis me-
ses, os veículos que realizam 
transporte escolar devem ser 
levados para vistoria, em 
data e local pré-determina-
dos pelo Detran. Na vistoria, 
é verificado o cumprimento 
dos artigos 136, 137 e 138 do 
Código de Trânsito Brasilei-
ro - Lei 9.503/97, o que envol-
ve autorização dos órgãos de 
trânsito, habilitação do con-
dutor na categoria D. Ele não 
pode ter cometido infração 
grave ou gravíssima, ou ser 
reincidente em infrações mé-
dias nos últimos 12 meses.

De acordo com o MPPB, 

as irregularidades constata-
das são apuradas pelos pro-
motores de Justiça por meio 
de inquéritos civis públicos. 
O MPPB ressalta que foram 
celebrados vários termos 
de ajustamento de conduta 
(TAC) e interpostas ações ci-
vis públicas (ACP).

O projeto também prevê a 
realização de operações con-
juntas surpresas para inves-
tigar denúncias recebidas a 
respeito da utilização irregu-
lar dos transportes escolares 
nos municípios paraibanos e 
uma atuação dos parceiros 
no intuito de coibir os des-
vios de finalidade nos trans-
portes escolares da Paraíba.

Fotos: Evandro Pereira

Através do QR Code acesse o 
link do MPPB para denunciar 

irregularidades
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João Pessoa contará com 
um calendário anual voltado 
para as feiras de adoção ani-
mal, com estas programadas 
para acontecerem a cada dois 
meses. O objetivo do cronogra-
ma é garantir de forma mais 
efetiva o combate ao abando-
no de animais. A programa-
ção prevista para 2022 foi defi-
nida em reunião do Conselho 
de Trabalho de Educação Am-
biental Animalista de João 
Pessoa (CTEA) com represen-
tantes técnicos da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 
(Semam) e do Centro Munici-
pal de Zoonoses.

A primeira feira está pro-
gramada para o mês de maio, 
no dia 7, no Parque Parahyba I, 
localizado no Jardim Oceania, 
das 15h às 18h. Segundo Ítalo 
Oliveira, coordenador de Po-
líticas e Bem-Estar Animal da 
Secretaria de Meio Ambiente 
de João Pessoa (Semam-JP), a 
criação do CTEA, que aconte-
ceu em fevereiro deste ano por 
iniciativa do prefeito da capital, 
Cícero Lucena, possibilita que 
a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) possa desen-
volver ações constantes volta-
das para a defesa dos animais.

Para o coordenador, a ci-
dade agora dispõe de uma es-
trutura própria para se enga-
jar nessa causa, o que antes era 

uma atividade desenvolvida 
pelo Centro de Zoonoses, que 
tem como objetivo o combate 
das doenças que são transmiti-
das pelos animais e não a cria-
ção de políticas públicas de as-
sistência. 

De acordo com Oliveira, o 
município se manterá apoian-
do a adoção que ocorre por 
meio das organizações não-
governamentais e também 
dos protetores independen-
tes – que muitos se encontram, 
atualmente, sobrecarregados 
em virtude da pandemia e do 
aumento na quantidade de 
animais abandonados. Nas 
feiras organizadas a partir do 
cronograma do CTEA, “os ani-
mais que vão ser disponibi-
lizados serão oriundos tanto 
do Centro de Zoonoses, quan-
to dos protetores independen-
tes e de ONGs”, afirmou Ítalo.

Calendário das ações realizadas pela Prefeitura de João Pessoa começará no próximo dia 7 de maio

Feiras de adoção serão bimestrais
Adoção de AnimAis

Cabe também ao CTEA 
traçar os perfis dos interes-
sados em serem tutores de 
animais e que frequentam as 
feiras de adoção. “As pessoas 
que demonstrarem interes-
se em adotar um animal vão 
passar por algumas etapas e 
critérios que a gente estabe-
leceu justamente para dimi-
nuir a probabilidade desse 
animal voltar a ser abando-
nado”, pontuou Ítalo Olivei-
ra, coordenador de Bem-Es-
tar Animal da Semam.

A primeira etapa é uma en-
trevista e, após a aprovação, 
haverá um termo de respon-
sabilidade que deve ser assina-
do pelo tutor interessado. De 
acordo com Ítalo, os novos tu-
tores terão orientações acerca 

dos cuidados com a saúde da-
quele animal que levará para 
casa, como, por exemplo, em 
relação à vacinação e castra-
ção. Ambos os serviços serão 
garantidos de forma automá-
tica junto ao Zoonoses. “Eles 
já sairão da feira com a data 
agendada”, destacou.

“Tem pessoas que adotam 
e depois se arrependem por 
algum motivo e terminam 
devolvendo o animal”, dis-
se Oliveira. Por conta disso, 
o animal escolhido e a nova 
família serão acompanha-
dos por cerca de três meses 
pelo CTEA, a fim de assegu-
rar uma boa adaptação e evi-
tar também que o bichinho de 
estimação seja exposto a um 
novo abandono. 

Avaliação dos interessados

leilão de cArros

Detran-PB alerta sobre falso site
O Departamento Estadual 

de Trânsito da Paraíba (De-
tran-PB) alerta à população 
sobre a criação e atuação de 
um site falso promovendo 
um suposto leilão oficial do 
órgão. O endereço eletrônico 
pbdetran.com, utilizado pe-
los golpistas, não correspon-
de ao do órgão (detran.pb.gov.
br). O site utiliza a logomarca 
do Detran-PB para confun-
dir as vítimas, inclusive com 
toda uma estrutura que pro-
picia o golpe, disponibilizan-
do até certificado de homolo-
gação da venda do veículo.

Para combater o golpe, o 
superintendente do Detran
-PB, Isaías Gualberto, já en-
viou ofício à Delegacia Geral 
da Polícia Civil, solicitando a 

instauração de inquérito para 
apurar os fatos e punir os cul-
pados. O ofício faz referência 
a uma empresa que utiliza o 
nome do órgão para promover 
a venda de veículos através de 
Leilão Oficial, por meio de en-
dereço eletrônico que não cor-
responde ao do Detran-PB.

 Com o objetivo de aler-
tar a população de como se 
proteger do golpe, o presi-
dente da Comissão de Lei-
lão do Detran-PB, Rafael Mi-
randa, enfatiza que os leilões 
oficiais do órgão são ampla-
mente divulgados no site, 
nos blogs, rádios, tvs e de-
mais mídias, contendo edi-
tal e informações comple-
mentares sobre o evento. “É 
preciso comparar o edital, a 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Apoio
A PMJP informou 

que continuará 
apoiando a adoção, 
que ocorre por meio 

das ONGs

Trânsito na Rua Guedes Pereira será bloqueado amanhã
nA cApitAl

A Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP) irá in-
terditar, amanhã, um trecho 
da Rua Guedes Pereira, pró-
ximo à Praça Pedro Américo, 
no Centro. A medida será to-
mada a pedido da Companhia 
de Água e Esgoto (Cagepa), 
que fará na área uma obra de 
manutenção e reparo nas tu-
bulações.

De acordo com Sanderson 
Cesário, diretor de operações 
da Semob-JP, o bloqueio será 
iniciado às 7h, a partir do cru-
zamento semaforizado nas 
imediações da Praça Pedro 
Américo. Com isso, qualquer 
veículo que estiver seguindo 
pelas Ruas Padre Azevêdo ou 
Barão do Triunfo ficarão impe-
didos de transitarem em dire-
ção ao Parque Sólon de Luce-
na (Lagoa), tendo estes que se 
deslocarem pela Av. Beaure-
paire Rohan. Semob-JP divulgou um mapa mostrando como ficará o trânsito amanhã na área

Foto: Secom-JP

Motivo
Interdição ocorrerá 
para que a Cagepa 
realize uma obra 
de manutenção e 

reparo da tubulação

 “Fomos acionados pela Ca-
gepa e sugerimos que o ser-
viço fosse feito no domingo, 
justamente, para reduzirmos 
os transtornos à população. 
Além do bloqueio para que a 
obra seja feita, mantendo a se-
gurança viária na região, tam-
bém vamos alterar a operação 
das linhas de ônibus que pas-
sam pelo local, que realizarão 

os embarques e desembarques 
pela Av. Beaurepaire Rohan”, 
explicou Cesário.

A equipe técnica da Cage-
pa passou para Semob-JP que 
o serviço consiste em uma li-
gação adicional de esgoto na 
rede do Comando Geral da 
Polícia Militar. Saindo tudo 
conforme o planejado, ainda 
na noite de amanhã, o trecho 
será pavimentado, para na se-
gunda-feira (28) serem libera-
das, pelo menos, duas faixas 
para o fluxo de veículos. 

Transporte público 
O trecho interditado da 

Rua Guedes Pereira possui 
nove paradas de ônibus, com 
passagem de pelo menos 40 li-
nhas aos domingos. Com a in-
tervenção, a Semob-JP orienta 
que os passageiros sigam até 
a Avenida Beaurepaire Rohan 
(B. Rohan), onde terão pontos 
de embarque e desembarque.

Apuração
Órgão enviou ofício 
à Polícia Civil para 
que um inquérito 
seja aberto para 
apurar os fatos

fim de confirmar a veracida-
de das informações sobre os 
veículos leiloados”, afirmou 
Rafael, acrescentando que 
as vítimas devem procurar 
a Delegacia de Defraudações 
para denunciar a fraude.

 Ainda de acordo com 
o presidente da Comis-
são de Leilão, golpes des-
se tipo estão se tornando 
comuns. “Algumas pes-
soas já nos procuraram 
por terem sido prejudica-
das por essa prática. Em 
busca de se beneficiar, os 
criminosos criaram um 
site bem apresentável, le-
vando a vítima a acreditar 
que realmente se trata de 
um procedimento seguro”, 
explicou Rafael Miranda.

Cadastramento e avaliação dos candidatos a tutor visam evitar que os animais voltem a ser abandonados

n 

Interessados 
em adotar 
animais 
passarão por 
uma entrevista 
e, após a 
aprovação, 
assinarão 
um termo de 
adoção 

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União
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A simulação de um sequestro 
para roubar dinheiro de um co-
merciante foi descoberta durante 
investigação da Delegacia de Cri-
mes contra o Patrimônio da Capi-
tal. No final dessa quinta-feira (24), 
numa ação integrada com agentes 
da Polícia Rodoviária Federal, os 
policiais da DCCPat prenderam 
três homens e uma mulher, que 
seria sobrinha da vítima.

Segundo o delegado João Pau-
lo Amazonas, da CCPat, foram le-
vantadas informações e descoberto 
que a sobrinha da vítima simulou 
o próprio sequestro com o objetivo 
de roubar o tio, um comerciante de 
gado que estaria com R$ 150 mil no 
seu apartamento em João Pessoa.

A prisão do grupo aconteceu 
no município de São José do Mi-
pibu (RN) e no carro estavam três 
homens e uma mulher com uma 
criança recém-nascida. O dele-
gado disse ainda que os três ho-
mens trajavam uniformes da Jus-
tiça do Ceará, onde locaram dois 
carros. O trio supostamente inte-

Intenção era roubar R$ 150 mil do tio da suspeita; ela foi presa no Geisel e outros três envolvidos, na BR-101

Mulher simula o próprio sequestro
em família

Curtas
Catador encontra feto 
dentro de lixo na capital

Ex-presidiário é morto a 
tiros na cidade de Caiçara

Câmara Civil mantém 
condenação ao Bradesco

Um catador de reciclagem, identificado por 
Lucas, localizou, na madrugada de ontem, um feto 
que estava dentro de um pote de gel para cabelo, 
no lixo de um condomínio, no bairro José Américo, 
em João Pessoa. Para o delegado Paulo Feitosa, 
que esteve no local, o catador disse que pensou, de 
início se tratar de um boneco, no entanto, chamou 
uma mulher para ver do que se tratava, inclusive foi 
impedido por ela de enterrar o feto. 

A perícia esteve no local e constatou que o 
feto tinha cerca de cinco meses e já estava em 
formação. O delegado Paulo Josafá determinou 
a remoção do feto para o Núcleo de Medicina 
Legal, como também investigações com o objetivo 
de identificar a mãe que jogou o feto no lixo. “O 
objetivo é saber porque ela tomou essa decisão”, 
acrescentou o delegado.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para apu-
rar o assassinato do ex-presidiário Gilson Holmes da 
Rocha. O corpo de Gilson foi encontrado dentro de um 
saco no final da tarde dessa quinta-feira (24), na região 
rural da Caiçara, no Brejo paraibano. 

A polícia informou que o ex-presidário já tinha 
cumprido pena no presídio do Serrotão, em Campi-
na Grande, pelo assassinato de mãe e filho na zona ru-
ral de Caiçara.

Na tentativa de desvendar o crime, a polícia suspei-
ta de que o crime tenha ligação com as duas mortes pra-
ticadas por Gilson e tenha sido cometido por vingança 
devido ao duplo homicídio. A mãe da vítima foi assas-
sinada após um crime cometido pelo filho. 

Os autores do assassinato de Gilson Holmes ain-
da não foram identificados. A Polícia Civil solicita que 
quem tiver informações pode denunciar ao 197, que a 
identidade do denunciante será preservada.

O Banco Bradesco foi condenado pela terceira 
Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba a 
pagar R$ 6 mil, de danos morais, por ter realizado 
descontos na conta de uma servidora pública 
municipal, sem contratação e sem autorização 
legal. O caso é oriundo do Juízo da Vara Única de 
Alagoa Grande. Na Apelação Cível o banco relatou 
que a parte autora livremente aderiu ao contrato, 
tendo inclusive utilizado a conta bancária não 
somente para o recebimento e saque do benefício 
previdenciário, como também para outros serviços 
como a contratação de empréstimo pessoal. 

De acordo com a relatora do processo juíza 
convocada, Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 
o banco não juntou o contrato, se restringindo 
a afirmar que as cobranças foram feitas com o 
consentimento da parte autora.

Após a ação, os criminosos fugiram pela BR-101, com o intuito de retornar ao estado do Ceará, mas foram detidos no município de São José do Mipibu, no RN

gra uma facção daquele estado e 
teria viajado à Paraíba para parti-
cipar do roubo.

O delegado informou que a mu-
lher teria tomado conhecimento de 
que seu tio estava com a quantia de 

R$ 150 mil em seu apartamento. No 
plano, os três homens invadiriam e 
renderiam a família do comerciante. 

Após a ação, os criminosos fu-
giram pela BR-101, com o intuito de 
retornar ao estado do Ceará, mas 

uma troca de informações entre a 
Polícia Civil da Paraíba com a Polí-
cia Rodoviária Federal resultou na 
identificação e abordagem aos dois 
veículos dos criminosos. 

A sobrinha da vítima foi presa, 

no bairro do Geisel, no momento 
em que se preparava para deixar 
a cidade de João Pessoa. Na abor-
dagem, os policiais conseguiram 
apreender a arma usada na ação 
e recuperar o dinheiro da vítima.

Sargento Bené quer a liberdade de seu filho 
tragédia de patos

O sargento Benedito da Silva Araú-
jo, de 56 anos, pai do garoto que matou a 
mãe e um irmão, no último dia 19, na ci-
dade de Patos, já deixou a ala vermelha 
do Hospital de Emergência e Trauma de 
Campina Grande, sendo transferido para 
um leito de enfermaria. Segundo o mé-
dico Sebastião Viana, o militar apresenta 
uma paraplegia dos membros inferiores, 
não consegue movimentá-los, pois sofreu 
um trauma medular grave.

Sargento Bené, como é conhecido, já 
demonstrou o desejo de conversar com 
o filho, inclusive pede a desinternação 
do garoto de 13 anos que está no Centro 
Socioeducativo, em Sousa. Somente nes-
sa quinta-feira ele tomou conhecimento 
de tudo que aconteceu na sua residência, 
mesmo assim ele disse que seu desejo é 
cuidar e educar o filho. Para isso, está 
orientando seus familiares para acom-
panhá-lo enquanto ele estiver no CEA.

O advogado, Aylan Ferreira, disse 
que o garoto foi ouvido, por vídeocon-
ferência, em audiência de apresentação 
pela Sétima Vara da Comarca de Patos. 
O advogado disse que o menino rece-

Sargento está internado numa enfermaria no Trauma de CG, após ser transferido da UTI

beu a visita de uma psiquiatra e tam-
bém de uma psicóloga, que ofereceram 
seus pareceres e que estão sob sigilo, já 
anexados aos autos. Na ocasião ele per-
guntou pelo pai.

Aylan disse que a desinternação é um 
pleito do pai já divulgado pela impren-
sa e redes sociais. Para a próxima sema-
na, deve ser marcada audiência, quando 
o sargento Bené será ouvido pela Justiça.

Fotos: Ascom/PCPB
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PRF recupera motos e carros roubados na Paraíba
nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal apreen-
deu, em menos de 24h, em João Pessoa, 
Alhandra e Campina Grande, duas mo-
tocicletas e três automóveis que circula-
vam adulterados. Quatro homens foram 
presos e deverão responder pelos crimes 
de receptação de veículo roubado e adul-
teração de veículo automotor.

As moto, do modelo Honda CG 160 
Start, foram recuperadas em João Pes-
soa e Alhandra. Ambas chamaram aten-
ção por causa da respectiva placa em de-
sacordo com os padrões de confecção. A 
PRF comprovou a alteração das placas e 
apontou que se tratavam de veículos com 

registro de roubo, sendo uma em junho 
e outra em novembro de 2019.

Em relação aos automóveis, o condu-
tor de um veículo Volkswagen Polo de-
sobedeceu a ordem de parada na BR-101, 
próximo à Unidade de Operação da PRF 
de Mata Redonda. Houve perseguição ao 
veículo, que foi abandonado em uma es-
trada de terra, e os ocupantes fugiram a 
pé. Em inspeção ao automóvel, os poli-
ciais constataram através dos elementos 
identificadores que ele era fruto de um 
roubo que aconteceu em Goiana (PE), na 
quarta-feira (23). 

O segundo carro abordado foi um 

veículo Chevrolet Classic estacionado 
com a placa apresentando indícios de 
adulteração. Na consulta ficou consta-
tado que as placas pertenciam a uma 
motocicleta, apresentando adulteração 
de uma das letras.

Na madrugada de ontem ocorreu 
a apreensão de um Chevrolet Onix, 
em Campina Grande. Esse veículo, de 
acordo com a fiscalização, ficou consta-
tado que tinha uma ocorrência de rou-
bo, datada de abril de 2021, em Recife/
PE. O condutor foi preso e encaminha-
do para a Delegacia de Polícia Judiciária, 
em Campina Grande.

Mulher abandona malas com tabletes de maconha
tráfico

Uma mulher, que iria embarcar para 
Fortaleza com 110 tabletes de maconha, 
foi presa na manhã de ontem onde ela 
se encontrava hospedada, em João Pes-
soa. Segundo o sargento Lúcio Flávio, da 
Força Tática do 1o BBM a droga foi encon-
trada em duas malas, na noite de quin-
ta-feira (24), e todo material apreendido 
foi levado para a Delegacia de Repressão 
ao Entorpecente.

Lúcio Flávio disse ter sido muito im-
portante a informação para a polícia 
através do 190 (CIOP da PM) com a in-
formação sobre a presença da mulher 
com a droga no terminal.

Segundo o sargento as duas malas esta-
vam com a mulher e que por causa do peso 
pessoas que trabalham no terminal des-
confiaram e resolveram chamar a polícia. 
Ao notar que estava sendo ‘vigiada’ a mu-

lher fugiu do local, abandonando as malas.
Com a informação a guarnição da 

Força Tática foi até o terminal, apreendeu 
as duas malas e ainda tentou localizar a 
mulher, o que somente ocorreu na ma-
nhã de ontem. O destino das malas com 
a droga era Fortaleza (CE). Junto ao gui-
chê da empresa do ônibus a polícia sou-
be o nome da mulher e onde estava hos-
pedada, em João Pessoa.
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Os problemas relacio-
nados ao excesso de peso 
em caminhões são fre-
quentes nas rodovias pa-
raibanas. É o que afirma 
o chefe do Núcleo de Poli-
ciamento e Fiscalização da 
1ª Delegacia da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) da 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, Robson Ber-
nardo. As cargas que ul-
trapassam o limite geral-
mente envolvem materiais 
de construção. 

“Esta é uma situação 
comum nas rodovias pa-
raibanas, pois as pessoas 
costumam ter essa práti-
ca de transportar com ex-
cesso de peso. Nesse caso, 
a maior incidência no dia a 
dia são os caminhões car-
regando areia, brita, cas-
calho e material de cons-
trução”, explicou o policial 
rodoviário.

Embora os materiais de 
construção sejam as car-
gas excedentes mais vis-
tas pela PRF-PB, outras 
também são considera-
das comuns, como o ex-
cesso de peso dos veícu-
los carregando máquinas 
e equipamentos. Já entre os 
caminhões com cargas pe-
rigosas esse tipo de ocor-
rência é mais raro. 

Perda do controle
Segundo o chefe do nú-

cleo, o excesso de carga 
em caminhões aumenta 
consideravelmente o risco 
de acidentes, pois o veícu-
lo foi fabricado para levar 
uma quantidade determi-
nada de carga. Se esse peso 
ultrapassa os limites re-
comendados, a chance do 
condutor enfrentar proble-
mas no trajeto é grande.

E a situação mais peri-
gosa que pode acontecer 
é a perda do controle do 
veículo. “Se o veículo tem 
uma carga superdimen-
sionada, quando o condu-
tor freia, demora mais tem-
po para parar. O veículo 
ainda vai percorrer uma 
distância maior e em uma 
curva, como muda o centro 
de gravidade, pode haver 
tombamentos. São várias 
as situações de acidente em 
função do excesso de peso 
do veículo”, conta. 

Ele acrescenta que para 
identificar os veículos com 
pesos irregulares ocorre 
a pesagem de caminhões 
nas rodovias federais. Po-
rém, afirma que a PRF-PB 
não possui balanças pró-
prias e, por essa razão,as 
fiscalizações são realiza-
das em parceria com ou-
tros órgãos, utilizando os 
equipamentos disponibi-
lizados por essas institui-
ções.

Adelegacia do órgão na 
Região Metropolitana uti-
liza duas balanças: uma 
fica no Distrito industrial,-
que é a balança da Central 
de Operações da Secreta-
ria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB), e a outra está 
localizada na Usina Mon-
te Alegre, na cidade de Ma-
manguape.

“As pesagens na Re-
gião Metropolitana nor-
malmente ocorrem com 
a balança da usina Mon-
te Alegre, e no Distrito In-
dustrial com a balança da 
Receita Estadual. Não ter 
balança própria é um fa-
tor que dificulta a verifica-

Caminhões que mais excedem no peso, segundo a PRF-PB, são os que transportam materiais de construção

Acidentes nas rodovias são iminentes
ExcEsso dE pEso

n  
Se o peso 
ultrapassa 
os limites 
recomendados, 
a chance do 
condutor 
enfrentar 
problemas no 
trajeto é grande

ção dos veículos de carga. 
Nesses dois locais, as ba-
lanças são cedidas para a 
PRF como um auxílio para 
utilizarmos em caso de ne-
cessidade”, reforça Robson 
Bernardo. 

Mesmo sendo equipa-
mentos de fora da PRF-PB, 
estes devem estar regu-
larizados pelo Inmetro e 
obedecer a algumas nor-
mas para utilização. “Exis-
te todo um procedimen-
to a ser obedecido. Tanto 
é que, quando é feita essa 
pesagem, temos que infor-
mar o número da balança, 
se foi aferida pelo Inmetro 
e a validade da aferição”, 
acrescentou o policial. 

A Delegacia da Polícia 
Rodoviária Federal na Re-
gião Metropolitana pos-
sui quatro postos: Bayeux, 
Mata Redonda, Maman-
guape e Café do Vento.  A 
atuação do órgão aconte-
ce a partir da Divisa Rio 
Grande do Norte - Paraíba 
até a Divisa Paraíba- Per-
nambuco, pela BR-101. Em 
direção a Campina Gran-
de, o trecho fiscalizado por 
essa unidade da PRF vai de 
Cabedelo até ao Km 117 da 
BR-230, nas proximidades 
do município de Ingá. 

Em nota, a Agência Na-
cional de Transportes Ter-
restres (ANTT) informou 
que somente realiza pe-
sagens de veículos nas ro-
dovias federais que estão 
sob concessão. E não exis-
te nenhuma concessão na 
Paraíba. Além da balança 
disponibilizada pela Se-
faz-PB, outro órgão com 
este equipamento no Esta-
do é o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT). 

Norma
Resolução do 

Contran define os 
limites de pesos e 
dimensões para 

veículos que
transitam por 
vias terrestres

A fiscalização de cami-
nhões pode ser realizada 
através das informações que 
constam na nota fiscal como 
pesando o veículo. Sobre isso, 
o representante da PRF no Es-
tado explica que quando uma 
mercadoria é colocada nes-
ses veículos, seu peso é esti-
pulado na nota, documento 
em que é descrito se a carga 
tem um volume inadequado, 
de acordo com a legislação de 
trânsito. 

Cada caminhão, depen-
dendo do seu modelo, tem 
uma capacidade específica de 
carga e o policial pode fiscali-
zar diretamente pela nota fis-
cal ou fazendo a pesagem fí-
sica do caminhão. Caso haja 
condições de fazer a pesagem 
física, ele pode optar por esse 
método, caso considere que é 
a prioridade.

 Mas, se constar na nota 
fiscal que o veículo está com 
excesso de peso, já pode au-
tuar baseado nesse  docu-
mento. “Por exemplo: um ca-
minhão tem uma capacidade 
de carga de 20 mil kg e a nota 
fiscal diz que ele está levan-
do 23 mil kg. A própria nota 

Cada caminhão tem capacidade específica

O Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB) e a Resolução nº 
882/2021 do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
estabelecem regras para os 
transportes de carga. Ainda 
existem algumas portarias 
que falam sobre essa questão, 
como a de nº63/2009, do De-
partamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), que normatiza 
a fiscalização de peso. Os limi-
tes de peso variam de acordo 
com o veículo. 

A Resolução nº 882/2021 
do Contran estabelece os li-
mites de pesos e dimensões 
para veículos que transitam 
por vias terrestres. Conforme 
a medida, nenhum veículo  ou 
combinação de veículos po-
derá transitar com Peso Bru-
to Total (PBT), Peso Bruto To-
tal combinado (PBTC) ou com 
peso bruto transmitido por 
eixo superior ao fixado pelo 
fabricante, nem ultrapassar a 
capacidade máxima de tração 

(CMT) da unidade tratora. Ha-
vendo divergência entre os li-
mites, deverá ser obedecido o 
menor deles. 

A resolução considera ca-
minhão como veículo auto-
motor destinado ao transpor-
te de carga com PBT acima de 
3.500 quilogramas, podendo 
tracionar ou arrastar outro 
veículo. Já caminhão-trator é 
destinado a tracionar ou ar-
rastar outro. 

O documento estabelece 
que, para cada veículo de car-
ga, existe um peso específico 
que ele pode levar. Com isso, 
são apresentados os limites 
máximos de PBT, PBTC e peso 
bruto transmitido por eixo de 
veículo, nas superfícies das 
vias públicas. O PBT é o peso 
máximo que o veículo trans-
mite ao pavimento. Já o PBTC 
é o peso máximo transmitido 
ao pavimento pela combina-
ção de um caminhão-trator 
mais o seu semirreboque, ou 

do caminhão mais o seu rebo-
que ou reboques.

Se o veículo de carga não 
estiver adequado aos limites 
de peso e dimensões estabe-
lecidos, o órgão ou Entida-
de Executivo Rodoviário da 
União, dos Estados, dos Mu-
nicípios ou do Distrito Fede-
ral (OEER) pode conceder Au-
torização Especial de Trânsito 
(AET) com prazo válido para 
cada viagem ou período.

O texto prevê ainda que a 
fiscalização de peso deve ser 
feita por equipamento de pe-
sagem ou pela verificação de 
documento fiscal. Os equipa-
mentos fixos ou portáteis para 
a pesagem de veículos devem 
ter seu modelo aprovado pelo 
Inmetro, de acordo com a le-
gislação metrológica em vigor.

A fiscalização em equipa-
mento de pesagem - aferida e 
certificada pelo Inmetro- deve 
prevalecer em relação ao que 
for constatado na verificação 

do peso lançado em documen-
to fiscal ou de transporte.

A inspeção dos limites de 
peso através do peso decla-
rado na nota fiscal, conheci-
mento, manifesto de carga 
ou outros documentos, pode 
ser feita em qualquer tempo 
ou local, não sendo admitida 
qualquer tolerância. “O docu-
mento de fiscal deverá pos-
suir declaração do peso em kg. 
A ausência do peso da carga 
no documento pode ensejar o 
encaminhamento do veículo 
para aferição em equipamento 
de pesagem ou a apresentação 
de documento fiscal substitu-
to com a respectiva informa-
ção”, informa a resolução.

Caso a PRF identifique um 
caminhão com excesso de car-
ga, o condutor será multado,o 
caminhão é retido e o trans-
portador precisa fazer o trans-
bordo de carga, ou seja, deve 
retirar ou transferir para outro 
veículo o peso extra. 

Contran estabelece regras para o transporte

fiscal já informa o excesso de 
peso. Às vezes, o excesso de 
peso acontece porque a em-
presa dimensiona uma carga 
para um determinado tipo de 
veículo e quando vai embar-
car opta por outro”, eplicou o 
chefe de fiscalização.

Os dois tipos de fiscali-
zação são complementares 
e a autoridade responsável 
pelo procedimento pode ve-
rificar qual seria a ideal. As 

pesagens podem acontecer 
por amostragem, após denún-
cias ou simplesmente pela ob-
servação do policial, ou seja, 
quando este identifica um ca-
minhão cuja carga está super-
dimensionada. A partir daí, é 
feita a fiscalização e confirma-
do que o veículo está trans-
portando uma carga superior 
à sua capacidade.

“Fiscalizamos durante as 
operações ou nos casos de ro-

tina na estrada. Todos os dias 
temos equipes nos trechos fa-
zendo esses procedimentos. 
Muitas vezes, fazemos uns 
comandos específicos e, den-
tro deles, está a fiscalização de 
veículos de carga. Mas, essas 
atividades vão de acordo com 
o planejamento do órgão. A 
fiscalização serve principal-
mente para prevenir aciden-
tes em veículos de carga”, ex-
plica Robson Bernardo.

Foto: Roberto Guedes

A fiscalização de caminhões pode ser realizada através das informações que constam na nota fiscal 

O excesso de peso em caminhões aumenta o risco de acidentes, pois o veículo foi fabricado para levar uma quantidade determinada de carga 

Foto: Roberto Guedes
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Ensaios do princípio da diversidade
Literatura

O jornalista, escritor e membro 
da Academia Paraibana de Letras 
(APL), Hélder Moura, lança hoje, a 
partir das 10h, na Livraria do Luiz, 
localizada na cidade de João Pessoa, 
o seu quarto livro: O Princípio da Di-
versidade e Outros Anarquismos: tex-
tos pandemônicos (Ideia Editora, 93 
páginas, R$ 30). Na ocasião, a obra, 
que contém sete ensaios, será apre-
sentada pela psicanalista Mayara 
Almeida e, em seguida, haverá ses-
são de autógrafos.

“O tema que permeia todo o li-
vro é o princípio da diversidade. 
Levantamento recente apurou que 
mais de 100 milhões de seres huma-
nos já existiram desde o homo sapiens 
e nunca houve um homem igual a 
outro. Somos infinitamente diver-
sos, uma só espécie, mas diversos 
como humanos, o que nos enrique-
ce enquanto humanos. Meu objeti-
vo, com essa obra, é destacar essa di-
versidade e desmistificar a ideia de 
que temas considerados ‘sérios’ não 
podem ser tratados no cotidiano, de 
forma coloquial, sem precisar usar 
linguagem tão rebuscada”, explicou 
Hélder Moura.

O autor disse que trata, na obra, 
de assuntos como a religião, Deus, 
democracia, liberdade, origens da 
fala e da poesia, morte, literatura e 
mortalidade. “São temas universais, 
mas também abordo sobre o anar-
quismo, que dá título ao livro. Na 
verdade, costumo dizer que é um li-
vro da insônia, escrito ma insônia da 
pandemia da Covid-19, em momen-
tos da maior ansiedade. A psicana-
lista Mayara Almeida leu o livro e 
pretende fazer uma abordagem psi-
cológica dos textos, o que achei uma 
iniciativa curiosa”, confessou ele.

Há um personagem central em 
O Princípio da Diversidade e Outros 
Anarquismos, Bakunin da Silva, que 
Hélder Moura apresenta como seu 
colega no ensino secundarista e que 
traz informações filosóficas. “De-
pois perco o contato com ele e ve-

nho a encontrar seu filho, também 
chamado Bakunin, que me disse ter 
seu pai já morrido, mas deixou a re-
comendação de me entregar vários 
textos e fragmentos de uma entre-
vista, que era encimada com o títu-
lo Eu sou o último dos anarquistas!, e 
afirmou que eu fizesse o que achas-
se o mais conveniente com esses ori-
ginais. Vou deixar no ar se Bakunin 
da Silva é um personagem real ou 
fictício”, instigou ele.

Os ensaios na antologia têm os 
seguintes títulos: A verdade sobre os 
textos; O princípio da diversidade; De 
que Deus você está falando?; Uma sin-
gela reflexão sobre morte e imortalidade; 
A poesia como a primeira manifestação 
de fala do homem; O signo da insanida-
de na criação literária; e Eu sou o últi-
mo dos anarquistas! (confira um frag-
mento deste abaixo). Quem escreve 
o texto da orelha do livro é um ami-
go de Campina Grande de Hélder, 

chamado Holavo Bilaque. “Trata-se 
de uma leitura instigante e um tan-
to temerária nesses tempos em que 
ter uma opinião é a possibilidade de 
tornar-se alvo da fúria dos contrá-
rios”, escreve.

Além do lançamento hoje, o li-
vro de Hélder Moura será debati-
do na próxima quinta-feira (dia 31), 
durante uma nova edição do ‘Pôr 
do Sol Literário’, que a Confraria 
Sol das Letras realizará a partir das 
17h30, na sede da Academia Parai-
bana de Letras, na capital. “Haverá 
uma homenagem, mais do que jus-
ta, para Antônio Barros, que forma 
dupla com sua esposa, Cecéu, que 
tem mais de 700 músicas registra-
das, o que é um prodígio, e o lança-
mento do segundo volume da cole-

tânea Espelhos de Papel, da Editora A 
União”, elencou ele.

O autor antecipou que pretende 
lançar mais três livros neste ano. 
Uma das obras é Veredas da melan-
colia na criação literária: em nome de 
Rosa, que Hélder Moura disse ser 
sobre a obra do escritor mineiro 
Guimarães Rosa (1908-1967), basea-
do na dissertação de mestrado que 
apresentou no Curso de Letras da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em 2017, e deverá ser lan-
çado no próximo mês de junho, na 
cidade de Curitiba, pela Appris Edi-
tora (PR). Outra é obra de poemas, 
ainda sem título e nem data de pu-
blicação. E, ainda, o romance Inven-
tário do nosso estranho amor, que pre-
tende lançar até dezembro.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Hoje, em João Pessoa, escritor e jornalista Hélder Moura 
apresenta seu quarto livro, que desmistifica a ideia de que 
temas “sérios” não podem ser tratados de forma coloquial

“Eu sou o último dos anarquistas!”

Dentre os fragmentos que me chegaram às mãos, consta uma 
entrevista, supostamente concedida por Bakunin da Silva aos alunos do 
curso de Filosofia, aparentemente para um trabalho de conclusão de 
curso. Seguem os trechos que estão legíveis no jornalzinho acadêmico.

Por que o anarquismo?
Porque, de todos os sentimentos, a solidariedade certamente é o 
mais arcaico e a solidariedade é a base do anarquismo, logo, se está 
sinalizado pela natureza desde o princípio a solidariedade como um 
sentimento, inclusive, de preservação da espécie, este é o arranjo a 
que os humanos estão fadados a adotar, em algum momento, como 
algo inerente e inelutável.
solidariedade?
Sim. Esta é uma história conhecida. Certa feita, um estudante 
perguntou à antropóloga americana Margaret Mead sobre qual 
teria sido, a seu ver, o primeiro sinal de civilização do humano. Ela 
respondeu rápido: “Um fêmur quebrado e cicatrizado”. Ela falava 
de uma ossada de 15 mil anos com um fêmur fraturado e curado, 
encontrada num sítio arqueológico. Ora, uma fratura de fêmur leva em 
média até seis semanas de descanso para a cicatrização. E, naqueles 
tempos, com tantos predadores, ninguém sobreviveria tanto sem 
se locomover. Então, certamente, o ferido foi socorrido, protegido 
e tratado por outro de sua espécie. Solidariedade. Assim, surgiu a 
civilização.
mas por que o anarquismo, e não o comunismo ou o capitalismo?
Solidariedade pressupõe uma relação igualitária entre humanos. 
No comunismo, a relação é de opressão, como de resto em qualquer 
regime totalitário. O capitalismo tende à exploração de quem tem 
o poder contra quem não tem. Nos dois casos, a base da relação é a 
opressão, diferente do que ocorre numa relação de solidariedade.

(Continua em ‘O Princípio da Diversidade e Outros Anarquismos’)

Obra trata de assuntos 
universais como a religião, 

Deus, democracia, liberdade, 
origens da fala e da 

poesia, morte, literatura, 
anarquismo e mortalidade
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lançamento 
de hoje, 
Hélder Moura 
debaterá livro 
na próxima 
quinta-feira 
(31), no 
‘Pôr do Sol 
Literário’, na 
sede da APL, 
no centro da 
capital
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‘O Gato Juan’, de Junior Misaki, será lançado na Funes

Márcia Souto em cena do espetáculo ‘De hoje eu não passo’

Em Patos

tEatro

Obra infantil em prol 
dos animais é lançada

Último fim de semana 
de monólogo cômico

Como superar a dor de uma perda de um ani-
malzinho de estimação? O Gato Juan é a terceira 
obra infantil do escritor e ilustrador patoense Ju-
nior Misaki, que será lançado hoje, às 18h30, no au-
ditório da Fundação Ernani Satyro (Funes), em Pa-
tos, no Alto Sertão paraibano.

“Vesgo, barrigudo e muito dorminhoco, assim 
era o verdadeiro gato Juan, que se foi poucos me-
ses depois de completar 13 aninhos. Era um mem-
bro da nossa família – tinha lá as suas regalias –, 
mas foi uma excelente companhia, um filho de pe-
los. Por isso, eu não poderia deixar a nossa histó-
ria ficar restrita apenas às minhas memórias, logo, 
pode ter certeza de que você, leitor, está com um 
pedaço de um afeto singelo em suas mãos”, expli-
cou o escritor.

O Gato Juan tem o prefácio da pedagoga Deusi-
lene Vigolvino. “A obra evidencia temas como luto 
e tristeza, assuntos ainda pouco abordados na lite-
ratura infantil”, destacou a especialista.

O espetáculo De hoje eu não passo – estrelado pela 
atriz Márcia Souto e com direção de Sebastião For-
miga – faz suas duas últimas apresentações neste 
final de semana, hoje e amanhã, sempre às 20h, no 
Teatro Ednaldo do Egypto, em Manaíra, na capital. 
A peça é baseada no texto de Lu Evans.

Ingressos promocionais ficam por R$ 10 (meia) 
e R$ 20 (inteira). As vendas antecipadas acontecem 
através do Instagram da produtora (@formigafil-
mes8). Através do PIX 83 98750-7583 é possível efe-
tuar o pagamento dos ingressos. Depois disso, bas-
ta enviar o recibo no direct do Instagram e realizar 
a troca na bilheteria do teatro Ednaldo do Egypto 
pouco antes do início da apresentação.

Márcia interpreta Lili Toda Boa. A personagem 
acredita ter tomado veneno por engano e passa a 
organizar o próprio velório e sepultamento. No de-
sespero de saber que tem poucas horas de vida, ela 
se envolve em situações que chegam a colocar em 
xeque a própria realidade da personagem.

Aniversário do teatro
Haverá também neste final de semana a pro-

gramação de aniversário dos 27 anos do Teatro Ed-
naldo do Egypto: o espetáculo infantil A Cigarra e a 
Formiga, Sim senhor acontecerá hoje e amanhã, sem-
pre às 17h, com texto de Joseane Magda e direção 
de Letícia Rodrigues. A peça da Cara Dupla Cole-
tivo de Teatro tem o preço promocional para toda 
a família de R$ 10.

Da Redação

Foto: Divulgação

Ernani, Ivan e as chuvas
Como todos sabem, sábado 

passado, Dia de São José, é uma 
data emblemática para os nor-
destinos. Diz-se que se chover 
no seu dia, o Santo intercederá 
junto ao Senhor para que as chu-
vas caiam em boa quantidade e 
sejam bem distribuídas em toda 
a região que enfrenta uma terrí-
vel seca nos últimos seis anos.

O Serviço de Meteorologia 
diariamente informa sobre as 
chuvas e, ao que parece, este ano, 
São José antecipou a data que lhe 
homenageia pois antes mesmo 
do seu dia cai água dos céus so-
bre Patos e cidades vizinhas. E, 
como o Santo deve ter, também, 
as suas vaidades, mandou água 
em abundância para São José de 
Espinharas, São José de Caiana, 
São José de Brejo do Cruz, São 
José da Lagoa Tapada e outros 
Santos Josés, fazendo transbor-
dar até barragens que abastecem 
as cidades.

E, se juntarmos a união de 
dois santos (São José e São Fran-
cisco), teremos muitas chuvas e 
muita água no Sertão e no Cariri 
da Paraíba. No Agreste e no Li-
toral o que vier do céu em água, 
vai dar pra resolver o problema.

E eu, como bom católico, fico 
torcendo para essa união celes-

tial e me ponho à margem da 
disputa de outros santos, não 
tão celestiais: São Luiz e São 
Miguel – dentre outros. Prefi-
ro, por isso mesmo, aproveitar 
o espaço de hoje para relembrar 
duas passagens sobre chuvas 
que aconteceram nos governos 
de Ernani Sátiro e Ivan Bichara.

Vamos lá:
Contam muitas histórias 

do tempo em que Ernani Sáti-
ro foi governador – umas, ver-
dadeiras outras não tanto. Eu 
que convivi com ele durante 
boa parte do seu governo, re-
cordo uma que tento descrever 
em seguida.

Cláudio Ribeiro foi secre-
tário de Agricultura do gover-
nador João Agripino (que an-
tecedeu Ernani) e foi mantido 
no cargo pela sua competência 
e conhecimento profundo dos 
problemas da agricultura esta-
dual. O fato se deu num dos pri-
meiros despachos do secretário 
com Ernani. Este preocupado 
com a falta de chuvas no inte-
rior, indagou de Cláudio como 
estavam as perspectivas de in-
verno no Sertão.

Cláudio Ribeiro, com ele-
gância e cuidado, informou a 
Ernani que o  índice de pluvio-

sidade não era muito animador, 
ao que o governador, um tanto 
nervoso, retrucou:

– Amigo velho, não quero 
saber de pluviosidade, de índi-
ces pluviométricos coisa nenhu-
ma. O que estou perguntando é 
se está chovendo ou se vai cho-
ver no meu Sertão...

Com Ivan Bichara, que su-
cedeu a Ernani no Palácio da 
Redenção, ocorreu uma passa-
gem interessante, também liga-
da à ocorrência de chuvas. Ele 
estava no Rio de Janeiro, no Es-
critório de Representação da 
Paraíba que por muito tempo 
funcionou na Rua Debret, che-
fiado pelo general Sá Serrão e 
tentou falar com João Batista de 
Lima Brandão, diretor do Detel-

pa – Departamento de Teleco-
municações do Estado para sa-
ber se tinha chovido na Paraíba 
durante aqueles dias de sua au-
sência do Estado.

Naquela época, conseguir 
uma ligação telefônica entre o 
Rio e João Pessoa era muito difí-
cil. Como a ligação não pôde ser 
completada, o governador falou 
com Batista Brandão usando o 
sistema de rádio que comunica-
va o Escritório com a Casa Mi-
litar do Palácio da Redenção.

Deu-se, então o seguinte 
diálogo, que ouvi, ao lado do 
governador e de outras pes-
soas que acompanhavam Ivan 
na sua viagem ao Rio de Janeiro:

– E aí, Batista tem notícias 
de chuvas na Paraíba? Está cho-
vendo e onde vêm ocorrendo as 
precipitações?

Pelo rádio, ouvimos a infor-
mação um tanto desencontrada 
dada por Batista Brandão que 
gerou alívio mas deu margem 
a boas risadas:

– Fique tranquilo, Dr. Ivan. 
Choveu a noite toda no Ser-
tão, principalmente no Vale do 
Piancó. E foram chuvas torren-
ciais, porém FINAS...

Boas histórias de antiga-
mente!

‘Missão Abreviada’
Menos lido, mas inseparável dos 

cantadores letrados da época. Os re-
cursos de orações, explicações de fá-
cil teologia, resposta às curiosida-
des irreverentes, regimes de jejum, 
dietas sagradas, abstinências, cate-
cismo, regras morais, tudo vinha da 
Missão Abreviada. As primeiras edi-
ções traziam receitas, astronomia, 
agricultura, hagiologia, horóscopos, 
previsões de tempo, mil coisas, como 
um Lunário Perpétuo. 

Foi o livro mais editado no país 
durante o século 19: é superior a 140 
mil o número de exemplares que atin-
giu a tiragem das suas 16 edições, en-
tre 1859 (1ª edição) e 1904 (16ª edição). 
Teve ainda uma edição comemorati-
va, por ocasião do quase 1º centená-
rio da morte do autor, levada a efei-
to pela Comissão de Festas de Telões 
de 1995. Essa edição, com 800 exem-
plares impressos, foi feita a partir da 
15ª edição. 

O êxito da Missão Abreviada é tal 
que, apenas como exemplo, podemos 
referir ter a 10ª edição, de 1876, che-
gado a Goa em menos de um ano, 
pois dela se extraíram duas medita-
ções inseridas numa publicação ali 
impressa em 1877. A Missão Abrevia-
da tecia também um aditamento, com 
várias edições.

O autor do livro tinha a peculiari-
dade de se ter dedicado inteiramen-
te à pregação itinerante, no quadro 
altamente estruturado das chama-
das missões populares – 15 sermões, 
orações, confissões etc. – e à prega-
ção da Palavra de Deus. O objetivo 
da obra, que é uma coleção de ho-
milias, instruções, orações, vidas de 
santos, etc., e tem quase mil páginas, 
era para servir como um manual des-
tas missões.

O tipo de espiritualidade que mer-
ge no livro Missão Abreviada é carac-
terizado pelo apelo feito em primei-
ro lugar aos sentimentos, mesmo que 
a argumentação não esteja ausente; 
o papel central atribuído à figura de 
Cristo; a importância dada ao exem-
plo dos santos; o seu aspecto morali-
zante e popular, com Manuel Couto 
aplicando-se a tocar especialmen-
te as pessoas humildes para dirigir 
sua vida quotidiana; a ênfase coloca-
da na penitência como forma de ma-
nifestar e manter a conversão a Deus; 
mas também um certo grau de terror, 
mantido pela perspectiva do castigo 
divino no além e por visões apoca-
lípticas (poder-se-ia falar de uma es-
piritualidade de terror, mesmo de as-
cese negra, a seu respeito), terror no 

entanto, contrabalançado pela possi-
bilidade de salvação para cada peca-
dor que se redime e por uma imagem 
de Deus que, sendo um juiz implacá-
vel, é acima de tudo, amor. O objeti- 
vo principal da Missão Abreviada per-
manece em qualquer caso a conversão 
ou emenda do pecador. Tinha um ca-
pítulo no livro sobre Ciência Popular 
que foi retirado, onde dizia: ciência de 
achar água sem o auxílio dos vedores 
e a relação dos planetas que influem 
nos membros do corpo humano.

Na edição de 1859, consta um texto 
do seu autor padre Manuel José Gon-
çalves Couto, aos leitores: A extração 
de 36 mil exemplares em tão pouco 
tempo; uma grande multidão de pe-
cadores verdadeiramente convertidos 
e emendados; as muitas confissões ge-
rais que se tem feito e se fazem por 
toda parte, só por se ter lido ou ouvi-
do ler este livro; tudo isto é uma prova 
clara e manifesta de sua grande utili-
dade para todos as pessoas. Ora como 
os inimigos da Religião espalham por 
toda parte, e com a maior atividade, os 
seus maus livros para assim destruí-
rem os catolicismos, nós devemos fa-
zer outro tanto em favor da Religião 
e da Igreja; por isso peço a todos os 
meus leitores, em nome da mesma 
igreja e pelo amor a Deus, às almas e 
à Religião, que espalhem por toda a 
parte e aconselhem estes livros; não 
por via do interesse que deles me re-
sulta, pois já se sabe que não correm 
por minha conta; mas sim para que 
em toda parte se plante a Oração, e fre-

quência dos Sacramentos, a santifica-
ção dos dias sagrados e especialmen-
te para que ninguém se deixe iludir 
da incredulidade e do protestantis-
mo e desta sorte torne a florescer a 
Religião neste nosso reino. Se assim o 
praticarem, eu lhe asseguro um fruto 
extraordinário na conversão dos pe-
cadores; conversões tais quase as das 
Missões, e a prova é a experiência. Eu 
rogarei a Deus por todos nas minhas 
orações, especialmente no Santo Sa-
crifício da Missa.

Os movimentos sociorreliogiosos 
do Nordeste brasileiro são as manifes-
tações mais visíveis e impressionan-
tes de um peculiar catolicismo popu-
lar: uma religiosidade penitencial e 
apocalíptica, uma “cultura do fim do 
mundo” difundida por predicadores 
errantes e praticada de forma autô-
noma, às vezes convivendo e às vezes 
conflitando com a Igreja oficial e seus 
ministros. Entre o início do século 19 
e meados do século 20 essa religiosi-
dade foi a linguagem pela qual certos 
grupos camponeses exprimiam sua 
vontade de destruir o mundo injusto 
e reconstruí-lo de uma outra maneira. 
A utopia social sertaneja projetava as-
sim a transformação das relações de 
poder num futuro escatológico, mas 
ao mesmo tempo a efetivava na rea-
lidade cotidiana das “vilas santas”, 
onde a vida se definia pela fórmula 
do “somos todos irmãos”.

A mística que envolve a Missão Abre-
viada pode ser aproximada de uma ver-
dadeira devoção, pois envolve além do 
culto ao livro enquanto representação 
do sagrado, atitudes e ritos de vene-
ração. É seguro afirmar que esse bre-
viário circulou em vários movimentos 
religiosos em Portugal e no Brasil, tor-
nando-se inclusive o livro-guia de mui-
tos desses contextos na segunda meta-
de do século 19 e 20, a saber: as Santas 
Missões Populares (Portugal e Brasil), 
do movimento de Canudos (Antônio 
Conselheiro, BA), do Caldeirão da San-
ta Cruz do Deserto (Beato José Louren-
ço, Crato, CE), das Casas de Caridade 
(Padre Ibiapina, Cariri cearense) e do 
movimento Pau de Colher (Beato Se-
verino Tavares, Bahia, Pernambuco).

Podemos afirmar que a Missão 
Abreviada é um livro que foi muito po-
pular no Brasil, principalmente nos 
sertões nordestinos. Não apenas um 
livro, um breviário religioso, tinha ou-
tros ensinamentos populares, que fora 
muito útil aos sertanejos, referente às 
previsões de tempo, agricultura, fases 
da lua, religião e claro como guia do 
messianismo nordestino.
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Abertura da 1ª edição do ‘Missão Abreviada’

São José
Se chover no dia do Santo, 
ele intercederá para que 
as precipitações caiam 
em boa quantidade nas 

regiões de seca
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Colunista colaborador

“Na vida, já morri muitas vezes!”, ele 
vivia a repetir a frase como um mantra 
sagrado. Suas vestes tinham muitas 

possibilidades, muitos bolsos, muita coisa 
pendurada. Ele era sua própria casa e dizia que 
a vantagem é que a levava para onde fosse, não 
precisava retornar. Aliás, voltar era o que mais se 
fazia, mas no pensamento, nas lembranças, naquilo 
que um dia viveu e quão distante está agora. Seu 
nome, Francisco de tal, mas era conhecido nas ruas 
da cidade como Chico Au.

Sua infância foi modesta, no entanto, seus pais 
herdaram um grande sobrenome, que à época 
valia muito mais que dinheiro. Assim, teve inúmeras 
portas abertas, possibilidades várias de emprego, 
de empreender, de angariar fazendas, criar gado, 
conhecer o sul, ir ao estrangeiro e de ter muita sorte, 
ocasião em que descobriu um minério raro em 
uma grota perdida no oco de suas terras, as menos 
produtivas, enfincadas numa aridez sem tamanho. 
Sua riqueza se multiplicou rapidamente, no entanto, 
nunca deixou de ser aquele boa praça e com o 
dinheiro que tinha, afortunava de benesses parte da 
família e amigos, que cacheavam a sua presença 
seja onde fosse. Uma viagem que fez em um avião 
fretado, levou vários familiares para conhecer 
Miami, que era a moda da época.

Boêmio, era íntimo da noite, se encantava com 
os bares e com belas mulheres. Algumas eram 
damas da noite, outras se curvavam a interesses 
maiores, se conseguisse engravidar do sujeito, 
era um prêmio na loteria. Conhecia dos cabarés 
mais humildes aos mais luxuosos, tinha-os como 
uma segunda casa. Seu pai aproveitou pouco a 
sua fortuna, fechou os olhos atropelado depois de 
cambalear nos trilhos do bonde defronte a casa de 
jogatina lá da Rua Grande. Ali perdeu no carteado 
duas boas casas que o filho o presenteara em 
dois aniversários seguidos. Chico não era afeito 
ao jogo, mas para lembrar do pai, flertou muitas 
vezes com qualquer que fosse a casa de jogos. 
Intenso como era, não se dedicou só ao baralho, 
mas arriscou o dominó, bingo, até que um viajante 
chegou com uma maleta de jogos, estirou o pano e 
nele instalou a roleta. Ele ficou fascinado naquilo 
e, para sua desgraça, viciou-se em pouco tempo. 
Tanto que a administração de seus bens esteve um 
tanto quanto prejudicada.

Em uma noitada na capital, soube que Las Vegas, 
nos Estados Unidos, era “a Meca” dos jogos e das 
mulheres e “não contou conversa”, como se diz no 
Cariri, providenciando a partida para a “América”. 
Na primeira noite, foi direto à roleta. Começou a 
apostar alto e ganhou em pouco tempo o dobro do 
que havia levado na carteira. Não sabia ele que 
aquele terreno era movediço e havia uma série de 
gângsteres, verdadeiras quadrilhas especializadas 
em derrotar e saquear os bolsos de gente de boa-
fé. Tanto é que em uma semana, teve que voltar 
às pressas ao Brasil e repassou, com desgosto, a 
fazenda que mais gostava, a de Surubim.

A queda chegou ao fim quando passou a viver 
de favor em um quarto dos fundos na casa que 
um dia presenteou sua irmã. Perambular pelas 
ruas passou a ser um misto de sobrevivência e 
ressignificado do seu modo de viver. Os cabarés, 
os bares, continuaram recebendo sua visita, que de 
majestosa se tornou um tanto quanto discreta. Pitar 
uma piola de cigarro esquecido em um cinzeiro ou 
mesmo fumegando no chão; bebericar restos de 
doses desprezadas em copos, era muito distante do 
que vivera. Aquelas damas que o servia, sentava 
no colo ou distraía seu olhar em um decote, agora 
sequer percebe sua presença. Após encontrar um 
velho amigo, que pagou algumas doses, voltou 
para a casa de sua irmã. Pelo avançado da hora, 
não conseguiu entrar e ainda levou uns empurrões 
de seu cunhado que, sem nenhuma clemência, o 
deixou pernoitar na rua.

Deitado no banco da praça, Chico conversa 
com as estrelas e elas levam um pouco de sua 
consciência, na verdade uma defesa. Naqueles 
últimos anos de vida, perambulou pelas ruas, 
recebeu ajuda e também agressões. Em um fiteiro 
na calçada da faculdade, ganhava o cafezinho e 
conversava com quem lhe dava alguma atenção. 
Certa vez apontou para o horizonte e disse que 
precisava retirar o gado do pasto da sua fazenda 
em Surubim, chamando a atenção dos estudantes. 
Discutia filosofia, política e tinha uma boa 
desenvoltura na conversa, até que se despediu 
da turma que o cercava, afirmando ter um 
compromisso. Foi aí que em sua ausência, Dona 
Chaguinha (do fiteiro) afirmou que aquele sujeito 
de vida errante já foi muito rico e perdeu tudo, 
vivendo de favores e doações.

Na entrada do bar, costumava cantar músicas 
que certamente faziam referência a sua trajetória de 
vida. Vestido com um blazer surrado que encontrou 
no lixo, olhando para mim cantou um conhecido 
tango: “Esse homem que hoje passa maltrapilho 
/ Fracassado no seu traje furta cor / Um dia já foi 
homem, teve amigos / Teve amores, mas nunca teve 
amor / Soberano da roleta e da campista / Foi sua 
majestade o jogador... dê-me um trocado pra eu 
tomar aquela meu camarada!”. E ali eu entendi o 
seu mantra. Morrer muitas vezes na vida é também 
uma possibilidade de renascer.

Crônica 
  Em destaque

Chico Au

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

No Teatro Paulo Pontes, cantora e compositora tocará canções inéditas

Cátia de França encerra 
o ‘Mês das Mulheres’

Show

Encerrando a programa-
ção do ‘Mês das Mulheres’, 
a cantora e compositora Cá-
tia de França se apresenta-
rá hoje, a partir das 20h, no 
Teatro Paulo Pontes do Espa-
ço Cultural, em João Pessoa. 
O show faz parte de uma sé-
rie de atividades realizada 
em parceria pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) e a Secretaria de Es-
tado da Mulher e da Diversi-
dade Humana (Semdh).

A distribuição gratuita 
de ingressos será no próprio 
dia do evento, das 14h até 
o início do show, na bilhe-
teria do teatro, e cada pes-
soa poderá retirar no má-
ximo dois ingressos. Na 
ocasião, a cantora e com-
positora antecipou que, du-
rante a apresentação, estará 
sendo acompanhada pelo 
músico Cristiano Oliveira 
e apresentará repertório de 
15 canções, que incluem as 
mais conhecidas e marcam 
sua trajetória artística, mas 
também outras inéditas. 

“Pretendo apresentar três 
canções inéditas. Uma é ‘Es-
pelho de Oloxá’, com letra de 
Cristal Saraiva (RN) e músi-
ca minha e de Regina Limei-
ra, composta há dois anos, 
cuja última estrofe da letra 

diz o seguinte: ‘Tranquila-
mente em alerta / alma e ca-
beça aberta / desperta sen-
tindo o silêncio / como o pai 
da conversa / cada mulher 
que se impõe nos liberta’. 
Oloxá é uma orixá que cui-
da das lagoas. Outra é ‘In-
decisão’, que fala de amor e 
compus na minha adoles-
cência, daí a letra muito in-
gênua; e, ainda, ‘Negritude’, 
que é contra o racismo", dis-
se Cátia de França.

Por ser um show que in-
tegra programação que cele-
bra a figura feminina, Cátia 
de França lamentou os mui-
tos casos de agressão contra 
as mulheres registrados pelo 
Brasil e sugeriu que, em si-
tuações assim, a vítima deve 
prestar queixa na Delegacia 
da Mulher e, com isso, obter 
proteção da Lei Maria da Pe-
nha. “As mulheres têm que se 
unir contra essas agressões, 
porque o problema é que, 
quase sempre, os homens que 
agrediram voltam para con-
tinuar agredindo. Na pan-
demia esse problema cres-
ceu demais. Quando morei 
no Morro da Conceição, em 
Pernambuco, de 1990 a 1996, 
era usado um simples api-
to para avisar quando uma 
mulher era agredida, um pro-
blema que já existia, na épo-
ca. A coisa é séria”, alertou a 
paraibana.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

No repertório, artista paraibana apresentará canção contra o racismo

Funesc celebra Dia do Circo com espetáculos 
gratuitos na comunidade do Alto do Mateus

‘Muvuca circenSe’

Da Redação

Performance de 13 artistas 
independentes com números 
de mágica, malabarismo, tra-
pézio e palhaçaria. Amanhã, 
a Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) come-
mora, a partir das 18h, o Dia 
Nacional do Circo com uma 
‘Muvuca Circense’. O evento 
acontece gratuitamente na 
comunidade do Alto do Ma-
teus, em João Pessoa.

A partir das 18h, um 
cortejo sai pelas ruas con-
vidando o público para as 

apresentações. Às 19h30, de-
baixo da tradicional lona do 
Montagem Circus, o públi-
co prestigiará os espetácu-
los do gênero.

“Desde a realização do Dia 
do Palhaço, que ocorreu em 
dezembro do ano passado em 
quatro comunidades de João 
Pessoa, a Funesc tem opta-
do por descentralizar as suas 
ações, levando atrações de for-
ma gratuita aos bairros da ca-
pital”, frisa Pedro Santos, pre-
sidente da Funesc.

Josemberg Pereira, ge-
rente operacional de Circo 

da Fundação, ressalta que a 
data é uma grande homena-
gem aos fazedores da arte cir-
cense, que levam suas habili-
dades e trabalhos artísticos 
como forma de entretenimen-
to. “Comemorar essa data 
com a comunidade, significa 
convidá-la para uma grande 
viagem ao mundo do circo, 
de forma a despertar olhares, 
sorrisos e muito encantamen-
to de forma totalmente acessí-
vel”, completa ele.

Se apresentam na ‘Mu-
vuca Circense’ os seguin-
tes artistas: Pedro Eri (Pa-

lhaço Coquinho); Simone 
Alves (tecido acrobáti-
co); Giovanna Lima (cubo 
olímpico); Naylane Caval-
canti (lira); Mágico Bru-
no (mágica); Dimitre Me-
deiros (trapézio); Renata 
Dourado (Palhaça Beterra-
ba); Daniel Velasque (Mon-
tagem Circus); Fernanda 
Velasque (Montagem Cir-
cus); Josilene Santos (Mon-
tagem Circus); Kleberson 
Vidal (Disney Circus); Irla 
Medeiros (Palhaça Caca-
tua); Luis Eduardo (Palha-
ço Bambam).

“Desde a realização do 
Dia do Palhaço, que 
ocorreu em dezembro 
do ano passado em 
quatro comunidades 
de João Pessoa, a 
Funesc tem optado por 
descentralizar as suas 
ações, levando atrações 
de forma gratuita aos 
bairros da capital

Pedro Santos

Foto: AL3/Divulgação

Irla Medeiros encarna a Palhaça Cacatua em uma das 13 performances

Foto: Mariana Kreischer/Divulgação
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Hoje, na capital, artista pernambucano subirá ao palco com sucessos e inéditas em versões de voz e violão

Alceu Valença traz show acústico à PB
Música

Alceu Valença apresenta seu novo 
show acústico, Solo, com os sucessos do 
seu repertório em versões de voz e vio-
lão. A apresentação acontecerá hoje, a par-
tir das 21h, no Teatro A Pedra do Reino, 
em João Pessoa.

O show é inspirado na série de álbuns 
acústicos lançados pelo cantor pernam-
bucano ao longo de 2021. Dessa reaproxi-
mação com o instrumento, nasceram qua-
tro discos – três já lançados: Sem Pensar no 
Amanhã, Saudade e Senhora Estrada.

No palco, o artista confere novos tim-
bres a sucessos como ‘Belle de Jour’, ‘Anun-
ciação’, ‘Tropicana’, ‘Táxi Lunar’ e ‘Coração 
Bobo’. Recria canções diversas de seu re-
pertório – a exemplos de ‘Marim dos Cae-
tés’, ‘Ladeiras’, ‘Papagaio do Futuro’ – e mú-
sicas inéditas de sua autoria: ‘Era Verão’, 
‘Saudade’, ‘Sem Pensar no Amanhã’. Tam-
bém interpreta temas do Rei do Baião, Luiz 
Gonzaga, como ‘Pau-de-Arara’, ‘Sala de Re-
boco’ e ‘Sabiá’.

Assim como nos álbuns, a apresenta-
ção traça o que Alceu Valença chama de 
“roteiro cinematográfico”, no qual o can-
tor e compositor caminha por canções que 
se entrelaçam em uma viagem conceitual 
e geográfica através da música e da identi-
dade do artista: de Recife a Olinda (PE), do 
Agreste ao Sertão, passando por Rio, São 
Paulo, Minas, Brasília e Lisboa, dentre as 
cidades que servem como inspiração per-
manente para a arte de Alceu Valença.

Ao longo da pandemia, com a agenda 
de shows cancelada, Alceu teve um reen-
contro com seu violão. Com o instrumento 
em mãos, ele criou novas canções e traba-
lhou outros arranjos para antigas compo-
sições de seu repertório, em uma carreira 
que já soma quase cinco décadas.

Após a estreia de Solo no começo do ano, 
em Portugal, o músico conta que, desde uma 
temporada que passou em Paris em 1979, não 
tocava tanto violão. “Quando veio a pande-
mia, com a necessidade de passar muito tem-
po em casa, o violão olhava pra mim e eu 
olhava para ele, e daqui a pouco eu estava 
tocando como nunca. Era o dia inteiro com o 
instrumento, tocando minhas músicas, temas 
de Luiz Gonzaga”, diz ao Estadão.

Da Redação 
Com Agência Estado

Apresentação será com base na série de álbuns acústicos lançados por Alceu ao longo de 2021
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Mostra Matriz

Atrações incorporam reflexões 
sobre morte e preconceitos

Uma performance sobre sexo e 
morte. As polaridades desse aconteci-
mento no corpo encontram um ponto 
convergente e conflituoso no espetá-
culo de dança Midríase, da bailarina e 
coreógrafa paraibana Joyce Barbosa. A 
apresentação ocorre amanhã, às 20h, 
no Teatro Paulo Pontes, na Funesc, em 
João Pessoa, e faz parte da 5ª Mostra 
Matriz de Artes Cênicas. Promovida 
pela Fundação Espaço Cultural em 
parceria com a Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana.

O termo “midríase” consiste na di-
latação das pupilas promovida pela 
ausência de oxigenação no corpo que 
pode ser motivada pelo abuso de dro-
gas, lesões cerebrais ou excitação se-
xual. São nessas apartadas experiências 
da existência humana que o espetáculo 
se funda. “No início/fim constante que 
é a vida, o corpo se dilata para perma-
necer, e dilatar-se é mover-se”, explica 
Joyce Barbosa, que traçou sua perfor-
mance para expressar através da dan-
ça um trauma pessoal que viveu.

“Ela surge como performance sobre 
excitação e morte, esses dois não tão 
extremos, para dar conta desse trau-
ma corporal. É sobre dançar um des-
prazer, dar movimento ao incômodo, 
erotizar o fim da vida e transar com a 
morte”, complementa a artista sobre a 
performance de 35 minutos, que apre-
senta conteúdo de incitação sexual e 
nudez parcial e classificação indicati-
va de 16 anos.

Teatro na segunda
O mesmo palco do Teatro Paulo 

Pontes, às 20h, recebe o espetáculo 
Elas em mim, monólogo da atriz Maya-
ra Santos. Através do canto, do corpo e 
de uma coletânea de textos, a peça pro-
põe uma reflexão acerca dos preconcei-
tos e prejuízos existentes no dia a dia 
de pretos e pretas no Brasil.

Como menina de pele preta, Santos 
parte do reconhecimento de suas ori-
gens ancestrais para tentar entender a 
dinâmica de desigualdades que cau-
sam sofrimentos ao povo negro. Mon-
tagem do Grupo Organizado de Tea-
tro Amador (Gota), Elas em mim exalta 
a beleza e fé na cultura negra.

Não é só do cuscuz nordes-
tino que gosta a cantora Rihan-
na. A ilustração do quadrinista 
Paulo Moreira entrou no gos-
to da superstar e viralizou na 
internet. Depois de criar um 
desenho de uma das mulhe-
res mais influentes do mundo 
comendo tira-gostos em uma 
mesa de plástico nas areias da 
Praia de Cabo Branco, ao lado 
do namorado A$AP Rocky, 
Rihanna reagiu à publicação 
do paraibano com bom humor. 
No Instagram, ela surpreen-
deu a todos comentando: “Lol! 
I love”, ou “Rindo alto! Amo”, 
em uma tradução livre.

A história começou a ter 
repercussão nas redes sociais 
depois que a diva pop e em-
presária bilionária teria incluí-
do a dupla não menos famosa 
do cuscuz com manteiga em 
uma lista de exigências para a 
produção do show do compa-
nheiro e rapper A$AP Rocky, 
que acontece hoje no Lollapa-
looza, em São Paulo. O gover-
nador da Paraíba, João Aze-
vêdo, aproveitou os rumores 
para convidar a cantora grá-
vida para ter o bebê no estado, 
onde o prato faz parte da die-
ta diária da população: “Se de-
pender da gente, vem aí mais 
um cacto”, postou o gestor no 
Twitter. Entre outros desejos 
culinários da gestante, esta-
vam também a buchada, cujo 
tempero paraibano certamen-
te agradaria a barbadense.

A imagem que mostra 
A$AP Rocky com a camisa do 
botafogo da Paraíba enquanto 
bebe uma cerveja e ouve mú-
sica em sua caixinha de som 

portátil ao lado de Rihanna 
desfrutando de um espetinho 
debaixo do coqueiro já foi cur-
tida mais de 145 mil vezes e 
acumula cerca de 2,5 mil co-
mentários. A publicação gerou 
muitas brincadeiras na web, 
imaginando como seria a con-
vivência da família famosa no 
cotidiano pessoense.

Essa não é, porém, a pri-
meira vez que os traços de Pau-
lo Moreira chamam a atenção 
de astros. Em 2018, ele home-
nageou o seriado norte-ame-
ricano Um Maluco no Pedaço. 
Alguns meses depois, a pu-
blicação chamou a atenção de 
Will Smith, protagonista da sé-
rie, que compartilhou a ima-
gem em suas redes sociais. 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Amanhã e segunda, festival terá ‘Midríase’ (E) e ‘Elas em mim’ (D), respectivamente

Foto: Funesc/DivulgaçãoFoto: Rafael Passos/Divulgação

Popstar Rihanna comenta desenho 
no perfil de quadrinista paraibano

redes sociais

Diva do pop ao lado do namorado A$AP Rocky na orla pessoense

“Quando veio a 
pandemia, com 
a necessidade 
de passar muito 
tempo em casa, 
o violão olhava 
pra mim e eu 
olhava para 
ele, e daqui a 
pouco eu estava 
tocando como 
nunca. Era o 
dia inteiro com 
o instrumento, 
tocando minhas 
músicas, 
temas de Luiz 
Gonzaga

Alceu Valença
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Foto: Instagram/Reprodução

Paulo Moreira vestindo arte que 
fez de ‘Um Maluco no Pedaço’ 
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Cerca de 20 anos separa-
ram o líder do Movimento 
de Atingidos por Barragens 
(MAB) na Paraíba, Osval-
do Bernardo, do início de 
sua luta até a vitória por 
meio dela. Duas décadas 
entre o desalojamento de 
sua família e outras 114 fa-
mílias na área alagada pela 
construção da barragem de 
Acauã, em 2002, apontada 
pelo Conselho Nacional da 
Defesa da Pessoa Huma-
na como a mais grave vio-
lação dos Direitos Huma-
nos na questão hídrica, até 
a manhã de ontem  quan-
do assinou a ordem de ser-
viço, ao lado do governador 
João Azevêdo, para cons-
trução da primeira agrovi-
la da Paraíba, na zona rural 

de Itatuba, para reassentar 
com dignidade 100 famílias 
afetadas.

No trajeto do tempo, en-
tre muitas reuniões, a per-
da da esperança após ver o 
povo afetado por Acauã ser 
alocado numa região inós-
pita, batizada Vila do Cos-
ta, um espaço de pouco mais 
de 1 hectare, com a fé abala-
da, Osvaldo Bernardo per-
deu dois irmãos. Odilon e 
Orlando Bernardo. Ambos 
executados, o primeiro em 
2009, o segundo em 2018. 
Ambos mortos por lutar por 
direitos do povo camponês 
da Paraíba.

“Não foi fácil para a gen-
te estar aqui. Quando meu 
segundo irmão foi execu-
tado, muitas pessoas disse-
ram para abandonar a luta 
para não ser o terceiro. Mas 
eu não abandonei, a luta da 

classe trabalhadora só vai 
ter resposta concreta se a 
cada dia a gente se organi-
zar, se mobilizar e lutar pe-
los nossos direitos, não tem 
outro caminho. Mas ter um 
estado que tenha sensibili-
dade de ouvir nossos apelos 
faz toda diferença. A gente 
tem muita sorte de ter um 
governador que tem humil-
dade para ouvir e disponibi-
lidade para trabalhar com 
quem tem urgência”, rela-
tou Osvaldo Bernardo após 
a assinatura da ordem de 
serviço.

A assinatura das ordens 
de serviço para constru-
ção da agrovila Águas de 
Acauã e da adutora que le-
vará a água da barragem 
para o novo assentamen-
to foi considerada por to-
dos os presentes, dos afe-
tados às autoridades, como 

uma reparação histórica. 
As famílias que precisa-
ram abandonar às pressas 
a área, alagada pela então 
nova barragem, que tinham 
perdido suas propriedades, 
seus bens, seus animais e a 
dignidade, ganharam nova-

mente tudo o que havia sido 
perdido há 20 anos.

“Tudo que a gente pas-
sou, nada vai apagar. Mas 
esse projeto da agrovila é 
uma forma muito boa de 
minimizar o que a gente 
sofreu. Era um sonho da 
gente. Terra e água é tudo, 
com isso a gente consegue 
se manter, ter uma vida dig-
na. Mas isso que estamos vi-
vendo hoje é fruto de muita 
resistência, de muita luta, 
de acreditar que a gente po-
dia viver melhor”, comentou 
Amauri Silva, 33 anos, desa-
lojado aos 13 e após duas dé-
cadas vislumbrando a reto-
mada de sua dignidade.

O governador João Aze-
vêdo destacou a luta de Os-
valdo Bernardo, quem co-
nheceu ainda enquanto 
secretário, e reforçou que 
à época, sabia como resol-

ver o problema, mas faltava 
vontade política para que 
o problema, iniciado em 
2002, que se arrastava des-
de então, fosse finalmente 
resolvido. 

“Eu sei da luta de Osval-
do, eu sei do que aconteceu. 
Eu tive a oportunidade de 
ser secretário e participei de 
inúmeras reuniões, buscan-
do uma forma de resolver. 
Empacava sempre porque 
faltava decisão política de 
resolver, eu sabia, enquan-
to secretário, como resolver, 
mas faltava vontade políti-
ca. E eu falei a Osvaldo na 
campanha, se a gente che-
gasse lá, iríamos resolver a 
situação dos atingidos por 
barragens e da comunida-
de da Vila do Costa. E aqui 
estamos, promovendo essa 
data histórica”, ressaltou o 
governador.

O projeto da agrovila 
Águas de Acauã, com 150 
hectares de área, surgiu den-
tro do gabinete da Compa-
nhia Estadual de Habitação 
Popular (Cehap) da Paraí-
ba, de forma que o esboço da 
maquete aproveita ao má-
ximo a área adquirida pelo 
governo do Estado. Cada 
uma das 100 casas terá vin-
culada à frente um trecho 
de terra de aproximada-
mente 1,5 hectare. A ideia 
da Cehap, de centralizar o 
conjunto habitacional con-
tornando a área produtiva 
para cada uma das residên-
cias, foi evitar a construção 
de estradas, consumindo as-
sim uma área considerável 
que poderia ser aproveita-

da para agricultura.
O projeto da agrovi-

la prevê ainda a constru-
ção de uma escola, um pos-
to de saúde, um campo de 
futebol, um espaço para 
construção da sede da as-
sociação e um espaço para 
comercialização do que será 
produzido no espaço. Além 
das áreas individuais por 
casa, a propriedade também 
prevê uma grande área de 
plantio comunitário de 25 
hectares, que servirá para 
a arrecadação de recursos 
para a associação.

“Promover políticas pú-
blicas que mudem a vida das 
pessoas. Isso é o que real-
mente vale. Não que o in-
vestimento de R$ 15 milhões 
seja algo irrelevante, pelo 
contrário, mas o que pesa é 
o impacto que essa obra vai 
gerar nas vidas de cada uma 
das 100 famílias beneficia-
das”, concluiu o governador 
João Azevêdo em seu dis-
curso após assinatura das 
ordens de serviço para iní-
cio das obras. A previsão é 
de que, no máximo, em cin-
co anos, a agrovila Águas 
de Acauã seja concluída e as 
propriedades sejam entre-
gues aos beneficiados.

O procurador-geral da 
República na Paraíba, José 
godoy, esteve presente na 
solenidade e destacou a im-
portância da ação política do 
governo estadual. O procu-

Ato
A assinatura 

das ordens de 
serviço é 

considerada uma 
reparação história

“Promover 
políticas 
públicas que 
mudem a vida 
das pessoas. 
Isso é o que 
realmente vale

João Azevêdo

Projeto Águas de Acauã surgiu de estudo na Cehap

Governador João Azevêdo autoriza a construção para reassentar 100 famílias, duas décadas após desalojamento

Primeira agrovila será em Acauã
Paraíba Pioneira

Fotos: Evandro Pereira

O governador recebeu o carinho das pessoas que compareceram à solenidade na qual as famílias desalojadas puderam assistir a ordem de serviço para construção de agrovila ser assinada

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

rador do Ministério Públi-
co Federal (MPF) acompa-
nha a situação das famílias 
de Acauã, alojadas na Vila do 
Costa, desde o início do pro-
blema. Neste período, mui-
tas reuniões com os afetados, 
muitas tentativas de soluções 
diretamente com os órgãos 
competentes, muita espera 
para que o problema fosse 
realmente resolvido.

Em sua fala, o procurador 
destacou a situação de com-
pleta indigência que as famí-
lias desalojadas pela obra da 
barragem estavam. Muitas 
das pessoas que moravam 
na área não tinham a escri-

tura dos imóveis, outras re-
ceberam indenizações ínfi-
mas que não resultaram na 
compra de outras proprieda-
des compatíveis para ativida-
de de agricultura.  

“Eles foram retirados de 
suas casas, foram retirados 
de suas áreas onde produ-
ziam, e foram colocados em 
uma área inóspita, pequena, 
120 famílias em uma área 
de pouco mais de 1 hectare, 
com casas de 50 m². Deixa-
ram de criar, porque a área 
não permitia, e deixaram de 
plantar. A Vila do Costa, área 
em que eles foram colocados, 
fica em um local alto, sem 

nenhuma cidade por perto, 
onde pudessem trabalhar. 
Foram jogadas na mais ab-
soluta indigência neste pe-
ríodo”, relatou o procurador.

Faltava água. Um cami-
nhão deixava água de 15 
em 15 dias na região. As fa-
mílias corriam para estocar 
água. O lixo não era reco-
lhido. A área era pequena. 
A prefeitura colocava fogo 
no lixo dentro da própria co-
munidade. Faltavam os ser-
viços básicos. Em seu relato, 
José godoy se emocionou e 
agradeceu ao governo do Es-
tado por demonstrar a sen-
sibilidade de pôr fim a uma 

agonia de duas décadas.
“É emocionante ver essa 

reparação histórica acon-
tecer.   Trazer água para 
nossa região Nordeste, 
essa região quase semiá-
rida, é muito importante, 
mas não pode ser algo tão 
cruel como foi a barragem 
de Acauã”, acrescentou.

Osvaldo Bernardo, em 
seu dia de vitória, após tan-
to tempo de luta, agradeceu 
a reparação histórica e des-
tacou que, após cinco ges-
tões estaduais, a única que 
resolveu uma dívida impli-
cada pelo próprio estado, foi 
a gestão de João Azevêdo.

O procurador-geral da 
República, José godoy, em 
sua fala após a assinatura 
destacou que a Agrovila 
Águas de Acauã reservava 
uma particularidade, uma 
diferença de muitos proje-
tos vistos em gestões pú-
blicas. O reassentamento 
das famílias afetadas por 
Acauã tinha sido construí-
do com eles, e não para eles. 
O procurador reforçou a 
humanidade e a sensibi-
lidade de João Azevêdo e 
sua equipe.

O presidente da Com-
panhia de Águas e Esgoto 
da Paraíba (Cagepa), Mar-

cos Vinícius, reforçou a co-
ragem do governador de 
acolher a demanda e colo-
car fim ao problema que se 
arrastava há tanto tempo. 
“O governador João, com 
a coragem e percebendo o 
débito histórico, discutiu 
o projeto, fez um trabalho 
a várias mãos. A Cagepa 
está investindo 1,5 milhão, 
uma empresa pública está 
investindo dinheiro públi-
co onde deve ser investido, 
em benefício do povo que 
mais precisa”, comentou.

A presidente da Cehap, 
Emília Correia Lima, por 
sua vez, destacou a sagaci-

dade do gestor estadual de 
aproveitar o dinheiro do 
Tesouro Estadual para exe-
cução do projeto. “As 100 
casas vão ser construídas 
com o dinheiro do Tesouro 
Estadual, porque do contrá-
rio, não fazia. Tudo que se 
vai para um financiamento 
federal, não estamos conse-
guindo no momento. Com 
essa decisão, tanto faz o res-
gate do passado, como mos-
tra para o futuro”.

Para o presidente da 
Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), Nivaldo More-

no Magalhães, a agrovila é 
um projeto pioneiro que co-
loca a Paraíba como exem-
plo a ser seguido no Brasil. 
“Esse momento é históri-
co, porque estamos com a 
terra georeferenciada, cer-
tificada, registrada em car-
tório em nome do estado, 
com um adendo. Somente 
o estado do Espírito Santo 
tem lei de regulamentação 
de agrovila, a Paraíba será 
o segundo. Daqui a cinco 
anos, menos de cinco, serão 
entregues as escrituras aos 
assentados, e vão ser pro-
prietários de acordo com a 
lei”, acrescentou.

Idealizado por muitas mãos da gestão
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O prazo para deputados 
federais e estaduais muda-
rem de partido sem correr 
o risco de perder o man-
dato termina em menos de 
uma semana. Dos 36 depu-
tados estaduais, cerca de 
13 já definiram uma nova 
legenda. A previsão é que 
outros 10 deputados ain-
da realizem a mudança de 
partido. 

Bosco Carneiro dei-
xou o Cidadania na últi-
ma quinta-feira (25) e se 
filiou ao Republicanos, en-
quanto Tião Gomes deixou 
o Avante para se filiar ao 
PSB. O deputado Wallber 
Virgolino seguiu os passos 
de Cabo Gilberto, e se filiou 
ao partido de Jair Bolsona-
ro, o PL. 

Já o deputado Anísio 
Maia ainda não confirmou 
sua saída do PT. No entan-
to, com a suspensão que 
recebeu do partido, a ten-
dência é que procure uma 

legenda mais competitiva 
para disputar as próximas 
eleições. 

Durante o período, ou-
tras mudanças já foram 
anunciadas pelos parla-
mentares: Adriano Galdi-
no (Do PSB para o Repu-
blicanos); Cabo Gilberto 
(PSL para o PL); Cida Ra-
mos (PSB para o PT); Este-
la Bezerra (PSB para o PT); 
Jeová Campos (PSB para 
o PT); Anderson Montei-
ro (PSC para o MDB); Éri-
co Djan (Cidadania para 
o MDB); Eduardo Carnei-
ro (PRTB para do Solida-
riedade); Raniery Paulino 
(MDB para o Republica-
nos). Júnior Araújo (Avan-
te para o PSB); 

Bancada Federal 
A chamada “janela par-

tidária” se abre por 30 dias 
em cada ciclo eleitoral e 
permite a mudança de le-
genda sem que isso impli-

que infidelidade partidá-
ria e consequente perda de 
mandato.

O prazo de um mês está 
previsto na Lei das Elei-
ções (Lei 9.504/1997, Arti-
go 93-A). Segundo a legis-
lação, a janela se abre todo 
ano eleitoral, sempre seis 
meses antes do pleito. Nes-
te ano, o período de troca 
partidária fica aberto de 3 
de março a 1º de abril.

A janela foi regulamen-
tada e inserida no calen-
dário eleitoral na reforma 
de 2015. Sua criação per-
mite a reacomodação das 
forças partidárias antes do 
teste nas urnas, de acordo 
com as conveniências polí-
ticas do momento. As mo-
vimentações servem como 
termômetro das candida-
turas, orientando qual a 
leitura que cada parlamen-
tar faz do panorama eleito-
ral e das pesquisas de in-
tenção de voto.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) realizou a pri-
meira reunião com o repre-
sentante do Telegram no 
Brasil, Alan Campos Elias 
Thomaz para discutir for-
mas de colaboração para 
eleições legítimas e segu-
ras em 2022. O aplicativo é 
um dos poucos que ainda 
não tem parceria com a Jus-
tiça Eleitoral no Programa 
de Enfrentamento à Desin-
formação. 

Na ocasião, foi apresen-
tado o programa, com o his-
tórico de atuação do TSE 
contra as notícias falsas so-
bre o processo eleitoral. Na 
sequência, foi demonstra-
do como ocorreria a parce-
ria entre as duas institui-
ções, com o conteúdo ideal 
da cooperação e os proce-
dimentos para a formaliza-
ção e a manutenção dos ca-
nais de contato.

Questões como o comba-

A ex-secretária Executi-
va de Juventude da Paraíba, 
Rafaela Camaraense (PSB), 
tomou posse na Assembleia 
Legislativa do Estado on-
tem. Suplente do deputado 
Chió (Rede), que se licen-
ciou na semana passada, 
Rafaela chega à Casa para 
debater políticas públicas 
para os jovens, para as mu-
lheres, sobre a causa animal 
e para a regiões do Curima-
taú e Seridó paraibanos.

 “Chego para somar es-
forços à bancada femini-
na da Assembleia nas pau-
tas e discussões em defesa 
dos direitos as mulheres, 
mas também com o forte 
compromisso de contribuir 
com propostas para as nos-
sas juventudes, para toda a 
população da minha região 
do Curimataú e do Seridó 
e também com os temas li-

TSE promove reunião com representante do 
Telegram para discutir formas de colaboração

Parceria Para as eleições 

Rafaela Camaraense assume na Assembleia no 
lugar do deputado Chió, que entrou de licença

Posse na alPb

Deputados federais e estaduais têm poucos dias para mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato

Prazo terminará em uma semana
janela Partidária

O presidente da Câma-
ra de João Pessoa, Dinho 
Dowsley, é o novo presi-
dente do Avante, na Paraí-
ba. A posição foi definida 
em reunião, em Brasília, 
com o presidente nacional 
da sigla, o deputado fede-
ral Luís Tibé. 

A chegada do político 
pessoense ao cargo ocor-
reu de forma consensual, 
tendo a prefeita de Jua-
zeirinho, Anna Virgínia, 
como vice-presidente da 
agremiação. Ela é filha do 
ex-deputado estadual, Ge-
nival Matias (já falecido).

A chegada de Dinho ao 
partido é tratada interna-
mente como uma estraté-
gia para resgatar o poder 
da legenda e fortalecê-la 
para as eleições deste ano. 
O convite ao presidente 
da Câmara de João Pessoa 
para assumir o partido foi 
feito pela própria Anna 
Virgínia, que vinha co-

mandando as ações na si-
gla desde a saída de Eliane 
Galdino, prefeita de Poci-
nhos. Dinho foi eleito pelo 
partido, em 2020.

Segundo o partido, a 
nova missão da direção 
estadual será formar uma 
chapa competitiva para 
deputado estadual e de-
putado federal. Termina 
no dia 12 de abril o prazo 
para que os partidos po-
líticos enviem as relações 
atualizadas de seus filia-
dos à Justiça Eleitoral. 

“Vamos formar um 
time forte para a dispu-
ta das eleições. Estaremos 
muito empenhados nessa 
missão”, disse Dinho. A si-
gla tinha cinco deputados 
estaduais na Assembleia 
Legislativa, mas perdeu li-
deranças com a janela par-
tidária. A ideia, agora, é 
reforçar o grupo para re-
cuperar terreno na políti-
ca paraibana.

O ex-senador Efraim 
Morais deixou a Secreta-
ria de Estado do Desenvol-
vimento da Agropecuá-
ria e da Pesca. Ele enviou, 
ontem, uma carta ao go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo (PSB), agrade-
cendo pela oportunidade 
e entregando o cargo. 

Segundo a justificativa 
do ex-secretário, a decisão 
significa liberdade e inde-
pendência para a tomada 
de decisão que o partido 
União Brasil terá sobre as 
definições de chapa ma-
joritária, já que tem a pré-
candidatura de Efraim 
Filho ao Senado Federal 
posta como prioridade do 
partido nas eleições 2022.

Na carta, Efraim agra-
deceu pela oportunidade 
de contribuir com o esta-
do da Paraíba, no que ele 
definiu como uma gestão 

íntegra e voltada para o 
desenvolvimento do agro-
negócio paraibano, que ba-
teu recordes de produtivi-
dade durante este período: 
“Cargo que exerci com ab-
negação, lealdade e par-
ceria, pautado nas dire-
trizes do serviço público 
estadual, momento em 
que agradeço pela convi-
vência respeitosa durante 
todo esse período.”

Adriano Galdino e Raniery Paulino já aproveitaram a janela e trocaram de partido político

Fotos: Reprodução/ALPB

mudança

carta

Dinho Dowsley assume 
a presidência do Avante

Ex-senador Efraim Morais 
deixa Secretaria da Pesca

Gratidão
Efraim Morais 
agradeceu pela 
oportunidade de 
contribuir com o 

estado da Paraíba

gados aos direitos dos ani-
mais. Chego com muita dis-
posição ao trabalho e muita 
seriedade para honrar esse 
espaço que é a casa do povo 
paraibano. Contem com o 
meu melhor”, assegurou.

  A posse de Rafaela 

aconteceu de modo remoto, 
na manhã dde ontem, e foi 
efetuada pelo presidente da 
Assembleia Legislativa, de-
putado Adriano Galdino.

 
Perfil

Rafaela Camaraense tem 

29 anos e é natural de Cui-
té, no Curimataú paraibano. 
Tem sua formação em Ges-
tão Pública e Direito. Sua 
trajetória em defesa da Ju-
ventude teve início através 
do movimento estudantil, 
na faculdade, quando inte-
grou o Diretório Acadêmi-
co de Direito. Rafaela foi a 
primeira de sua família a 
candidatar-se a um cargo 
político, tendo sido eleita ve-
readora em Cuité no ano de 
2012 e reeleita em 2016. Em 
2018, candidatou-se a de-
putada estadual, onde ob-
teve mais de 16 mil votos. 
Em agosto de 2020, duran-
te o Mês da Juventude, foi 
convidada pelo governador 
João Azevêdo para assumir 
a Secretaria Executiva da Ju-
ventude da Paraíba, quando 
se desligou na última quin-
ta-feira (24).

Camaraense diz que chega para reforçar a bancada feminina

Foto: Divulgação

te efetivo a comportamentos 
inautênticos que conside-
rem a liberdade de expres-
são como fator essencial a 
esse trabalho também fo-
ram apresentadas durante 
a reunião virtual. O TSE en-
fatizou a preocupação com 
o problema da desinforma-
ção em relação ao proces-
so eleitoral, especialmente 
com o objetivo de garantir 
a integridade democrática 
no Brasil.

A Justiça Eleitoral en-
viou, por e-mail, uma ver-

são em inglês e em portu-
guês do Termo de Adesão ao 
Programa de Enfrentamen-
to a Desinformação, cujo ob-
jetivo é combater fake news 
relacionadas especialmente 
ao sistema eletrônico de vo-
tação e a todas as fases do 
processo eleitoral.

Para o TSE, esse ato sig-
nifica a concretização de um 
trabalho em parceria para 
tornar o ambiente digital 
mais saudável para a socie-
dade e pela democracia. Tal 
característica é evidenciada 

no escopo do programa, que 
tem caráter administrativo e 
colaborativo, e não regulató-
rio ou sancionatório.

Foi esclarecido, ainda, 
que inicialmente o memo-
rando de entendimento 
pode ser baseado nas ga-
rantias que o Telegram já 
apresentou no processo que 
já se encontra em andamen-
to no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

De acordo com Alan 
Campos Elias Thomaz, a 
plataforma está empenhada 
no combate à desinforma-
ção e informou que levará a 
proposta do TSE aos execu-
tivos do Telegram. Ele fri-
sou a importância da aber-
tura desse canal de diálogo 
e parabenizou o trabalho do 
Tribunal no combate à de-
sinformação, reforçando o 
compromisso do Telegram 
no enfrentamento das notí-
cias falsas.

Telegram ainda não possui parceria com a Justiça Eleitoral

Foto: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil
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A Superintendência da Po-
lícia Federal (PF) no Distrito 
Federal instaurou uma inves-
tigação para apurar as sus-
peitas de repasses irregula-
res de recursos do Ministério 
da Educação (MEC), por meio 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), a municípios ligados 
ao gabinete paralelo revelado 
pelo Estadão. O inquérito foi 
aberto na última quinta-feira 
(24), com base nas informa-
ções enviadas no mesmo dia 
pela Controladoria-Geral da 
União (CGU).

Ainda na quinta-feira (24), 
a CGU informou ao Estadão 
ter encaminhado “relatórios 
produzidos” e “evidências co-
letadas” durante uma inves-
tigação preliminar aberta em 
agosto para apurar a atuação 
de pastores como cobradores 
de propina em troca da libera-
ção de verbas do MEC. 

Como mostrou o Esta-
dão, o governo Jair Bolsona-
ro precisou de sete meses de 
uma apuração preliminar e 
de uma semana de denún-
cias na imprensa para enca-
minhar à Polícia Federal e ao 
Ministério Público Federal 
(MPF) suspeitas do esquema 
de favorecimento de prefei-
tos ligados a um grupo de in-
fluência religioso.

A CGU informou que o 
resultado das investigações 
foi encaminhado no dia 3 de 
março ao gabinete do contro-
lador-geral da União, o mi-
nistro bolsonarista Wagner 
Rosário, onde permaneceu 
parado por 20 dias, até ter tido 
encaminhamento na última 
quinta-feira (24), diante das 
denúncias da imprensa.

“O ministro alertou tam-
bém, em seu despacho, para 
que todos os casos divulga-
dos acerca de possíveis irregu-
laridades envolvendo ofereci-
mento de vantagem indevida 
de terceiro citado na Instrução 
Preliminar sejam incorpora-
dos à Investigação Preliminar 
Sumária (IPS) instaurada em 
23/03/22, citada na Nota de Es-
clarecimento da CGU de mes-
ma data”, diz a nota da pasta.

A Controladoria-Geral da 
União, porém, recusou-se a 
enviar qualquer documenta-
ção que comprove a existên-

cia da investigação interna 
mencionada, tampouco al-
gum documento que confir-
masse o encaminhamento à 
Polícia Federal.

A série de reportagens do 
Estadão mostrou a existên-
cia de um gabinete paralelo 
no MEC sendo operado pe-
los pastores Gilmar Santos 
e Arilton Moura, da Igreja 
Cristo Para Todos. Dez pre-
feitos já disseram ao Esta-
dão terem recebido pedidos 
de dinheiro pelos pastores. 
O prefeito Gilberto Braga, do 
município de Luís Domin-
gues (MA), relatou ao jornal 
que o pastor Arilton teria co-
brado um quilo de ouro em 
troca da liberação de verbas 
para a prefeitura.

Em áudio revelado pelo jor-
nal Folha de S.Paulo, o minis-
tro da Educação, Milton Ri-
beiro, afirma que o MEC atua 
com o objetivo de beneficiar os 
“amigos do pastor Gilmar” e 
que as portas do Ministério te-
riam sido abertas ao balcão re-
ligioso de propinas pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PL).

Diante dos desdobramen-
tos do caso, a ministra do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia ordenou na 
quinta-feira (24) a abertura 
de um inquérito contra o mi-
nistro da Educação pela prá-
tica dos crimes de tráfico de 
influência, corrupção passi-
va, prevaricação e advocacia 
administrativa, conforme so-
licitou a Procuradoria-Geral 
da República (PGR). Ela ain-
da determinou que o procu-
rador-geral, Augusto Aras, se 
manifeste em até 15 dias sobre 
a abertura de investigação de 
Bolsonaro por envolvimento 
no gabinete paralelo.

Inquérito foi aberto para investigar ‘gabinete paralelo’ no ministério, com base em informações enviadas pela CGU

PF apura repasse de verbas no MEC
AtuAção de pAstores

 
Agência Estado

Weslley Galzo e
Breno Pires

Bolsonaro volta a defender o voto impresso nas eleições
Congresso derrotou propostA

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) retomou ontem o discur-
so para sua base eleitoral mais 
radicalizada: voltou a acenar 
com a adoção do voto impres-
so no Brasil, mesmo que a pro-
posta já tenha sido derrotada 
no Congresso no ano passado; 
fez críticas indiretas ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF); e 
defendeu o armamento da po-
pulação. “O voto tem que ser 
contado”, repetiu hoje o chefe 

do Executivo em cerimônia no 
Palácio do Planalto.

“Não podemos disputar 
uma eleição com a mínima 
suspeição de que algo esteja 
errado. Eu acredito que as elei-
ções sejam limpas e confiáveis. 
Só podemos disputar eleições 
desta maneira, não podemos 
aceitar. Queremos eleições lim-
pas, e tenho certeza que te-
mos com o que colaborar com 
o TSE, com o nosso querido 
Alexandre de Moraes, o que-
rido (Luís Roberto) Barroso e 
o querido (Edson) Fachin, para 
que isso aconteça. Tenho certe-

za que do fundo do coração de-
les, eles querem isso”, seguiu o 
presidente, que vê os três mi-
nistros do STF como adversá-
rios políticos.

Especialistas defendem, no 
entanto, que as urnas eletrô-
nicas são seguras e confiáveis. 
Neste ano, as Forças Armadas, 
dirigidas pelo ministro da De-
fesa, Walter Braga Netto, pro-
vável vice de Bolsonaro nas 
eleições, acompanham o TSE 
nos procedimentos pré-elei-
ção. O trabalho das Forças Ar-
madas no processo eleitoral já 
fez com que Bolsonaro disses-

se que, em 2022, as eleições se-
riam limpas.

Pesquisa
A mudança de tom vis-

ta ontem, um afago ideológi-
co ao eleitorado mais radica-
lizado do presidente, vem no 
mesmo dia em que pesquisa 
Ipespe mostrou que a avalia-
ção do governo continua ne-
gativa para mais da metade 
da população. Para 54%, a ges-
tão é péssima, para 26% é óti-
ma. Outros 19% veem o gover-
no como regular.

Em uma crítica indireta ao 

STF, o chefe do Executivo tam-
bém voltou a afirmar no dis-
curso que o Brasil conheceu a 
ditadura “de outras formas”, 
como “censura em redes so-
ciais”. “Quem são os censo-
res? Escolhidos por que crité-
rio? Estão a serviço de quem? 
Querem prejudicar a quem?”, 
perguntou o chefe do Executi-
vo na cerimônia.

Para além de trazer à tona 
novamente o tema das urnas 
eletrônicas, Bolsonaro enal-
teceu seu lado armamentis-
ta, outro aceno a apoiadores 
em ano eleitoral. “Lamentavel-

mente, parte do Senado ressus-
cita a comissão para desarmar 
a população”, declarou.

O presidente ainda disse 
que o evento do PL deste do-
mingo será o lançamento da 
sua pré-candidatura. “Tomar 
cuidado com a propaganda 
política como se tivesse cance-
lado o evento do próximo do-
mingo, está mantido o evento 
da pré-candidatura aqui em 
Brasília”, declarou.

No entanto,  o PL reformou 
o evento, que agora é um ato de 
filiação em massa, para evitar 
problemas com a lei eleitoral.

 
Agência Estado

Eduardo Gayer e 
Guilherme Pimenta

Pelo menos dez prefeitos 
atestam que pastores atua-
ram na intermediação de re-
cursos ou no acesso direto ao 
ministro da Educação, Milton 
Ribeiro. Desse grupo, três já 
admitiram que ouviram pe-
dido de propina em troca da 
liberação de verbas federais 
para escolas. Eles serão inti-
mados a prestar depoimento 
à Polícia Federal. O caso foi re-
velado pelo Estadão.

No que foi o relato mais 

forte até agora de como o es-
quema era operado no MEC 
para facilitar a liberação de 
recursos no Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), o prefeito de 
Luis Domingues (MA), Gil-
berto Braga, contou que lhe 
pediram propina em ouro. 
Ele se referia ao pastor Aril-
ton Moura que atuava em 
parceria com o também pas-
tor Gilmar Santos.

“Ele (Arilton) disse que ti-
nha que ver a nossa deman-
da, de R$ 10 milhões ou mais, 
tinha que dar R$ 15 mil para 
ele só protocolar (a demanda 
no MEC). E, na hora que o di-
nheiro já estivesse empenha-

do, era para dar um tanto, X. 
Para mim, como a minha re-
gião era área de mineração, 
ele pediu 1 quilo de ouro”. Na 
quinta-feira, 24, Braga divul-
gou nota pública confirman-
do a denúncia publicada pelo 
Estadão.

Já o prefeito de Bonfinó-
polis (GO), professor Kelton 
Pinheiro (Cidadania), contou 
que chegou a receber uma 
oferta de desconto no valor 
da propina: “(Arilton) falou: 
‘vou lhe fazer por R$ 15 mil 
porque você foi indicado pelo 
pastor Gilmar, que é meu ami-
go Pros outros aqui, o que eu 
estou cobrando aqui é R$ 30 
mil’.” O valor da contrapartida 

também incluía compra de bí-
blias patrocinadas pelo pastor.

Segundo o prefeito de Boa 
Esperança do Sul (SP), José 
Manoel de Souza (PP), tam-
bém disse ter sido abordado 
pelo pastor Arilton com pro-
posta de propina. 

Para a ministra do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Carmén Lúcia, os fatos são 
graves. Em despacho, ela 
atendeu pedido do Ministé-
rio Público Federal e deter-
minou abertura de inquérito 
para apurar o envolvimen-
to do ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, com os pas-
tores Gilmar Santos e Aril-
ton Moura. 

Esquema foi denunciado por 10 prefeitos 

 A “fritura” do ministro 
da Educação, Milton Ribei-
ro, cresceu nas últimas horas 
nos bastidores do Palácio do 
Planalto. Integrantes do Cen-
trão, da bancada evangélica 
e da coordenação da campa-
nha de Jair Bolsonaro (PL) 
elevaram o tom e pedem a 
cabeça de Ribeiro o quanto 
antes, para blindar não ape-
nas o presidente, mas o pró-
prio segmento religioso, in-
comodado com as denúncias 
de corrupção na pasta, reve-
ladas pelo Estadão.

O nome mais cotado para 
assumir o ministério é o do 
atual presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), Mar-
celo Lopes, uma indicação 
pessoal do ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira. Lopes 
foi chefe de gabinete de Ciro 
no Senado.

Como mostrou o Estadão 
em uma série de reportagens, 
o Ministério da Educação 
(MEC) abriga um gabinete 
paralelo, com dois pastores 
que controlam a agenda de 
Ribeiro e indicam prefeitu-
ras para a liberação de ver-
bas. Dez prefeitos já denun-

ciaram que pastores atuaram 
na intermediação de recur-
sos ou para facilitar o aces-
so direto a Ribeiro. Três de-
les admitiram que ouviram 
pedido de propina em troca 
da liberação de verbas para 
escolas.

Ribeiro é pastor presbi-
teriano e bastante próximo 
de Bolsonaro e da primei-
ra-dama, Michelle. Foi indi-
cado para o cargo pelo novo 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), André 
Mendonça, antes mesmo de 
ele ocupar a vaga na Corte. 
Mendonça é pastor e “terri-
velmente evangélico”, como 

costuma dizer o presidente.
Embora Bolsonaro tenha 

dito que bota “a cara toda no 
fogo” por Ribeiro, aliados do 
presidente afirmam que a si-
tuação se tornou insustentá-
vel com a avalanche de no-
tícias negativas, porque ele 
perde o discurso de que não 
há corrupção no governo às 
vésperas de colocar a campa-
nha na rua.

No diagnóstico do comitê 
da campanha, Bolsonaro não 
pode ter a imagem compro-
metida com mais uma crise 
no momento em que começa 
a ganhar fôlego nas pesqui-
sas de intenção de voto. 

Milton Ribeiro é pressionado a renunciar
Eduardo Gayer 
Agência Estado

 
Agência Estado

Julia Affonso, 
André Shalders e 
Breno Pires

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ficou em situação difícil depois de denúncias sobre ‘gabinete paralelo’

n 

A CGU revelou 
que enviou
“relatórios 
produzidos” e 
“evidências 
coletadas” 
durante uma 
investigação 
preliminar 
aberta em 
agosto de 2021 
para apurar 
a atuação de 
pastores

Apuração
A CGU informou 

que o resultado das 
investigações foi 

encaminhado no dia 3 
de março ao gabinete do 

controlador-geral 
da União, ministro 

Wagner Rosário

Foto: Isac Nóbrega/PR
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O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, via-
jou ontem para a Polônia, 
onde se encontrou com 
soldados americanos. O 
americano chegou a Rzes-
zow - cerca de 80 quilô-
metros da fronteira com 
a Ucrânia - à tarde no ho-
rário local depois de par-
ticipar de uma série de re-
uniões na cúpula da Otan 
em Bruxelas.

O americano chegou 
ao aeroporto de Rzeszow, 
que se tornou um centro 
para o movimento de pes-
soas para fora da Ucrâ-
nia e um centro logístico 
para a entrega de ajuda 
humanitária e militar ao 
país. Lá, ele recebeu um 
resumo da situação de 
Samantha Power, direto-
ra da Agência dos Esta-
dos Unidos para o Desen-
volvimento Internacional 
(USAID), e outras autori-
dades humanitárias que 
estão trabalhando para 
processar o fluxo de pes-
soas da Ucrânia para a Eu-
ropa.

Hoje, Biden visitará re-
fugiados que estão moran-
do temporariamente em 
Varsóvia, a capital polone-
sa. Até segunda-feira, cen-
tenas de ucranianos ainda 
estavam na fila do Estádio 
Nacional de Varsóvia para 
receber números de iden-
tificação poloneses.

Na última quinta-fei-
ra, Biden disse que os Es-
tados Unidos aceitariam 
até 100.000 pessoas da 
Ucrânia - um aumento 
significativo no número 
de refugiados que os Es-
tados Unidos aceitam a 
cada ano, mas uma pe-
quena fração dos mais de 
3,5 milhões de ucranianos 
que deixaram suas casas e 
fugiram para a Polônia e 
outros lugares da Europa. 
Esse já se tornou o maior 

movimento de refugiados 
da Europa em décadas.

“Nossos corações e 
braços estão abertos para 
ajudar os mais de três mi-
lhões de refugiados ucra-
nianos que já fugiram 
do ataque de Putin”, dis-
se Biden em comentários 
na Casa Branca antes de 
partir para a Europa. Os 
Estados Unidos também 
prometeram mais US$ 1 
bilhão (R$4,8 bilhões) em 
assistência humanitária 
na quinta-feira para aju-
dar a cuidar das pessoas 
deslocadas.

Visita a tropas
Antes de visitar refu-

giados, Biden se reuniu 
com tropas americanas 
baseadas na Polônia, agra-
decendo-lhes por servi-
rem como um impedi-
mento muito visível para 
o presidente Vladimir Pu-
tin. Ele visitou cerca de 
uma dúzia de militares da 
82ª Divisão Aerotranspor-
tada, perto do aeroporto 
de Rzeszow.

Biden foi explícito em 
sua promessa de que os 
militares dos Estados Uni-
dos não colocarão os pés 
na Ucrânia, onde podem 
ser arrastados para um 
conflito direto com tropas 
russas e potencialmente 
desencadear uma guer-
ra mundial mais ampla e 
perigosa entre potências 
com armas nucleares.

Mas ele também pro-
meteu que os Estados Uni-
dos honrarão suas obriga-
ções de defender qualquer 
país da Otan contra agres-
sões. A Ucrânia não é 
membro da aliança defen-
siva europeia de 30 mem-
bros, mas a Polônia é.

A Polônia é a última 
parada de Biden na Eu-
ropa, que visa enfatizar 
o compromisso dos EUA 
de proteger um membro-
chave da Otan à porta da 
Ucrânia.
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Presidente viajou para o país depois de participar de uma série de reuniões na cúpula da Otan, em Bruxelas

Biden visita tropas dos EUA na Polônia
guerra na ucrânia

Os Estados Unidos 
fornecerão à União Euro-
peia (UE) mais gás natu-
ral liquefeito (GNL) para 
ajudar a reduzir a depen-
dência de combustíveis 
fósseis russos. A infor-
mação foi dada pelo pre-
sidente norte-america-
no, Joe Biden, ontem, em 
meio à reunião de líderes 
da UE para analisar crise 
de energia desencadeada 
pela guerra.

O pacto, anunciado 
durante visita de Biden a 
Bruxelas, segue-se a um 
dia de três cúpulas na ci-
dade, onde os líderes se 
reuniram para tratar da 
invasão russa da Ucrâ-
nia e ofereceram novo 
apoio a Kiev.

“Estamos nos unin-
do para reduzir a de-
pendência da Europa 
da energia russa”, dis-
se Biden aos repórteres. 
“Não devemos subsidiar 
o ataque brutal de Putin 
à Ucrânia.”

A Rússia fornece 40% 
das necessidades de gás 
da União Europeia e 
mais de um quarto de 
suas importações de pe-
tróleo.

“Como vocês sabem, 
nosso objetivo é redu-
zir nossa dependência 
da Rússia”, disse Ursu-
la von der Leyen, chefe 
da Comissão Europeia, 
em entrevista conjunta 
com Biden.

“O compromisso dos 
Estados Unidos de forne-
cer à UE pelo menos 15 
bilhões de metros cúbi-
cos (bcm) adicionais de 
GNL este ano é um gran-
de passo nessa direção”, 
disse ela. “Estamos de-
terminados a nos opor à 
guerra brutal da Rússia”. 
Entretanto, como as usi-
nas norte-americanas já 
estão produzindo GNL 
em plena capacidade, os 
analistas disseram que a 
maior parte do gás adicio-
nal que vai para a Europa 
teria que vir de exporta-
ções destinadas a outras 
partes do mundo.

Fornecimento de gás

O papa Francisco classi-
ficou, na última quinta-fei-
ra, o aumento dos gastos de 
países ocidentais com defesa, 
após a invasão russa da Ucrâ-
nia, como “loucura”. Para ele, 
uma solução deve ser encon-
trada para equilibrar o poder 
mundial.

Francisco afirmou a uma 
coalizão de mulheres que o 
conflito na Ucrânia é produto 
da “velha lógica de poder que 

ainda domina a chamada geo-
política”. Segundo ele, a verda-
deira resposta não está em mais 
armas e mais sanções.

“Fiquei  envergon hado 
quando li que um grupo de 
Estados se comprometeu a 
gastar 2% do Produto Interno 
Bruto [PIB] na aquisição de ar-
mas como resposta ao que está 
acontecendo agora. Loucura”, 
disse Francisco.

A Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) tem 
a meta de 2% do PIB de cada Es-
tado-membro para gastar em 
defesa. Muitos ficaram aquém 

nos últimos anos, causando 
contrariedade aos Estados Uni-
dos. A Alemanha anunciou, 
no mês passado, que aumen-
taria drasticamente os gastos 
com defesa para mais de 2% do 
PIB, em uma mudança de polí-
tica provocada pelo conflito na 
Ucrânia.

Uma das maiores potências 
militares da Europa, a Fran-
ça disse que atingirá a meta de 
gastos de 2% da Otan, preten-
dida pelos Estados Unidos nes-
te ano. Outros países europeus 
também decidiram aumentar 
os gastos em vários níveis. A 

Itália está no meio de acalorado 
debate político sobre os aumen-
tos propostos. Francisco defen-
deu “uma maneira diferente de 
governar o mundo globalizado, 
não mostrando os dentes, como 
é feito agora, mas estruturan-
do as relações internacionais”.

Ele não fez nenhuma suges-
tão sobre como isso poderia ser 
feito. Desde o início da guerra, 
o papa tem criticado implicita-
mente Moscou, condenando o 
que chama de “agressão injusti-
ficada” e denunciando “atroci-
dades”, mas não citando a Rús-
sia especificamente.

“Aumento de gastos com defesa é loucura”

Autoridades locais, citando 
relatos de testemunhas, disse-
ram que até 300 pessoas podem 
ter sido mortas no bombardeio 
a um teatro na cidade sitiada 
de Mariupol, no Sul da Ucrâ-
nia, em 16 de março.

O conselho municipal dei-
xou claro que ainda não foi 
possível determinar o núme-
ro exato de mortos no inciden-
te, em que um poderoso ataque 
aéreo russo atingiu o Teatro 
Drama, onde centenas de pes-
soas estavam abrigadas.

O governo ucraniano ha-
via dito anteriormente que era 
impossível dizer quantos fo-
ram mortos, porque Mariupol 

está sob caos, com bombar-
deios quase constantes. 

A Rússia tem negado ter 
bombardeado o teatro. O 
Kremlin afirma que as forças 
russas não têm civis como alvo, 
depois de invadir a Ucrânia em 
24 de fevereiro.

“Testemunhas dizem que 
cerca de 300 pessoas morreram 
no teatro Drama, de Mariupol 
como resultado do bombar-
deio de um avião russo”, disse 
o conselho municipal em co-
municado ontem.

“Até o último momento, não 
se quer acreditar nesse horror. 
Mas as palavras daqueles que 
estavam dentro do prédio no 
momento do ato terrorista afir-
mam o contrário.”

Petro Andrushenko, asses-

Ataque a teatro pode ter matado 300 

Tropas ucranianas estão re-
capturando cidades a leste de 
Kiev, e forças russas que ten-
tam tomar a capital estão recor-
rendo a linhas de abastecimento 
sobrecarregadas, disse o Reino 
Unido ontem. Essa é uma das 
indicações mais fortes até agora 
de mudança de rumo na guerra.

Prefeito de município a leste 
de Kiev disse que tropas ucra-
nianas recapturaram uma vila 
próxima e milhares de civis 
estão deixando a área, respon-
dendo a um chamado das au-
toridades para sair do caminho 
do contra-ataque.

Um mês depois da invasão, 
as tropas russas não consegui-
ram capturar nenhuma grande 
cidade ucraniana. A ofensiva, 
que os países ocidentais acre-
ditavam ter como objetivo der-
rubar rapidamente o governo 
do presidente ucraniano, Volo-
dymyr Zelenskiy, foi barrada 
nas entradas de Kiev.

Em vez disso, as tropas rus-
sas estão bombardeando, cer-
cando e sitiando cidades ucra-
nianas e devastando áreas 
residenciais, o que provocou a 
retirada de cerca de um quarto 
dos 44 milhões de habitantes de 
suas casas.  As linhas de bata-
lha perto de Kiev estão conge-
ladas há semanas com colunas 

blindadas russas ameaçando a 
capital a partir do noroeste e do 
leste. Mas em atualização da in-
teligência ontem, o Reino Uni-
do descreveu uma contraofen-
siva ucraniana que empurrou 
os russos para o leste.

“Os contra-ataques ucrania-
nos e as forças russas, recuando 
para linhas de abastecimento 
sobrecarregadas, permitiram à 
Ucrânia reocupar cidades e po-
sições defensivas até 35 quilô-
metros a leste de Kiev”, segun-
do a atualização britânica.

Volodymyr Borysenko, 
prefeito de Boryspol, municí-
pio onde fica o principal aero-
porto da região de Kiev, dis-
se que 20 mil civis deixaram a 

área, respondendo a um pedi-
do de retirada para que as tro-
pas ucranianas pudessem em-
purrar os russos ainda mais 
para trás.

As forças ucranianas recap-
turaram uma vila das tropas 
russas no dia anterior, entre 
Boryspol e Brovary, e teriam 
avançado mais, mas pararam 
para evitar colocar civis em 
perigo, acrescentou. Na outra 
frente principal perto de Kiev, 
a noroeste da capital, as forças 
ucranianas tentam cercar as 
tropas russas nos municípios 
adjacentes de Irpin, Bucha e 
Hostomel, reduzidos a ruínas 
por intensos combates nas úl-
timas semanas.

Forças ucranianas avançam a leste de Kiev

Philip Pullella 
Reuters
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Rússia
tem negado ter 

bombardeado o teatro. O 
Kremlin afirmou, depois 
de invadir a Ucrânia em 
24 de fevereiro, que as 
forças russas não têm 

civis como alvo

sor do prefeito de Mariupol, 
deu a mesma estimativa, sem 
fornecer mais detalhes.

A chefe da missão de mo-
nitoramento de direitos hu-
manos da ONU na Ucrânia, 
Matilda Bogner, disse que sua 
equipe não conseguiu obter 
informações suficientes para 
verificar o número de mortos 
no teatro.

“Estamos recebendo cada 
vez menos informações de lá 
(Mariupol) e, nesse caso espe-
cífico, ainda tentando verificar 
os detalhes”, afirmou ela a jor-
nalistas de Genebra por video-
link. Autoridades ucranianas 
têm dito cerca de 130 pessoas 
foram resgatadas dos escom-
bros e que o porão do teatro ti-
nha resistido ao ataque.
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Uma das 
maiores 
potências 
militares da 
Europa, a 
França disse 
que atingirá 
a meta de 
gastos de 
2% da Otan, 
pretendida 
pelos Estados 
Unidos 
neste ano
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Francisco afirmou que o conflito na Ucrânia é produto da “velha lógica de poder que ainda domina a chamada geopolítica”

Agência Brasil/Reuters
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Mesmo com a junção das secretarias das 
Finanças e da secretaria de Estado 
da Receita, pela criação da secretaria 

de Estado da Fazenda (sefaz-PB), o sistema 
fiscal estadual continua acompanhando a 
lógica implementada em âmbito federal, de 
criação da Receita Federal com o objetivo de 
separar as políticas fazendárias voltadas para 
a administração da receita das políticas fiscais 
para a despesa pública.

Na Paraíba, neste sentido de separação das 
atividades fazendárias, a parte da receita pública 
passou a se restringir apenas à política tributária. 
Sem dúvida, houve muitos ganhos pelo fato 
do maior empenho na condução das políticas 
públicas por vias orçamentárias, pela parte da 
despesa pública. 

Não obstante, algumas perdas se fizeram 
sentir quando a velha administração tributária 
tão acostumada a pagar e a receber, já como 
secretaria de Estado da Receita, teve que se 
adaptar ao novo modelo de gestão direcionado 
somente para a tributação, arrecadação e 
fiscalização dos tributos estaduais. Visivelmente, 
perdeu-se o verdadeiro foco de que um bom 
sistema fiscal deve atentar para a afetação dos 
agentes econômicos (arrecadação dos tributos), 
a redistribuição de renda e riqueza no corpo 
social e a regulação macroeconômica, em 
simultâneo. Este último instrumento tem a ver com 
o desenvolvimento econômico sustentável e de 
longo prazo.

Como resultado desta perda notável de foco 
enquanto instrumento de intervenção do Estado 
na economia, é pouco provável a existência 
de estudos produzidos pela Administração 
Tributária da Paraíba que possam relacionar o 
esforço fiscal à eficiência dos gastos públicos. 
Tais estudos poderiam em muito contribuir para 
a elaboração de um Relatório de Gestão Fiscal, 
ao menos anual, que substanciasse as políticas 
fiscais inseridas nas peças orçamentárias 
(PPA, LOA e LDO), principalmente quando se 
tratasse de concessão de incentivos e benefícios 
fiscais, em sede do ICMS, e sua distribuição 
por segmento econômico. Neste último caso, 
ressalte-se um excelente trabalho do auditor fiscal 
estadual André Luna, em sede seu mestrado 
na UFPB (2021) e que merecerá deste colunista 
uma análise mais demorada e com publicação 
posterior.

De tal sorte, na atualidade, em termos de 
finanças públicas, relaciona-se com muita 
facilidade despesa pública com política pública, 
ao passo que em se tratando de receita pública 
muito pouco se faz esta vinculação. Como se o ato 
de arrecadação de tributos não pudesse ser um 
tipo de política pública. Basta, portanto, observar 
a inexistência de agentes públicos arrecadadores 
nas atividades de condução das etapas do 
Orçamento Democrático, por via institucional, 
principalmente.

Também a baixa produção de estudos técnicos 
tributários contribui para a impressão de que 
o comportamento das receitas publicas (de 
aumento ou diminuição) restringe-se tão somente 
à utilização das tecnologias de informação 
(TI). Assim, faz-se obscurecer que no campo da 
economia da tributação, a importância do esforço 
fiscal relaciona-se com o nível de capacitação 
técnica dos auditores fiscais de tributos para a 
diminuição do “gap” entre a receita potencial e a 
receita efetiva.

Os dados que dispomos na Paraíba, 
principalmente da base do Tribunal de Contas 
da Paraíba, demonstram sempre uma elevação 
do comportamento da Receita Tributária (RT) em 
sua relação com a Despesa de Custeio (DC), por 
força de fatores outros nem sempre relacionados 
em primeiro plano ao esforço fiscal e sim mais por 
efeito inflacionário na arrecadação do ICMS.

Estabelecer a relação entre o comportamento 
das receitas e das despesas públicas, de forma 
detalhada e levando em conta os agregados 
macroeconômicos, pode implicar numa melhor 
compreensão de como vem se dando o aumento 
na arrecadação dos tributos estaduais, dos 
gastos públicos e dos investimentos públicos.

Contudo, as despesas públicas têm 
aumentado por conta da pandemia, e em meio 
a tantas turbulências na economia, o “second 
best” (Pareto) que norteia a normatividade fiscal 
tem sido desvirtuado quando a tributação sobre o 
consumo (ICMS) tem retirado do indivíduo aquilo 
que o Estado de bem-estar social deveria dar.

A Receita Federal começou 
a receber as declarações do Im-
posto de Renda de Pessoa Físi-
ca 2022 no início deste mês e, 
até o momento, 25% dos regis-
tros esperados na Paraíba já fo-
ram feitos. A expectativa é que, 
até o dia 29 de abril, quando se 
encerra o prazo de envio, 340 
mil paraibanos tenham envia-
do à Receita as informações so-
bre seus rendimentos anuais. 

A declaração do Impos-
to de Renda de Pessoa Física 
(IRPF) deste ano começou no 
último dia 7 e, desde então, 
85.044 paraibanos já fizeram 
suas declarações. Os dados 
foram levantados pela Recei-
ta Federal na tarde de ontem 
e apontam que outras 254.956 
pessoas ainda enviarão os do-
cumentos do IRPF ao órgão. 

As informações enviadas 
serão utilizadas para compor 
as duas milhões de declara-
ções esperadas para a 4a Re-
gião Fiscal da Receita Federal. 
Junto com a Paraíba, integram 
a região os estados de Alagoas, 
Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. O prazo de entrega dos 
documentos segue até o dia 29 
de abril, às 23h59. A Receita Fe-
deral espera receber aproxima-
damente 34 milhões de decla-
rações em todo o Brasil.

Apesar de o número de de-
clarações recebidas na Paraíba 
representar apenas um quar-
to do total esperado, o delega-
do Hamilton Guedes, da Recei-
ta Federal, explica que o ritmo 
de envios está dentro do espe-
rado. Como em 2020 e 2021 o 
prazo foi prorrogado, Hamil-
ton compara os envios de 2022 
aos de 2019, quando o prazo se-
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Expectativa é que 340 mil paraibanos enviem as informações à Receita Federal até o dia 29 de abril

guia um calendário semelhan-
te todos os anos.  “Em 25 de 
março de 2019, tínhamos rece-
bido aproximadamente 60 mil 
declarações (20% da meta, que 
era 300 mil declarações). Hoje 
já recebemos aproximadamen-
te 25% da nossa meta, portan-
to, estamos dentro do espera-
do”, analisa. 

Quem declara
A declaração do Imposto 

de Renda de 2022 diz respei-
to ao ano-calendário de 2021 e 
pode ser feita no site oficial da 
Receita Federal. Devem decla-
rar o IRPF as pessoas cujos ren-
dimentos tributáveis supera-
ram o valor de R$ 28.559,70 em 
2021; bem como contribuintes 
que receberam, na fonte, ren-
dimentos não-tributáveis, tri-
butados ou isentos com va-
lor total superior a R$ 40 mil 
e pessoas que tiveram isenção 
de imposto sobre o ganho de 
capital na venda de imóveis 

residenciais, seguido de aqui-
sição de outro imóvel residen-
cial dentro de 180 dias. 

Além disso, quem, em 
2021, teve ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos 
(suscetível à incidência do im-
posto), ou realizou operações 
em bolsas de valores, de mer-
cadorias, de futuros e asseme-
lhadas também deve declarar. 
Estão incluídos na lista de de-
clarantes aqueles que tiveram, 
ao longo do ano passado, re-
ceita bruta em valor superior a 
R$ 142.798,50 em atividade ru-
ral; pessoas que tinham, até 31 
de dezembro de 2021, a posse 
ou a propriedade de bens ou 
direitos de valor superior a R$ 
300 mil e pessoas que vieram 
morar no Brasil em qualquer 
mês do ano passado e se en-
quadrem nas especificações 
anteriores.

O contribuinte que preci-
sar fazer a dedução do imposto 
com dependentes precisa estar 

atento ao fato de que a declara-
ção destas pessoas está limita-
da a R$ 2.275,08 por pessoa. Os 
dependentes devem ter Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF).

 
Lote residual 

Ao longo desta semana, a 
Receita Federal do Brasil abriu 
consulta para mais um lote re-
sidual do IRPF. Ao todo, 212.711 
pessoas receberão o crédito 
bancário na próxima quin-
ta-feira (31). Na Paraíba, 1.813 
contribuintes terão direito ao 
resgate do valor que, somado, 
ultrapassa R$ 2,1 milhões.

O lote diz respeito a res-
tituições residuais de exercí-
cios anteriores. De acordo com 
Hamilton Guedes, o lote con-
templa contribuintes que es-
tiveram em malha nos anos 
anteriores e que tiveram suas 
declarações regularizadas de-
pois. A consulta do lote resi-
dual pode ser feita na página 
da Receita Federal.

convênio

Confaz aprova alíquota sobre diesel
A reunião extraordiná-

ria do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) 
aprovou, na última quinta-
feira (24), um Convênio ICMS 
que disciplina o imposto para 
o óleo diesel e cria a alíquota 
uniforme denominada ad rem 
(um valor nominal fixo) para 
o novo regime monofásico de 
cobrança, a partir do mês de 
julho deste ano.

 O secretário de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB), Marial-
vo Laureano, que participou 
da reunião virtual da Confaz, 
revelou o valor fixo que será 
cobrado de ICMS no óleo die-
sel na Paraíba. “Em cada litro 
de óleo diesel (da alíquota ad 
rem) para o óleo diesel S10, 
que é o de uso mais difundi-
do, foi definido um valor fixo 
de R$ 0,90. Essa tarifa do die-
sel corresponde ao valor con-
gelado desde 1o de novem-
bro de 2021. Para que o valor 

unificado ocorresse, os técni-
cos dos estados trabalharam 
num modelo para chegar à 
proposta do Convênio ICMS, 
com a criação de alíquota ad 
rem para o diesel. A arreca-

dação da média sugerida pela 
Lei Complementar 192 e a do 
Convênio, conforme o Con-
faz, será a mesma”, detalhou.

 Segundo Marialvo, os 
efeitos do Convênio ICMS de 
disciplinamento do ICMS do 
diesel ocorrerão, na prática, a 
partir de 1o  de julho deste ano, 
tempo necessário para que o 
sistema “Scanc”, que adminis-
tra a distribuição de arrecada-
ção de combustíveis dos esta-
dos, seja ajustado, assim como 
o programa da nota fiscal ele-
trônica para o novo modelo 
de tributação do ICMS, seja 
adaptado. Durante esse inter-
valo serão considerados os va-
lores congelados do PMPF, de 
novembro de 2021.

 
ICMS congelado

Os secretários de Fazenda, 
que integram o Confaz jun-
to com o Ministério da Eco-
nomia, também alteraram a 

redação do Convênio 1/2022, 
prorrogando o congelamento 
do ICMS sobre gasolina, eta-
nol e gás de cozinha (GLP) até 
o dia 30 de junho deste ano. O 
congelamento, que havia sido 
prorrogado por 60 dias em ja-
neiro deste ano, venceria no 
próximo dia 31 de março.

 Com a alteração, o conge-
lamento do Preço Médio Pon-
derado ao Consumidor Final 
(PMPF), que serve de base de 
cálculo do ICMS, a ser recolhi-
do sobre o preço final da gaso-
lina, etanol e gás de cozinha foi 
prorrogado por mais 90 dias. 

 
Perdas acumuladas 

Segundo dados do Comse-
faz (Comitê Nacional de Secre-
tários da Fazenda), o congela-
mento desde novembro de 2021 
já reduziu em cerca de R$ 1 bi-
lhão por mês os recursos de 
ICMS combustíveis para os 
estados até fevereiro de 2022. 

Cobrança
Em cada litro de óleo 
diesel (da alíquota ad 

rem) para o óleo diesel 
S10, que é o de uso 
mais difundido, foi 

definido um valor fixo 
de R$ 0,90 no ICMS



O Governo Federal apre-
sentou ontem duas medidas 
provisórias (MP) para regu-
lamentar o trabalho remoto, 
promover mudanças no au-
xílio-alimentação e também 
com ações como a antecipa-
ção de férias ou benefícios 
como abono para os traba-
lhadores, em caso de ocor-
rência de situação de cala-
midade. As medidas fazem 
parte do Programa Renda e 
Oportunidade e, segundo o 
governo, visam ajudar na re-
tomada da economia.

Como as MPs têm força 
de lei, elas começam a va-
ler a partir da publicação no 
Diário Oficial da União. Mas 
para virar lei em definitivo é 

preciso que elas sejam apro-
vadas pelo Congresso Na-
cional.

A primeira medida trata 
do trabalho remoto, também 
chamado de teletrabalho. En-
tre as alterações no trabalho 
remoto, está a regulamenta-
ção da modalidade que po-
derá ser realizada no mode-
lo híbrido e na contratação 
com controle de jornada ou 
por produção.

A adoção desse regime 
poderá ser acordada entre o 
empregador e o trabalhador 
e deverá seguir regras já pre-
vistas na legislação. No caso 
do controle de jornada, con-
tinuam valendo regras como 
a da intrajornada, pagamen-
to de horas-extras, etc.

No caso de trabalho por 
produção, a MP prevê que 

não seja aplicado no contra-
to a previsão de controle de 
jornada de trabalho, confor-
me conta na legislação tra-
balhista. Além disso, o texto 
prevê o reembolso por par-
te da empresa ao trabalha-
dor de eventuais despesas 
por conta do trabalho remo-
to, como custos com internet, 
energia elétrica, entre outros.

A MP também define as 
regras aplicáveis ao teletraba-
lhador que passa a residir em 
localidade diversa da locali-
dade em que foi contratado. 
Nesses casos, o texto diz que 
para efeitos do teletrabalho 
vale a legislação o trabalha-
dor que celebrou o contrato.

Auxílio-alimentação
No caso do auxílio-ali-

mentação, a medida provi-

sória garante que os recursos 
sejam efetivamente utiliza-
dos para adquirir gêneros 
alimentícios e procura corri-
gir essa distorção de merca-
do existente na contratação 
das empresas fornecedoras.

O governo informou que 
havia problemas no repas-
se de recursos entre as em-
presas que operam esse tipo 
de auxílio, com o custo sen-
do transferido ao trabalha-
dor. Em outras palavras, as 
empresas que operam o au-
xílio-alimentação ofereciam 
descontos para as empresas, 
mas posteriormente cobra-
vam taxas dos locais onde o 
auxílio é recebido, como res-
taurantes e supermercados. 
Essas taxas acabavam sendo 
embutidas no preço cobrado 
do trabalhador.

Calamidades
Em relação as calamida-

des, a MP permite ao poder 
público, nacional, estadual 
ou municipal, adotar uma 
série de medidas como a fa-
cilitação do regime de tele-
trabalho, a antecipação de fé-
rias individuais e coletivas, 
o aproveitamento e anteci-
pação de feriados e o saque 
adiantado de benefícios aos 
trabalhadores.

Na avaliação do governo, 
a MP fornece um “pacote de 
ferramentas” para ser uti-
lizados nessas situações. O 
Governo Federal informou 
ainda que a medida foi dis-
cutida com o Judiciário ao 
longo dos dois últimos anos 
e  visa fornecer segurança 
jurídica para as empresas e 
funcionários.
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Governo elaborou mudanças em relação à antecipação de férias, auxílio-alimentação e situações de calamidade 

Trabalho remoto é regulamentado
medidas provisórias

Dívidas preocupam brasileiros e 
motivam pedidos de empréstimo

orçamento apertado

BC deve levar Selic até 12,75% 
durante o ano, diz Campos Neto

ciclo de altas

Mais de 25% dos tomado-
res de empréstimo com baixa 
renda indicam despesas com 
transporte, saúde, educação e 
moradia como preocupações 
principais no orçamento. A 
informação consta na pes-
quisa feita pela SuperSim, 
fintech voltada para o mi-
crocrédito para as classes C 
e D, e que ouviu mais de cin-
co mil pessoas de todo o país.

Pelo menos 20% dos bra-
sileiros já pediram emprésti-
mos para quitar contas fixas, 
gastos em saúde e despe-
sas inesperadas. A pesqui-
sa mostrou ainda o perfil de 
solicitantes de empréstimo e 
aponta que 53,3% dos brasi-
leiros que recorreram à me-
dida nos últimos dois anos 
apontaram fatores como cri-
se econômica, pandemia e 
desemprego.

O CMO da SuperSim, 
Brunno Oliveira, explica 
que, como qualquer outro 
compromisso financeiro, o 
empréstimo pode ser a sal-
vação ou a perdição de quem 

está solicitando. “Ao se to-
mar um empréstimo, nor-
malmente as pessoas têm 
uma intencionalidade. O 
que muitas vezes pode não 
acontecer é uma boa gestão 
financeira que permita or-
ganizar melhor suas neces-
sidades”, pontuou.

Empréstimo on-line
Por outro lado, os brasi-

leiros estão cada vez mais 
conscientes e pesquisam an-
tes de solicitar um emprés-
timo. Cerca de 23% afirma-
ram que fizeram buscas no 
Google, no Reclame Aqui e 
em redes sociais para então 
decidir onde solicitar o em-
préstimo.

“Esse mercado está satu-
rado com fraudes e fakes que 
geram uma desconfiança 
natural nos clientes e quem 
não está tão imerso no mun-
do digital tem um certo re-
ceio de tomar empréstimo 
em empresas 100% on-line. 
Para evitar cair em golpes, 
busque sempre os canais ofi-

ciais da empresa”, explica 
Brunno, da SuperSim.

Educação financeira
Brunno orienta que é ne-

cessário planejamento fi-
nanceiro para  se organizar 
em relação ao pagamento de 
empréstimos, seja no início 
do ano ou em outros meses. 
“Para minimizar problemas 
futuros com quitações é pre-
ciso educação financeira. Or-
ganizar e planejar, mesmo 
que seja no papel e na pon-
ta do lápis, permite que esse 
recurso, o empréstimo, pos-
sa ser usado com consciência  
e evita qualquer tipo de pro-
blema futuro”, destaca.

Conforme a pesquisa, 
os homens solicitam mais 
empréstimos que as mulhe-
res, sendo responsáveis por 
52,5% dos pedidos. Além 
disso, a maioria (40%) pos-
sui Ensino Médio completo. 
Em relação à faixa etária, a 
maior parcela dos solicitan-
tes está entre 35 a 44 anos – 
mais de 38%.

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, repetiu ontem que a 
autoridade monetária co-
meçou a aumentar os ju-
ros antes que outros paí-
ses porque percebeu que a 
inflação seria mais persis-
tente. Ele reafirmou que, 
mantido o cenário atual, o 
BC deve encerrar o ciclo de 
aperto monetário na reu-
nião de maio, com mais um 
ponto porcentual de au-
mento na Selic, para 12,75%.

“Acreditamos que o pico 
da inflação no Brasil ocor-
rerá em abril. Vamos alcan-
çar 11% (em 12 meses). Co-
meçamos a subir os juros 
já há muito tempo e deve-
mos ir (com a Selic) mais 
provavelmente até 12,75%, 
que coloca os juros no cam-
po restritivo. Obviamente, 
precisamos entender se vai 
haver mais choques vindos 

dessa crise, e estamos pre-
parados para agir. Mas já 
fizemos a maior parte do 
serviço e precisamos espe-
rar e ver os efeitos do que 
foi feito”, afirmou Campos 
Neto, em palestra organi-
zada pelo Banco Central de 
Reserva do Peru com o Ban-
co de Compensações Inter-
nacionais (BIS).

Ele repetiu que o des-
locamento da demanda se 
serviços por bens tem sido 
a maior causa da alta da 
inflação global. Mais uma 
vez, ele apontou que a de-
manda maior por energia 
já era notada antes mesmo 
do conflito no Leste Euro-
peu. “Tivemos tempos di-
fíceis tentando identificar 
os efeitos da combinação 
de medidas tomadas por 
bancos centrais e governos 
em geral. Tivemos enormes 
pacotes fiscais e estímu-
los monetários combina-
dos. Estávamos prepara-
dos para uma depressão, 
mas graças a Deus enfren-

tamos uma recessão. Mas 
os efeitos estão conosco até 
hoje”, completou.

Nova elevação
Questionado sobre o 

que levaria o Banco Cen-
tral a fazer uma nova eleva-
ção da Selic na reunião de 
junho, o presidente do Ban-
co Central respondeu que a 
autoridade monetária dei-
xou a porta aberta para um 
novo aumento de juros da-
qui a duas reuniões, apesar 
de dar mais probabilidade 
para o encerramento do ci-
clo de alta na reunião de 
maio, chegando aos 12,75% 
ao ano.

“Deixamos a porta aber-
ta para a reunião de junho 
exatamente porque sabe-
mos que há uma grande in-
certeza sobre a extensão da 
crise. Ainda acredito que os 
mercados ainda estão con-
fortavelmente entorpeci-
dos, mas não sabemos se 
isso vai durar muito tem-
po”, afirmou.

Eduardo Rodrigues e         
Lorenna Rodrigues 
Agência Estado

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

n 

Entre as 
alterações está 
a realização 
da atividade 
no modelo 
híbrido, além 
da contratação 
de funcionários 
com controle de 
jornada ou por 
produção

Prévia da inflação oficial registra 0,95% em março
ipca-15

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo 15 (IPCA-15), que mede 
a prévia da inflação oficial, 
ficou em 0,95% em março 
deste ano. Esta é a maior 
alta de preços para uma 
prévia de março desde 2015 
(1,24%). Os dados foram di-
vulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Abaixo de fevereiro
A taxa ficou, no entanto, 

abaixo da observada na pré-
via do mês anterior (0,99%). 
O IPCA-15 acumula taxa de 
10,79% em 12 meses. O IP-
CA-E, que mede o IPCA-15 
trimestral, ficou em 2,54%.

De acordo com o IBGE, 
os nove grupos de produ-
tos e serviços tiveram alta 
de preços, com destaque 
para os alimentos e bebi-

das, com taxa de inflação 
de 1,95%, acima do 1,20% 
de fevereiro.

Entre os itens com maio-
res altas, destacam-se a ce-
noura (45,65%), o tomate 
(15,46%), as frutas (6,34%), 
a batata-inglesa (11,81%), o 
ovo de galinha (6,53%) e o 
leite longa vida (3,41%).

Outros grupos com im-
pacto relevante na prévia 
da inflação foram saúde e 
cuidados pessoais (1,30%), 
transportes (0,68%), habita-
ção (0,53%) e artigos de resi-
dência (1,47%).

No caso da saúde, os 
itens com altas mais im-
portantes foram higiene 
pessoal (3,98%), perfumes 
(12,84%), produtos farma-
cêuticos (0,83%) e serviços 
médicos e dentários (0,58%).

No caso dos transpor-
tes, os principais impactos 
vieram da gasolina (0,83%), 
óleo diesel (4,10%) e gás vei-
cular (5,89%).

Vitor Abdala 
Agência Brasil

Nove grupos de produtos e serviços tiveram alta de preços, com destaque para os alimentos e bebidas, com taxa acima do mês anterior

Foto: Arquivo/EBC
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Um mapeamento inédito sobre 
as empresas startups na Paraíba foi 
divulgado, ontem, em um relatório 
do Centro de Tecnologia e Inovação 
Telmo Araújo (CITTA), localizado no 
Polo Tecnológico do Bairro do Bo-
docongó, em Campina Grande, em 
parceria com a plataforma de inova-
ção Distrito. Segundo as estatísticas, 
o número de startups no estado cres-
ceu 966% em 20 anos: eram apenas 
12 em 2001 e somavam 116 em 2021.

O ano de 2019 marcou o maior 
salto: 16 novas empresas abriram 
naquele ano, ritmo que foi interrom-
pido pela pandemia em 2020 (nove 
novas startups) e 2021 (três). O estu-
do conta que os números podem ser 
maiores, “conforme essas soluções 
vão ganhando tração e passam a ser 
mapeadas”. Como era de se esperar, 
João Pessoa (90) e Campina Gran-
de (24) concentram o maior número 
dessas empresas na Paraíba. Ape-
nas duas mapeadas se encontram 
em outras cidades: uma em Guara-
bira e outra em Cajazeiras. 

“Um dos motivos que leva a essa 
falta de diversidade ao redor does-
tado é a maturidade das startups. 
A maioria ainda se encontra em es-
tágios iniciais e está muito ligada às 
iniciativas públicas e privadas de fo-
mento e/ou auxílio. Como essas ini-
ciativas estão geralmente atreladas 
a Universidades e programas que 
seconcentram nas maiores cidades 
paraibanas, há um incentivo muito 
grande para as startups serem fun-
dadas nessas regiões”, diz o relatório.

A tecnologia da informação é dis-
parado o setor com maior número de 
startups no estado: 31, empregando 
58% dos funcionários. O aumento no 
número de empresas é tido pelo rela-
tório como um dado de amadureci-
mento deste cenário na Paraíba.

EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Quantidade de empresas registradas na Paraíba subiu de apenas 12, em 2001, para 116, no ano passado

Número de startups aumenta 966%
em duas décadas

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agora o médico estrangeiro que quiser obter o registro nos conselhos regionais terá que, obrigatoriamente, comprovar a proficiência em língua portuguesa

Médico estrangeiro deve ter exame de português
para atuar no país

O Diário Oficial da União 
(DOU) publicou ontem uma reso-
lução do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) que passa a exigir 
do médico estrangeiro a certifica-
ção de proficiência em língua por-
tuguesa, em nível médio, para po-

der se registrar junto ao conselho 
e, consequentemente, obter o regis-
tro para exercício da profissão no 
país. A nova exigência passa a va-
ler desde ontem.

A resolução alterou uma norma-
tiva anterior do CFM, de 2018, que 
trata do exercício da medicina no 
Brasil para os estrangeiros e tam-
bém dos brasileiros formados em 

medicina por faculdade no exterior.
A norma, entre outras regras, 

determinava que os conselhos re-
gionais de Medicina (CRMs) pode-
riam cobrar do estrangeiro, além 
do diploma de medicina obtido 
no exterior e revalidado por uni-
versidade pública, documentações 
complementares para o registro 
profissional.

Com a alteração, agora o estran-
geiro que quiser obter o registro 
nos conselhos regionais terão que, 
obrigatoriamente, comprovar a pro-
ficiência em língua portuguesa, 
apresentando o Certificado de Profi-
ciência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (Celpe-Bras) em nível 
intermediário, expedido pelo Mi-
nistério da Educação.

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Renato Félix 
Assessoria SEC&T

Renegociação do Fies segue até 31 de agosto
dívidas em atraso

Cerca de um milhão de estudan-
tes brasileiros está com as parcelas 
do Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies) em atraso. O Governo 
Federal, no entanto, disponibilizou 
canais de renegociação que buscam 
saldar as dívidas e restabelecer o cré-
dito positivo para quem se encontra 
negativado, foi o que disse anteon-
tem, em entrevista ao programa A 
Voz do Brasil, o presidente do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), Marcelo Lo-
pes da Ponte.

Segundo Ponte, cerca de R$ 9 bi-
lhões são devidos em parcelas não 
pagas. O saldo devedor total do Fies 
é de R$ 38,6 bilhões, dos quais o Go-

verno Federal tenta recuperar uma 
parte com o novo programa de qui-
tação de dívidas.

Iniciada em 7 de março, a jorna-
da de renegociações vai até 31 de 
agosto. Para participar, o estudante 
deve ter parcelas em atraso a partir 
de 90 dias. Os descontos vão de 12% 
a 92%, e os planos de parcelamento 
podem chegar a 150 parcelas. Estu-
dantes interessados podem simular 
os novos contratos de maneira digi-
tal, por meio dos apps do Banco do 
Brasil ou da Caixa.

O presidente do FNDE informou 
que os estudantes com nome nega-
tivado em serviços de proteção ao 
crédito terão o cadastro restabele-
cido assim que quitarem a primei-
ra parcela.

Salário-educação
Segundo Ponte, o FNDE já repas-

sou mais de R$ 1,36 bilhão do salá-
rio-educação a estados e municípios, 
que devem ser investidos em infraes-
trutura escolar, material didático e 
transporte para alunos. 

“O salário educação é uma das 
principais fontes de financiamento 
da educação pública no Brasil. Cabe 
ao gestor local definir qual a melhor 
destinação de recursos, de acordo 
com a realidade de cada rede. Pode 
investir em várias ações, como: ca-
pacitação de professores, constru-
ção, reforma, ampliação de escolas”.

Marcelo Lopes da Ponte explicou, 
ainda, que a previsão é que o FNDE 
repasse anualmente cerca de R$ 15 
bilhões em salário-educação para 

estados e municípios, o que deverá 
fortalecer a educação de nível fun-
damental e médio.

A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) anunciou o investimento de 
R$ 178 milhões para manutenção 
de equipamentos, aquisição de ma-
teriais de laboratórios, participação 
em eventos e publicação de conteú-
dos científicos em cursos de pós-gra-
duação. Os recursos fazem parte dos 
programas de Apoio à Pós-Gradua-
ção (Proap) e de Excelência Acadêmi-
ca (Proex). A demanda por cursos na 
área de saúde aumentou na educa-
ção superior, e essas graduações fi-
cam entre as mais procuradas tanto 
no ensino a distância (EAD) quanto 
no presencial.

Agência Brasil

Alex Rodrigues 
Agência Brasil

Butantan inaugura nova fábrica de vacinas
em são paulo

O Instituto Butantan inaugurou 
ontem uma nova fábrica de produ-
ção de vacinas em São Paulo. O Cen-
tro de Produção Multipropósito de 
Vacinas do Instituto Butantan terá 
capacidade de produzir 100 milhões 
de doses por ano e foi construída 
com investimentos que somam R$ 
189 milhões, valor que o governo 
paulista diz ter sido fruto de doa-
ções de 75 empresas privadas e de 
três pessoas físicas.

Segundo o governo paulista, a 

nova fábrica vai funcionar em um 
complexo de 11 mil metros quadra-
dos (m²) de área construída, com dois 
prédios, e deverá gerar cerca de 130 
empregos diretos. A produção ficará 
no andar térreo. Já no piso superior, 
serão tratadas as soluções usadas no 
processo. O subsolo será destinado à 
área de descontaminação de efluen-
tes. Os laboratórios terão qualificação 
de biossegurança de nível três para 
manipulação de vírus pandêmico.

Além da CoronaVac, vacina con-
tra a Covid-19 que é produzida pelo 
Butantan e o laboratório chinês Si-
novac, a fábrica também vai ampliar 

a produção atual de vacinas contra 
raiva, zika e hepatite A.

A previsão é de que a fábrica es-
teja pronta para produzir vacinas 
em grande escala, somente a partir 
do primeiro semestre do próximo 
ano. “Nossa expectativa é de que no 
ano que vem essa fábrica possa es-
tar liberando vacinas de forma re-
gular”, disse Dimas Covas, presi-
dente do Instituto Butantan.

Após a instalação de equipa-
mentos e maquinários importados 
ao longo dos próximos meses, o 
complexo vai passar por novas ins-
peções da Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (Anvisa) e testes 
de segurança para fabricação e cer-
tificação de vacinas.

“Nesse momento, o que se entre-
ga é a infraestrutura física. Entrega-
mos todas as obras com todas as uti-
lidades já instaladas e funcionais e já 
com os equipamentos dentro da fá-
brica. A próxima fase é a instalação 
desses equipamentos. Esses equipa-
mentos ligados nos sistemas de con-
trole têm que ser colocados para fun-
cionar. Quem faz isso é o Butantan 
com os produtores [fabricantes dos 
equipamentos], que vem do mundo 
inteiro”, explicou Covas.

Elaine Patricia Cruz 
Agência Brasil

meio ambiente

Governo lança 
operação contra
queimadas e
desmatamento

Os ministérios do Meio Ambien-
te e da Justiça e Segurança Pública 
anunciaram, ontem, o lançamento 
da Operação Guardiões do Bioma 
Desmatamento.

Com foco no combate ao desma-
tamento e às queimadas ilegais na 
região amazônica, a ação vai mobi-
lizar a 1,2 mil agentes das polícias 
Federal (PF) e Rodoviária Federal 
(PRF); Força Nacional de Seguran-
ça Pública; Ibama; ICMBio, além de 
contar com o apoio das forças de se-
gurança pública dos estados.

Segundo o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite, a propos-
ta é distribuir o efetivo por 10 ba-
ses operacionais, e reforçar o patru-
lhamento principalmente no sul do 
Amazonas e no Pará.

De acordo com Leite, a ação de 
combate a atividades predatórias 
lançada ontem é diferente da Ope-
ração Guardiões do Bioma já rea-
lizada em 2021 para combater as 
queimadas no Pantanal, Cerrado e 
na Amazônia.

“A [operação] Guardiões do Bio-
ma contra incêndios vai se repe-
tir este ano, abrangendo o Panta-
nal, o sul do Amazonas e parte do 
Cerrado. Já a Guardiões do Bioma 
Desmatamento é uma força espe-
cial com foco no bioma amazôni-
co”, disse o ministro Joaquim Leite 
à Agência Brasil.
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Cantora e multi-instrumentista paraibana Cátia de França, a atriz e estrela dos palcos Zezita Matos, várias vezes premiada, e a também premiada escritora Maria Valéria Rezende

Elas são destaques na música, na arte, na literatura, continuam ativas e servem de modelo para as novas gerações

Três mulheres na vida cultural da PB
inspiração na maturidade

Chegar aos 60 anos de 
idade e ser legalmente idosa 
pode parecer um peso. Mas 
nem sempre mulheres nes-
sa idade – ou mais – pensam 
em aposentadoria. E, quan-
do pensam, é para investir o 
tempo em outras atividades. 
Parar, jamais!

Em homenagem ao mês 
das mulheres, A União re-
vela histórias de três mulhe-
res inspiradoras do cenário 
cultural paraibano que con-
tinuam ativas em suas pro-
fissões. Uma delas é a pre-

miada atriz Zezita Matos, 
79 anos. Sua paixão pelo tea-
tro começou ainda criança, 
quando assistia filmes no 
mercado público na cidade 
de Pilar-PB. Mas descobriu 
sua vocação no Liceu Parai-
bano, aos 16 anos, quando 
entrou para a juventude co-
munista. 

“Isso foi na época das li-
gas camponesas, anos 1970. 
A gente subia em cima de 
um caminhão com destino a 
Sapé, Mari, Rio Tinto e decla-
mávamos textos curtos que 
transmitiam arte, mas tam-
bém um conteúdo político”, 
relembrou.

Com mais de 50 anos de 
carreira, a primeira-dama do 
teatro paraibano se mantém 
ativa e continua com a dedi-
cação de uma pessoa inician-
te. Hoje ela divide seu tempo 
entre peças teatrais do Cole-
tivo de Teatro Alfenim, fil-
mes nacionais e participa-
ções em novelas. 

Apesar da experiência ser 
fundamental, Zezita Matos 
enfatiza que a idade não in-
fluencia no teatro, pois cada 
trabalho é único. “Na cons-
trução do personagem você 
tem que fazer pesquisa, tem 
que viver aquela época, en-
tão eu tenho a empolgação 

de uma atriz iniciante. É pre-
ciso ter tesão no teatro. Eu já 
fiz várias Paixões de Cristo, 
mas sempre é uma experiên-
cia diferente”, explicou.

A personagem Das Dores, 
no filme “A História da Eter-
nidade” (2014), é uma avó 
que sente desejo pelo próprio 
neto, pois a sexualidade é re-
primida nos idosos. “Minha 
personagem faz uma crítica 
à sociedade que não permi-
te que os velhos vivenciem 
sua sexualidade, curtam sua 
vida”, explicou.

Zezita Matos lembra que 
o início da pandemia foi mui-
to difícil, pois o ritmo de sua 

vida sempre foi muito acele-
rado. “Eu estou fazendo te-
rapia pois me sentia péssima 
parada. Hoje, consigo perce-
ber o quanto produzi nessa 
pandemia, fiz três curtas e 
um longa”, comemora.

A personagem de “Mãe e 
Filha” a ensinou a desacele-
rar. “Quando recebi esse per-
sonagem, logo pensei: não 
combina com a minha na-
tureza! Mas depois fui en-
tendendo que o motivo dela 
estar apática era a solidão. 
Então esse personagem me 
ensinou a desacelerar, en-
tender o tempo das pessoas”, 
concluiu.

Dica
Apesar da 

experiência ser 
fundamental, 
Zezita Matos 
enfatiza que 
a idade não 

influencia no 
teatro

O universo da literatura 
sempre foi algo muito pre-
sente na vida da premiada 
escritora Maria Valéria Re-
zende, 79 anos, pois ela nas-
ceu em uma família de es-
critores. A paulista radicada 
na Paraíba conta que a leitu-
ra era o único lazer nas ho-
ras vagas. Uma necessidade 
diária tão essencial quanto 
uma boa noite de sono.

“Como eu lia muito des-
de pequena, escrevia bem. 
Eu ganhava os concursos 
de redação na minha esco-
la, mas quando chegava na 
competição municipal sem-
pre era desclassificada, pois 
tinha um parente no júri. 
Hoje leio em média duas mil 
páginas por semana” disse.

Como não tinha dinhei-
ro para comprar presente de 
aniversário, Maria Valéria 
presenteava os amigos com 
uma história. “Eu escrevia 
uma história, desenhava 

uma capinha bonita e leva-
va para a pessoa de presen-
te de aniversário. Eu escrevi 
a vida inteira, mas naquela 
época não tinha a pretensão 
de ser escritora. Estava mui-
to feliz com a minha vida de 
invisível”, contou.

Seu propósito de vida 
nunca foi constituir família 
nem ser escritora. Ela que-
ria “correr o mundo”, apren-
der, ensinar e ajudar as pes-
soas. Como estudou em um 
colégio de freiras, acabou se 
tornando freira missionária. 
“Entre ser freira ou casar, es-
colhi fazer os votos. Ser frei-
ra era muito mais divertido. 
Percorri o mundo sem nun-
ca ter pagado uma passa-
gem”, brincou. Ela morou na 
Argélia, no Timor, na China 
e no México, onde ensinou 
camponeses a ler e a escre-
ver através da metodologia 
de educação popular frei-
riana, trabalho que também 

desenvolveu no Brasil.
Às vésperas de comple-

tar 60 anos, em 2001, co-
meçou a se dedicar profis-
sionalmente à literatura, 
quando publicou o livro 
“Vasto Mundo”, sendo ree-
ditado em nova versão em 
2015(Ed.Alfaguara). Pos-
teriormente foi traduzido 
e publicado na França, em 
2017. Desde 2004 participa 
do Clube do Conto da Pa-
raíba, que a estimulou a con-
tinuar escrevendo ficção. 
O seu romance “O voo da 
Guará Vermelha” foi publi-
cado em Portugal, França 

e teve duas edições na Es-
panha. Em 2009, ganhou o 
primeiro Jabuti, na catego-
ria infantil, com a obra “No 
risco do caracol”; em 2013, 
outro Jabuti com o roman-
ce “Ouro dentro da cabeça”.

Segundo a escritora, todo 
mundo tem história para 
contar. Para os que preten-
dem ingressar na literatu-
ra, dá algumas dicas para 
as novas gerações: “Leiam 
muito e observem o mundo. 
Não imaginem que sua lite-
ratura só é boa se ganharem 
prêmio. ‘O Voo da Guará 
Vermelha’ e ‘Vasto Mundo’ 

foram os meus livros mais 
lidos, mas nunca foram pre-
miados. Outra dica impor-
tante é: só escrevam se for 
um grande prazer para vo-
cês. Escritor não é profis-
são, por isso é necessário ter 
uma fonte de renda estável 
primeiro”, aconselha.

Em relação aos idosos que 
estão perto de se aposentar 
e desejam aproveitar o tem-
po livre para realizar um 
sonho antigo, Maria Valéria 
comenta: “Todo mundo tem 
um talento, que muitas ve-
zes é deixado de lado dian-
te das obrigações da vida. 
Seja cantar bem, artes plás-
ticas, tocar um instrumento 
ou até mesmo gostar de es-
crever. Se você sempre quis 
aprender violão, mas nunca 
teve tempo, o que está espe-
rando? O mesmo serve para 
a literatura, pois todo mun-
do tem histórias para contar. 
Cada pessoa tem uma ma-

neira de ver o mundo e isso 
é o que torna a escrita fasci-
nante”, incentivou.

Em 2015 foi a grande 
vencedora do Jabuti por seu 
romance “Quarenta Dias”, 
em que conta a história de 
uma professora de língua 
francesa aposentada que, 
num rompante, sai de casa 
e passa dias perambulan-
do pela cidade. Nesse livro, 
Maria Valéria Rezende faz 
uma crítica aos filhos que 
acabam atribuindo aos ido-
sos o cuidado com os netos, 
dilema muito recorrente na 
terceira idade.

“Em vez de aproveita-
rem a velhice, os idosos aca-
bam se tornando babás de 
seus netos. Não é justo com 
eles, pois já criaram seus fi-
lhos. Minhas amigas vivem 
esse dilema, mas como não 
tive filhos posso problema-
tizar na minha literatura”, 
criticou.

A compositora, cantora e 
multi-instrumentista Cátia 
de França, 75 anos, é tam-
bém um exemplo de artista 
que permanece produtiva, 
vivenciando a melhor fase 
de sua carreira. Sua músi-
ca tem como fonte a litera-
tura, fazendo referências 
à obra de João Guimarães 
Rosa, Manoel de Barros, 
José Lins do Rego e João Ca-
bral de Melo Neto. Em suas 
canções, a compositora fala 
sobre as paisagens do Nor-
deste, a força da mulher, lu-
tas, arte, ancestralidade e 
racismo.

Em 1972, migrou para o 
Rio de Janeiro em busca de 
oportunidades. Lá encon-
trou uma leva de nordesti-
nos como Zé Ramalho, Vi-
tal Farias, Geraldo Azevedo, 
Elba Ramalho, que lhe abri-
ram caminhos. Ela foi san-
foneira e percussionista de 
Zé Ramalho, tanto é que fez 
parte do CD Avohai. “Elba 
e Zé Ramalho foram meus 
padrinhos na música. Nin-
guém alcança sucesso so-
zinho”. 

Percebendo a originali-
dade de suas canções, em 
1979, Zé Ramalho produziu 

seu primeiro disco “20 pala-
vras ao redor do sol”, convi-
dando músicos renomados 
para participar da gravação, 
entre eles, Dominguinhos, 
Lulu Santos, Sivuca, Bezer-
ra da Silva, Elba Ramalho e 
Amelinha.

Sua discografia na déca-
da de 1980 inclui os LPs ‘Fe-
liz demais’ e ‘Olinda’. Em 
1988, o CD Avatar. Em 2005, 
lançou ‘Cátia de França can-
ta Pedro Osmar’, interpre-
tando músicas do artista 
paraibano. Em 2012, gra-
va o CD independente ‘No 
Bagaço da Cana/ Um Bra-

sil Adormecido’. Em 2016, 
Cátia de França apresenta 
aos seus fãs o CD ‘Hóspe-
de da Natureza’, com o pa-
trocínio da Natura Musical, 
inspirado na obra do escri-
tor Henry David Thoreau e 
com uma musicalidade que 
transita do reggae ao blues, 
passando por bossa nova, 
rock e bumba meu boi.

Apesar de seu talen-
to, Cátia de França passou 
anos de sua vida no ostra-
cismo. Com o boom da in-
ternet, foi redescoberta pela 
juventude, em 2016. “Eu tive 
pouca oportunidade na mí-

dia, mas os jovens descobri-
ram meu trabalho através 
da internet. Sou muito gra-
ta por esse reconhecimento 
e perceber que minha mú-
sica serviu de inspiração 
às novas gerações da músi-
ca, mas que também gerou 
identificação no público jo-
vem”, afirmou.

Para ela, essa troca in-
tergeracional, seja na mú-
sica ou nas relações sociais, 
é muito importante, pois 
o maior desafio do idoso é 
ser ouvido. “Tanto no Japão 
quanto em uma civilização 
indígena, os mais velhos são 

considerados fontes de sabe-
doria. Os idosos vivencia-
ram vários acontecimentos 
importantes, então eles têm 
muito a ensinar”, declarou.

Um aprendizado da ma-
turidade, segundo Cátia de 
França, foi ouvir mais e fa-
lar menos. Além de sele-
cionar o tipo de informa-
ção que deseja consumir. 
“Eu sempre fui muito auda-
ciosa, então acabava absor-
vendo o que não fazia bem. 
Hoje, prefiro falar menos e 
ouvir mais para resguar-
dar minha saúde mental”, 
concluiu.

Primeiro livro foi publicado às vésperas dos 60 anos

Cátia foi redescoberta pela juventude através da internet

n 

Seu propósito de vida nunca foi constituir 
família, nem ser escritora. Ela queria “correr 
o mundo”, aprender, ensinar e ajudar as 
pessoas.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com
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Pressão
toma conta dos 

jogadores do Treze 
no jogo deste 

sábado, em João 
Pessoa, diante do 
CSP pelo grupo B 
do Campeonato 

Paraibano

O Treze tem hoje o jogo mais 
importante do ano e que pode dei-
xar o time outra temporada sem 
calendário cheio, em caso de der-
rota. O Galo vai enfrentar o CSP, 
às 16 horas, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa, com a obrigação 
de vencer para assumir a tercei-
ra posição do grupo B e continuar 
com chances de chegar às semifi-
nais do Campeonato Paraibano. 
Atualmente, o Galo, após a derro-
ta para o Campinense, na última 
partida, ocupa a quarta posição, 
com apenas seis pontos em seis 
jogos, enquanto que o Tigre está 
em terceiro lugar com sete pontos, 
também em seis jogos.

O Galo teve 10 dias de folga 
para se preparar para esta parti-
da, o que foi bastante comemorado 
pelo técnico Marcelinho Paraíba, 
que assumiu o comando técnico 
da equipe há pouco tempo. 

“Eu assumi a equipe e de cara 
enfrentei um clássico, sem tempo 
para nem conhecer o elenco. Tra-
balhei no início só na recupera-
ção do moral dos atletas, que es-

tava em baixa. Gostei muito da 
evolução da equipe no segundo 
jogo contra o Campinense, apesar 
da derrota. Agora, com esses dias 
de folga, tive tempo suficiente para 
conhecer cada jogador e sua ma-
neira melhor de jogar, assim pude 
adaptar o melhor de cada um no 
time”, disse o treinador.

Mesmo com poucas chances de 

continuar na competição, o Treze 
investiu na chegada de dois refor-
ços, o lateral esquerdo Fernando 
Carlos e o meia Patuta. Eles já estão 
confirmados no time que vai enca-
rar o Tigre em João Pessoa. Apesar 
das dificuldades, Marcelinho Pa-
raíba acredita na vitória do Galo.

“Sabemos da importância des-
te jogo para o clube, sabemos das 

dificuldades que vamos encontrar 
diante de um bom time, jovem e de 
muita correria, mas estamos pre-
parados para vencer. É muito im-
portante o apoio do torcedor nesta 
hora, para motivar os jogadores”, 
afirmou.

No CSP, a situação é muito pa-
recida com a do Treze em termos 
da importância deste jogo. O Ti-

gre tem apenas um ponto à fren-
te do Galo e uma vitória garanti-
ria a presença do clube, no mínimo 
na repescagem por uma vaga nas 
semifinais. Na última rodada, o 
CSP vai encarar o Campinense 
em Campina Grande, um jogo 
teoricamente mais difícil, porque 
a Raposa é líder do grupo e vai jo-
gar em casa. 

Treze enfrenta o CSP na obrigação de vencer para seguir em busca de consolidar calendário para temporada de 2023

Galo faz o jogo do ano no Almeidão
paraibano 2022

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

A atleta paraibana, le-
vantadora de peso, Mayara 
Rocha, foi convocada para 
compor a equipe feminina 
da Seleção Brasileira de Po-
werlifting, que vai disputar 
o Campeonato Mundial da 
modalidade, no mês de ju-
nho, na África do Sul. A atleta 
foi lembrada depois de boas 
participações no Campeona-
to Sul-Americano de Power-
lifting 2021, em Guayaquil, 
no Equador, e no Campeo-
nato Brasileiro de Powerlif-
ting Raw 2022, realizado em 
São Bento do Sul - SC, no mês 
passado.

No Sul-americano de Po-
werlifiting, Mayara conquis-
tou quatro medalhas para o 
Brasil, sendo duas de prata e 
duas de bronze. Já no Cam-
peonato Brasileiro de Power-
lifting Raw, a atleta de 29 
anos, garantiu o 1º lugar no 
pódio. Ela, agora, já se pre-

para para representar bem o 
país, em sua primeira partici-
pação no Campeonato Mun-
dial da modalidade.

“Recebi a notícia por 
email, confesso que não acre-
ditava que a minha convo-
cação pudesse acontecer já 
neste ano, fiquei muito feliz. 
Trabalhei a minha vida in-
teira para viver esse momen-
to. A nossa responsabilidade 
aumenta, vou intensificar os 
treinamentos e buscar a mi-
nha melhor condição, para re-
presentar bem o meu país no 
mundial”, confessou Mayara.

 Natural de Campina 
Grande, Mayara Rocha vai 
disputar o Festival Arnold 
Classic, maior evento interna-
cional de nutrição esportiva, 
saúde, esportes, lutas, perfor-
mance e fitness da América 
do Sul, no mês de maio, em 
São Paulo - SP, antes de ir ao 
Mundial de Powerlifiting. A 
participação da paraibana no 
evento vai servir de prepa-
ração para a disputa de sua 

competição mais importan-
te da carreira.

“No Festival Arnold Clas-
sic, estarei representando a 
Seleção Brasileira de Power-
lifiting. Sem dúvidas, o foco é 
minha participação no Mun-
dial, no mês de junho, onde 
meu objetivo é conquistar o 
feito inédito, de trazer para o 
Brasil a 1ª medalha na catego-
ria para atletas com peso até 
47kg”, comentou.

O Powerlifting é um es-
porte de força, cujo objetivo 
do atleta é levantar o maior 
peso possível em cada um 
dos movimentos pelos quais 
este esporte é composto; o 
movimento de agachamento, 
supino e o peso morto. 

“Por não se tratar de um 
esporte olímpico, o atleta 
dessa modalidade não rece-
be nenhum auxílio financei-
ro. Portanto, terei de buscar  
apoiadores para que eles pos-
sam contribuir com a minha 
ida ao mundial, na África do 
Sul”, finalizou Mayara.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Paraibana foi convocada para compor a Seleção na disputa do Campeonato Mundial, em junho
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Mayara Rocha vai disputar Mundial na África do Sul
powerlifting

O técnico Marcelinho Paraíba mostra aos jogadores a tática a ser usada diante do CSP, logo mais, no Estádio Almeidão

Foto: @cassiano13fc
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Conmebol realiza sorteio que provoca um clássico mineiro e o confronto do Corinthians contra o Boca Juniors

Palmeiras fica no grupo mais fraco
copa libertadores

Felipe Rosa Mendes 
Agência Estado

Precisamente no dia 8 de fevereiro do ano de 
1949, ele nasceu na prazerosa cidade de Patos, PB, 
carinhosamente denominada pela imprensa de 
morada do sol, foi por seus país registrado com o 
nome de ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, 
mas para o mundo da bola ele ficou conhecido como 
o seguro zagueiro “Pistola”, apelido decorrente de 
uma deformidade física em seu braço esquerdo.

Com apenas 16 anos de idade, “Pistola” se 
destacou jogando de quarto zagueiro no time do 
Náutico, uma das inúmeras equipes amadoras 
então existentes na cidade de Patos. Em 1969, ele foi 
levado pelo jogador e amigo Bastinho, para jogar 
no Nacional. Na época quem treinava o canário do 
sertão era o saudoso e competente Virgílio Trindade. 
“Pistola”, que também jogava na lateral esquerda, 
foi titular da quarta zaga do Alviverde por vários 
anos, jogando ao lado de Bastinho, Teomar, João 
Grilo, Pedro Leitão, Messias, Chiquinho Alegria, 
Dinaldo, Canário, Tico, Clóvis e do saudoso 
goleiro e seu irmão Pereira. Era uma época em 
que o Nacional  não precisava de jogadores de 
outras cidades, ao contrário, as equipes de fora e 
as denominadas de grandes viviam atrás de suas 
revelações e promessas.

O nosso homenageado, que possuía uma 
excelente visão de jogo, marcava muito bem e com 
excelente domínio de bola, também jogou futebol 
de salão nos colégios de sua cidade e fez parte da 
seleção de futebol de Patos, selecionado que teve a 
finalidade de angariar fundos para a Liga Patoense 
de Futebol. Em 1971,”Pistola” foi jogar na cidade 
cearense de Barbalha, na equipe do Cecasa, que 
representava uma grande fábrica de cerâmica local. 
Em 1972, ele retornou para morar em Patos e vestir 
novamente o manto Alviverde que tanto respeitou e 
honrou.  A sua relação como atleta com o Nacional 
continuou até o final do ano de 1974, perfazendo cinco 
anos de dedicação e amor ao seu time de coração.

Em 1975, ele veio trabalhar na cidade de João 
Pessoa, onde teve o prazer de disputar duas 
temporadas seguidas com a camisa Alvirrubra do 
Auto Esporte, quando jogou ao lado de Fernando, 
Silva Índio, Chico Alicate e Marco Antônio, 
Reginaldo, Augusto, Miltinho, Marcílio, Carneiro 
e Catê, sendo os dois últimos citados também 
oriundos do futebol de Patos.

Outra participação do nosso quarto zagueiro, foi 
com a camisa Alvirrubra do Cabo Branco, quando 
disputou um torneio realizado no estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, o saudoso campinho da Graça. 
Em 1976, com apenas 27 anos de idade, ele resolveu 
pendurar as suas disputadas chuteiras e dedicar-se 
ao seu trabalho profissional, pois futebol, naquela 
época, não oferecia independência financeira aos 
jogadores, apesar da incontestável qualidade que 
eles possuíam.

Hoje, aposentado, do alto da experiência dos 
seus 73 anos de idade, “Pistola” relembra com 
saudade da época em que tudo começou, das 
chuteiras pesadas e desconfortáveis, dos gramados 
irregulares, e da falta de estrutura financeira. Porém, 
com um sorriso nos lábios, ele acrescenta que todas 
essas deficiências eram supridas dentro das quatro 
linhas pela vontade, determinação e qualidade dos 
atletas de outrora. Era uma época em que o futebol 
era jogado para frente, o conhecimento técnico 
prevalecia sobre o condicionamento físico. Para nós 
torcedores, cronistas e desportistas paraibanos, 
ficou a certeza de que o Sr. ANTONIO PEREIRA DO 
NASCIMENTO, o popular “PISTOLA”, escreveu o seu 
nome com tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano. 

Causos 
  & lendas do nosso futebol

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

Você se lembra do 
zagueiro Pistola?

Pistola, no detalhe, foi um dos grandes jogadores do Naça

Foto: Arquivo pessoal

O sorteio da fase de gru-
pos da Copa Libertadores re-
servou destinos opostos para 
os rivais Palmeiras e Corin-
thians. Se o atual bicampeão 
caiu num grupo mais tranqui-
lo, o Alvinegro terá pela fren-
te o tradicional Boca Juniors. Já 
o Grupo D confirmou o clás-
sico mineiro entre Atlético e 
América, enquanto o Flamen-
go terá rivais medianos em 
sua chave e o Red Bull Bragan-
tino entrou num do grupos 
mais difíceis da competição.

Vencedor das últimas 
duas finais da Libertadores, o 
Palmeiras deve encontrar um 
dos caminhos mais fáceis até 
o mata-mata da competição, 
de acordo com o sorteio reali-
zado, ontem, na sede da Con-
mebol, no Paraguai. Mas, se 
escapou de argentinos e uru-
guaios, o time Alviverde terá 
que fazer viagens mais lon-
gas para rever o equatoriano 
Emelec, adversário frequente 
na competição, o venezuelano 
Deportivo Táchira e o bolivia-
no Independiente Petrolero.

O Corinthians entrou na 
chave E, forte candidato a 
grupo da morte desta Liberta-
dores. Em sua trajetória estão 
o rival Boca Juniors, o colom-
biano Deportivo Cali, dono 
de dois vice-campeonatos na 
competição, e o boliviano Al-
ways Ready, o elo mais fraco 
desta chave. O time brasileiro 
faturou seu único título de Li-
bertadores, em 2012, em final 

Fase de grupos da Libertadores
n Grupo A
palmeiras
Emelec-EQu
Deportivo Táchira-VEN
Ind. petrolero-BoL

n Grupo B
Athletico-pr
Libertad-pAr
Caracas-VEN
The Strongest-BoL

n Grupo C
Nacional-uru
Vélez Sarsfield-ArG
red Bull Bragantino
Estudiantes-ArG

n Grupo D
Atlético-MG
Ind. Del Valle-EQu
Deportes Tolima-CoL
América-MG

n Grupo E
Boca Juniors-ArG
Corinthians
Deportivo Cali-CoL
Always ready-BoL

n Grupo F
river plate-ArG
Colo-Colo-CHI
Alianza Lima-pEr
Fortaleza

n Grupo G
peñarol-uru
Cerro porteño-pAr
Colón-ArG
olimpia-pAr

n Grupo H
Flamengo
universidad Católica-CHI
Sporting Cristal-pEr
Talleres-ArG

R$ 111 mi 
vai ganhar o campeão 
desta edição da Copa 
Libertadores somado 
os valores de todas as 

etapas. A fase de grupos 
paga R$ 14,5 milhões a 

cada clube

contra o Boca. Mas também já 
sofreu dolorosas eliminações 
diante dos argentinos.

O grupo D reservou um 
clássico brasileiro e mineiro. 
Campeão em 2013, o Atlético
-MG vai enfrentar o América 
pela primeira vez numa edi-
ção da Libertadores. O Amé-
rica obteve uma classificação 
suada para a fase de grupos, 
após viradas inesperadas 
nas disputas preliminares 
da competição. E o Atlético, 
atual campeão do Brasileirão 
e da Copa do Brasil, tentará 
voltar à final, após cair na se-
mifinal, diante do Palmeiras, 
no ano passado.

Os dois mineiros vão cru-
zar com o mediano Indepen-
diente del Valle, do Equador, 
e o colombiano Deportes To-

lima, mais conhecido por eli-
minar de forma surpreen-
dente o Corinthians, então 
comandado pelo técnico Tite, 
na fase preliminar da Liber-
tadores de 2011.

Flamengo e Athletico-PR 
entraram em grupos mais 
equilibrados. Campeão em 
2019, O time carioca está na 
chave H, ao lado de Universi-
dad Católica, do Chile, Spor-
ting Cristal, do Peru, e o argen-
tino Talleres. A equipe chilena 
tende a ser a segunda força, 
enquanto o Fla é o favorito a 
avançar em primeiro lugar.

Classificado diretamente à 
fase de grupos por ser o atual 
campeão da Copa Sul-Ame-
ricana, o time paranaense vai 
medir forçar contra o para-
guaio Libertad, o venezuela-
no Caracas e o boliviano The 
Strongest, que disputa com 
o Libertad para ser a segun-
da força do grupo a partir da 
sua grande vantagem: a alti-
tude de 3.660 metros da cida-
de de La Paz.

Já o Red Bull Bragantino 
teve pouca sorte no sorteio es-
tará no difícil Grupo C, com o 
uruguaio Nacional, o tradicio-
nal argentino Vélez Sarsfield 
e o sempre complicado Estu-
diantes de La Plata, dono de 
quatro títulos da Libertadores.

O Fortaleza, por sua vez, 
vai duelar com o tradicional 
River Plate, que esteve em 
três finais nas suas últimas 
seis participações na compe-
tição, incluindo 2019, quando 
foi vice diante do Flamengo, 
e em 2018, com o troféu na 

mão. Os demais adversários 
do time cearense são o chi-
leno Colo-Colo e o peruano 
Alianza Lima.

Com oito representantes, 
o Brasil venceu as últimas 
três edições da Libertado-
res - duas com o Palmeiras 
e uma com o Flamengo - e 
tem ainda quatro dos últi-
mos cinco troféus (o Grêmio 
foi campeão em 2017).

A fase de grupos vai co-
meçar já no início do mês de 
abril, ainda sem datas e ho-
rários definidos, e será dis-
putada até o fim de maio. O 
mata-mata começará no fim 
de junho.

A final deste ano será 
mais cedo, quase um mês an-
tes da decisão de 2021. Nes-
ta temporada, está marcada 
para o dia 29 de outubro, em 
jogo único, como virou regra 
na competição, no estádio 
Monumental de Guayaquil, 
no Equador. A antecipação da 
data evita choque com a Copa 
do Mundo do Catar, que será 
disputada em novembro e de-
zembro deste ano.

O futuro campeão desta 
edição da Libertadores vai 
embolsar US$ 23 milhões 
(cerca de R$ 111 milhões no 
câmbio atual), somando os 
valores obtidos em todas as 
fases. Apenas para o título, 
a premiação subiu de US$ 
15 milhões para US$ 16 mi-
lhões (R$ 77 milhões). So-
mente por entrar na fase de 
grupos, cada time ganhará 
US$ 3 milhões (R$ 14,5 mi-
lhões).

O atual bicampeão da Copa Libertadores, o Palmeiras, terá um caminho bem mais fácil para chegar às oitavas de final

Foto: Cesar Greco/palmeiras
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A goleada de 4 a 0 sobre 
o Chile, no Maracanã, en-
cerrou com chave de ouro 
a participação do Brasil nas 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo atuando em casa e 
mostrou ao técnico Tite que 
um ataque leve e driblador 
tem boas chances de voltar a 
vingar na seleção. Autor do 
gol que abriu a contagem e 
ovacionado a todo momen-
to no Maracanã, Neymar 
disse após a partida que se 
sentiu confortável em cam-
po e elogiou a parceria com 
Vinícius Junior, a quem cha-
mou de craque.

O atacante do Paris Sain-
t-Germain atuou mais cen-
tralizado no jogo dessa quin-
ta-feira, partida em que Tite 
escalou Vinícius pela esquer-
da e Antony pela direita. “É 
um posicionamento que eu 
venho jogando há um bom 
tempo, de um meia-esquer-
da, trocando com função de 
nove. Me sinto confortável aí, 
me sinto bem, jogando com o 
Vini, que é um craque. Acho 
que a gente se entende muito 
bem”, afirmou Neymar.

Todos os quatro gols do 
Brasil foram marcados por jo-
gadores de frente. Os dois do 
primeiro tempo foram marca-
dos pelos titulares Neymar e 

Vinícius Junior, e contou com 
participação direta de An-
tony. Na etapa final, quem 
marcou foram os reservas 
Philippe Coutinho e Richar-
lison.

O gol de Coutinho veio 
num pênalti em que Neymar, 
o batedor oficial da seleção, 
deixou o colega cobrar. “O 
Couto é um grande amigo 
que eu tenho no futebol. A 

gente está na seleção junto 
desde pequeno. Eu fiz pelo 
momento do jogo. Ele me 
pediu também pra bater o 
pênalti, acho que o compa-
nheirismo nesses momentos 
tem que existir, e a felicidade 
dele fazendo o gol é a mesma 
como se eu tivesse feito. Eu 
fico contente por ele ter feito 
o gol”, disse Neymar.

O atacante do PSG, que 

tem sofrido vaias e críticas 
ferozes da torcida francesa, 
também se mostrou feliz pela 
recepção que teve no Mara-
canã. “Maracanã lotado me 
inspira. Maracanã lotado dá 
vontade de fazer tudo, dá pra-
zer, alegria. Acho que o cli-
ma que a torcida colocou hoje 
(quinta) é fundamental para 
me incentivar mais ainda”, 
afirmou Neymar.

Desgaste
físico dos atletas 

é a principal 
preocupação 
do técnico do 

Corinthians, Vitor 
Pereira, para o 

clássico contra o 
São Paulo, neste 

domingo

Corinthians lamenta a falta de tempo para 
se preparar para o clássico contra o São Paulo

Paulistão

Jogador disse ter se sentido muito bem ao lado de jogadores jovens, como Vinícius Júnior e Antony

Neymar elogia novo ataque do Brasil
No RetoRNo

Agência Estado

Marcio Dolzan 
Agência Estado

O atacante Vinícius Junior foi um dos destaques do Brasil na goleada sobre o Chile no Maracanã

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A vitória de 4 a 0 sobre 
o Chile no Maracanã lotado 
foi a despedida que a sele-
ção brasileira esperava. Ape-
sar do placar elástico, a golea-
da sobre os chilenos não foi 
exatamente fácil; o time do 
técnico Martín Lasarte po-
voou a defesa e ofereceu difi-
culdades ao trio ofensivo do 
Brasil - que em determinado 
momento se transformou em 
quarteto, com Paquetá apare-
cendo próximo à área. Para o 
técnico Tite, o resultado final 
demonstra que a estratégia 
de jogo do Brasil foi acertada.

“Quando se joga contra 
5-3-2, com cinco atrás, abre-
se dois pontos, trabalha-se 
com dois entre linhas com li-
berdade de articulação - Pa-
quetá e Neymar, ou Couti-
nho, depois que entrou. Os 
dois, um avançado como 
meia-esquerda, lateral que 
vira meia-esquerda, e segun-
do meio-campista que joga 
entre linhas, e que joga num 
plano de corredor pelo lado 
direito”, explicou Tite

O treinador disse que a 
opção tática tinha como fina-
lidade dar liberdade ao “ta-
lento desses jovens”, o que 
de fato o torcedor pôde ver 
nas atuações de Vinícius Jr., 

Neymar e Antony, em espe-
cial no primeiro tempo.

“Construção com quatro, 
balança a bola e inverte pro 
outro lado, que vai ter um cor-
redor livre para as constru-
ções e para deixar os atletas 
no último terço com liberda-
de de criação, ou de condu-
ção, ou de passe, ou de finta, 
ou de drible, ou cruzamento 
ou de chute. Ali é um espaço 
do talento desses jovens jo-
gadores, que tem essa carac-
terística que é impressionan-
te”, considerou Tite.

Com os quatro gols dian-
te do Chile, o Brasil chegou 
à marca de 36 gols marca-
dos nas Eliminatórias, mé-

dia de 2,25 por jogo. Os bons 
números são reflexo de um 
pedido comum de Tite aos 
jogadores. “O que eu tento co-
locar bastante a eles (jogado-
res) é: façam a jogada de uma 
forma vertical, procurem o 
gol, porque o gol é a essência 
maior do futebol. Todo o ta-
lento buscando essa objetivi-
dade”, afirmou o técnico.

Para a despedida da se-
leção Brasileira nas Elimina-
tórias Sul-Americanas, ter-
ça-feira, na casa da Bolívia, 
Tite terá de mexer bem no 
elogiado ataque. Vinícius Jr. 
e Neymar levaram o segun-
do cartão amarelo e terão de 
cumprir suspensão.

Tite elogia estratégia de jogo contra o Chile
Marcio Dolzan 
Agência Estado

Ao mesmo tempo que co-
memorou ter um dia a mais 
para se preparar para as quar-
tas de final do Paulistão, o 
Corinthians agora lamenta 
ter pouco tempo para se ar-
mar para o clássico com o São 
Paulo no Morumbi, amanhã. 
O técnico Vitor Pereira ga-
rante não temer a casa rival, 
mas não esconde sua enorme 
preocupação com o desgaste 
do elenco.

Renato Augusto levou 
uma pancada logo no come-
ço contra o Guarani foi caçado 
em campo e, mesmo assim, 
atuou até o fim. Ele costuma 
demorar mais para se recupe-
rar entre os jogos e é uma peça 
que deve ter atenção especial 
antes da semifinal.

Outra preocupação é o 
atacante Willian, substituí-

do na Neo Química Arena 
no começo do segundo tem-
po após forte pancada no qua-
dril. Saiu também reclaman-
do do excesso de força dos 
campineiros nas entradas e 
não escondeu que estava bas-
tante dolorido.

Na entrevista coletiva, o 
técnico português teve de 
falar muito sobre o jogo com 
o São Paulo, neste domingo. 
Não fosse decisão, boa parte 
dos titulares seriam poupa-
dos, como ocorreu em Novo 
Horizonte, no fim de sema-
na, pelo desgaste. Essa deve 
ser uma tônica para o Bra-
sileirão.

“Espero que os jogado-
res mais novos cresçam, em 
termos de maturidade táti-
ca também, e possam ajudar 
a mesclar a experiência que 
temos com a juventude sem 
perder a qualidade. Preciso 

que eles evoluam, que tenham 
tempo de jogo e confiança, 
que comecem a maturar tati-
camente”, disse, admitindo o 
cansaço. “Não podemos jogar 
todos os jogos com os mes-

mos jogadores. Isso é comple-
tamente impossível. Estamos 
analisando e tentando equili-
brar as coisas.”

Para o Morumbi, os pla-
nos não valerão. “O que muda 
para esse jogo? Eu nunca atri-
bui um significado grande 
de jogar fora e jogar em casa. 
Claramente, já percebi que, 
no Brasil, as torcidas têm uma 
força muito grande sobre a 
equipe”, admitiu. 

“Gostaria muito de ter a 
oportunidade de jogar em 
casa, com a nossa torcida, com 
o apoio deles, pois ajuda mui-
to. Mas nós não podemos ser 
uma equipe que em casa joga 
de uma forma e fora joga de 
outra”, enfatizou. “Se fosse 
em casa, a preparação do jogo 
iria ser a mesma, tendo em 
consideração o desgaste físi-
co e mental que tivemos na 
última quinta-feira.”

Jogos de hoje
n Copa do Nordeste
17h45
Fortaleza x Náutico

n paraibaNo
16h
CSP x Treze

n paulista
18h30
Palmeiras x Bragantino

n sergipano
15h15
Boca Júnior x  Atlético 
Maruinense x América
16h
Lagarto x Sergipe
Confiança x Itabaiana
Falcon x Freipaulistano

n baiaNo
16h
Bahia de Feira x Atlético

n CatariNeNse
16h30
Camboriú x Figueirense

n GaúCho
16h30
Ypiranga x Grêmio

n MiNeiro
16h30
Athletic Club x Cruzeiro

n paraeNse
15h30
Tuna Luso x Remo

Curtas
Sebastian Vettel está fora 
do GP da Arábia Saudita

O alemão Sebastian Vettel vai perder também a 
segunda corrida da temporada 2022 da Fórmula 1. O 
tetracampeão mundial testou positivo para a covid-19 
mais uma vez e foi vetado pela Aston Martin para o 
GP da Arábia Saudita, que definirá o grid de largada 
neste sábado. Vettel já havia sido baixa na primeira 
prova do ano, no Bahrein, no domingo passado. A 
expectativa era de que estivesse liberado para correr 
na pista saudita neste fim de semana. Mas o alemão 
ainda não testou negativo para a covid-19 desde que 
entrou em isolamento, ainda no Bahrein. Sem o teste 
negativo, o piloto ficou impedido de ir para o grid na 
Arábia Saudita. E, mais uma vez, ele será substituído 
pelo compatriota Nico Hülkenberg, que foi o 17º e 
último colocado na semana passada - só ficou à frente 
dos pilotos da Red Bull  que abandonaram a prova.

Douglas se aposenta da
Seleção Brasileira de vôlei

O jogador de vôlei Douglas Souza utilizou 
suas redes sociais na madrugada de ontem para 
anunciar a aposentadoria da seleção brasileira. 
Em um vídeo feito em casa, o atleta explicou que 
a decisão partiu da necessidade de cuidar de sua 
saúde mental e ficar mais próximo da família e 
amigos. "Cheguei a ter de tratar de uma depressão. 
Ninguém sabia disso até agora", revelou o jogador, 
um dos destaques do Brasil nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, no ano passado. Cotado para integrar o 
primeiro elenco do quadro Dança dos Famosos sob 
o comando do apresentador Luciano Huck, Souza 
pontuou que estava há dez anos na equipe principal. 
"Para mim, sempre foi uma honra, um prestígio, um 
orgulho muito grande estar na seleção. Eu sentia 
que precisava quebrar barreiras e consegui fazer 
isso muito bem", agradeceu.

Darlan Romani comemora
a sua grande performance

Darlan Romani cansou de ficar no “quase”. 
Passou perto de subir ao pódio em dois Mundiais e 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mesmo alcançando 
marcas que lhe garantiriam medalhas em edições 
anteriores. Mas lutou contra o destino e, enfim, 
venceu os melhores do mundo ao ganhar o ouro no 
arremesso de peso do Mundial Indoor de Belgrado, 
na Sérvia. A marca de 22,53 m é muito boa 
para início de temporada e isso foi fundamental 
para ele superar seus fortes adversários. Sentiu 
alívio, alegria e orgulho, 
sentimento que considera 
difícil de descrever. 
“Consegui 
romper uma 
barreira. 
O muro foi 
derrubado”, 
define. Fo
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Darlan Romani  
atingiu a marca 

de 22,53 m no 
arremesso de 

peso, a melhor 
marca do ano
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752 — Papa Estêvão

1814 — Joseph-Ignace Guillotin, 

médico e político francês

1827 — Ludwig van Beethoven, 

pianista e compositor alemão

1971 — Elpídio de Almeida, médico e político (PB)

2015 — Jorge Loredo, humorista brasileiro

Mortes na História

Stephen Wilhite
14/3/2022 (somente divulgado 
em 24/3/2022) – Aos 74 anos, 
após complicações decorrentes 
da Covid-19. Inventor do popular 
formato de imagens animadas 
GIF. O desenvolvedor criou o formato quando 
trabalhava para a empresa CompuServe, 
em 1987. GIF é um acrônimo de “Graphics 
Interchange Format” ou formato para intercâmbio 
de gráficos, em tradução livre. O formato tinha 
o objetivo de permitir a transferência de fotos 
usando conexões discadas – que eram muito mais 
lentas na década de 1980 e 1990.

Foto: Divulgação

Obituário

Aforismo
“Precisamos aprender como 
criar um lugar para a morte 
nas nossas vidas e também 

a aprender como ter um 
plano para ela.”

(Milena Donato)
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A travessado por uma infinidade de raios de 
luz que realçavam as impurezas suspensas 
em partículas no ar, eu seguia a marcação de 

cena que me conduziria ao lembrete do próximo texto, 
por mim mesmo escrito a giz no tablado do palco. 
Falastrão e irreverente, com batina branca de cetim, 
estola de arminho, mozzeta e uma elegante mitra com 
uma fenda na parte superior e duas fitas caindo sobre 
as espáduas, eu representava em cena o papa Leão 
Magno, figura engenhosa, de olhos argutos, burlesco 
e cheio de prosélitos. Um papa pop.

Por mais que me esforce para aproximar o leitor, 
só sentindo na alma no próprio palco a pessoa pode 
entender o espetáculo mágico que é o teatro. Desde 
minha juventude atuo no universo cênico, mas a 
peça que estou me referindo acima foi meu emergir 
na dramaturgia, pois além de atuar eu também 
a escrevi. Com o título ‘A Invasão dos Bárbaros’, 
a peça estreou em Campina Grande em duas 
apresentações no mês de julho de 2014, no Teatro 
Municipal Severino Cabral, e é uma comédia épica 
e laica que narra a semente da primeira rebelião da 
Igreja Católica na epopeia que a tornou a maior e 
mais poderosa instituição do planeta.

Eu já havia escrito roteiros de cinema, que aliás 
foram gravados e exibidos, e também escrevo 
roteiros de documentários para exibição em tevê. 
Mas não é a mesma coisa, teatro é muito mais 
complexo, pois uma peça teatral é escrita para 
ser representada ao vivo, sem recursos de cortes, 
cenários ilimitados ou computação gráfica, é tudo 
ali num palco, preto e no branco, por isso, além 
das falas, o dramaturgo tem de elencar o mapa 
de iluminação, as marcações de ações em cena, 
coreografias e até antevê esquecimentos de falas, 
possíveis cacos e as reações do público. O texto, 
figurinos e objetos de cena precisam ser dosados 
com precisão científica e simbolismo teatral, e 
ainda assim os resultados são ingovernáveis, pois a 
grande mágica do teatro é que uma mesma peça em 
palco é irrepetível a cada apresentação.

O teatro é uma de minhas paixões. Não sou 
um dramaturgo de relevo, longe disso, mas sou 
filho de uma terra de grandes teatrólogos, como 
Lino Fernandes de Azevedo, que trouxe em 1912 
a arte do teatro para Campina Grande, e outros 
grandes nomes da dramaturgia campinense, como 
Fernando Silveira, Wilson Maux, Lourdes Ramalho, 
Evandro Barros, Adhemar Dantas e Hermano José. 
Por quase um século, o teatro em Campina foi um 
veículo cultural de prestígio e efervescência, porém 
nos últimos anos anda em baixa, com as constantes 
reformas que têm mantido o Teatro Municipal 
fechado, a falta de apoio, festivais, oficinas e para 
dar o golpe final veio a pandemia de Covid-19, de 
modo que nos últimos vinte anos o teatro raramente 
tem aberto suas portas para peças teatrais.

Mas ainda temos talentos e, na atualidade, o 
teatrólogo de maior destaque na cidade é o moço 
Saulo Queiroz, que desde os anos de 1990 escreve, 
atua e dirige espetáculos teatrais de grandes 
sucessos de público. No entanto, de uns anos para 
cá, Saulo anda fora dos palcos e vem se aplicando 
com mais afinco ao jornalismo cultural. Mas, no palco 
ou na coxia, um teatrólogo é sempre um teatrólogo e, 
recentemente, ele reanimou o palco da dramatização 
ao lançar seu livro ‘Coletânea Teatral’, onde reúne 
seis de seus maiores sucessos em proscênio.

Estive no lançamento, recebi meu exemplar 
dedicado e li com muito entusiasmo. A maioria 
das peças de Saulo eu já havia visto em cena, mas 
encontrei na coletânea uma que eu ainda não 
conhecia, de título ‘Convite para a morte’, que foi 
pela primeira vez encenada em 2002 e trata de um 
suicida que organiza um evento com convivas para 
assistirem ao espetáculo de sua morte. No entanto, 
o futuro defunto esquece de convidar a morte, que 
acaba chegando de penetra, não como antagonista, 
mas para demovê-lo desse funesto intento. Claro que 
eu não vou contar o clímax do conflito dramático, 
pois o livro está à venda, mas creio que num 
momento como o atual, em que o teatro na cidade 
anda decadente e moribundo, seria mais do que 
oportuno a remontagem dessa peça a título de 
tomada de consciência para o incentivo e o resgate 
desta cultura na cidade. Sugeriria que o próprio 
Saulo tomasse essa iniciativa, mas, de qualquer 
modo, desejo “merda” para aquele que se decidir 
por esta conveniente remontagem de persuasão à 
vida das artes cênicas campinenses.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Morte teatral

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

de Campina Grande – IHCG

Principais vítimas são homens na meia-idade, mas estudo aponta que fenômeno também afeta os mais jovens e mulheres

Morte súbita pode ocorrer no sexo
CASOS RAROS

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

Tem uma frase popular que afirma 
que não existe a possibilidade de morrer 
de amor, mas a ciência já provou o contrá-
rio. Da primeira vez, tratava-se da chama-
da síndrome do coração partido, mas agora 
a causa é outra: o popularmente conheci-
do como “fazer amor”. Um estudo recen-
te, publicado em janeiro deste ano na revis-
ta científica Jama Cardiology, provou que, 
em alguns raros casos, o sexo pode causar 
morte súbita em homens e mulheres, seja 
durante ou depois da relação.

Em um primeiro momento, um estu-
do anterior identificou que as principais 
vítimas são os homens na faixa-etária 
conhecida como meia-idade, acima dos 
55 anos. Contudo, a publicação da Jama 
Cardiology observou que esse fenôme-
no também afeta pessoas mais jovens, 
incluindo também as mulheres.

Os pesquisadores do Hospital St. Geor-
ge’s da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Londres, na Inglaterra, ana-
lisaram mais de 6,8 mil casos de mortes 
súbitas, que são causadas por parada car-
díaca, no recorte temporal de janeiro de 
1994 até agosto de 2020. Nesse período, 17 
casos, que equivalem a 0,2% do total, acon-
teceram durante a relação sexual ou uma 
hora depois e a idade média das vítimas foi 
de 38 anos, sendo a maioria homens – mas 
35% dos casos eram de mulheres, um índi-
ce superior a pesquisas anteriores.

Segundo Daniel Moura, médico car-
diologista e diretor de comunicação da 
Regional Paraíba da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), não existe uma res-
posta definitiva sobre o porquê esse tipo 
de situação acomete mais em homens do 
que em mulheres. Todavia, é possível 
considerar que existe uma maior preva-
lência de doenças cardiovasculares nos 
homens, por exemplo. “Outro fator que 
pode contribuir é a proteção hormonal 
que as mulheres possuem e, por isso, as 
mulheres costumam ter doenças cardio-
vasculares, em média, 10 anos mais tar-
de do que os homens, o que também po-
deria explicar isso”, observa.

Apesar da percepção de que, na 
maioria dos casos dos pacientes que so-
frem morte súbita durante o sexo, o co-
ração estava estruturalmente normal e 
a causa da morte foi um ritmo anormal 
do órgão, conhecido como Síndrome da 
Morte Arrítmica Súbita, a Sads. Outros 
corpos verificados apresentavam dissec-
ção da aorta ou anomalias estruturais, 

como cardiomiopatia ou canalopatias – 
um grupo raro de condições genéticas.

De acordo com o cardiologista parai-
bano, considerando que uma das prin-
cipais causas para esse tipo de óbito são 
as doenças cardiovasculares, “pode-se 
dizer que os principais fatores de risco 
são os mesmos fatores de risco para es-
sas doenças: hipertensão arterial, sobre-
peso e obesidade, colesterol alto, diabe-
tes e tabagismo”, aponta.

Na Alemanha, um estudo publicado 
em 2006 através do Springer Link, que 
observou 32 mil autópsias por três déca-
das, concluiu que dentro de 68 casos de 
mortes durante o sexo, 63 delas haviam 
acontecido com homens com uma faixa 
etária média de 59 anos.

Apesar do dado novo apresentado pelo 
estudo da Jama Cardiology, que sugere o 
risco também para pessoas mais jovens, 
essa não deve ser uma grande preocupa-
ção para o público. Os autores Gherardo Fi-
nocchiaro, Joseph Westaby e Elijah R. Behr 
reforçam que os jovens que possuírem his-
tórico de problemas no coração devem es-
tar cientes de agora em diante dos peri-
gos que podem estar associados ao sexo. 
Afinal, a relação sexual é responsável por 
desencadear uma onda de neurotrans-
missores e hormônios, como dopamina 
e adrenalina, podendo causar complica-
ções cardíacas naqueles mais suscetíveis.

Em uma outra publicação, feita no The 
Conversation, o professor de Patologia 
Química da Universidade de Westmins-
ter, também em Londres, afirmou que a 
incidência de mortes causadas pela rela-
ção sexual, em relação ao sistema cardía-
co, é muito baixa. Para as pessoas com pro-
blemas no coração, a recomendação é que 
procurem acompanhamento e aconselha-
mento junto a um cardiologista para enten-
der os riscos associados ao sexo.

Daniel Moura reitera que, além dos cui-
dados com as chamadas ISTs, as infecções 
sexualmente transmissíveis, os pacientes 
com doenças cardiovasculares devem bus-
car avaliação médica. “Nesses pacientes, 
a atividade física regular reduz o risco de 
complicações cardiovasculares durante a 
atividade sexual”, exemplificou.

O médico também destaca que a me-
lhor forma de evitar os riscos de morte sú-
bita durante a atividade sexual é a preven-
ção cardiovascular, principalmente através 
de um estilo de vida saudável. “Evitar fu-
mar, colesterol e pressão controlados, ativi-
dade física regular, peso adequado, contro-
le do estresse, dieta balanceada, preferindo 
frutas, verduras, legumes, evitando fritu-

Gilson Gomes da Rocha
24/3/2022 – Na zona rural do 
município de Caiçara (PB). Foi 
encontrado morto dentro de um saco 
plástico. Recentemente, ele havia 
sido liberado do Presídio Serrotão 
para cumprimento da pena por duplo homicídio em 
regime semiaberto.

Foto: Reprodução
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Médico cardiologista Daniel Moura

ras, carboidratos em excesso. Além disso, 
o uso de álcool, drogas lícitas e ilícitas po-
dem contribuir para aumentar o risco des-
se evento”, explica o cardiologista.

O profissional lembra que, do ponto de 
vista da medicina cardiovascular, a ativi-
dade sexual é como qualquer outra ativi-
dade física, mas reconhece que a sexua-
lidade é muito mais ampla do que isso. 
Diante disso, não é necessário que haja re-
ceio na prática, desde que seja feita de for-
ma segura e com o máximo de contenção 
de riscos possível. Afinal, “a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera a saú-
de sexual como uma condição necessária 
para o bem-estar físico, psíquico e socio-
cultural”, finaliza Daniel. 

No Brasil
Não existem dados no Brasil referentes 

às mortes súbitas que ocorrem por conta da 
atividade sexual. Segundo Daniel Moura, 
médico cardiologista da Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia na Paraíba, a verifica-
ção desses casos acontece a partir de uma 
autópsia e, no país, são realizadas obriga-
toriamente apenas em casos de mortes 
violentas ou suspeitas, como em casos de 
envenenamento, por exemplo, e são feitas 
pelo Instituto Médico Legal (IML).

“Naquelas pessoas que morreram 
sem uma causa aparente, a autópsia 
pode ser feita, porém, não é obrigatória 
e, quando são feitas, são realizadas nos 
Serviços de Verificação de Óbito (SVO), 
ou seja, no Brasil se faz muito pouco. A 
realização de uma autópsia é algo caro, 
execução que envolve equipe altamente 
treinada e há estigmas envolvidos na sua 
execução”, justifica o médico.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Abril de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de engenharia 
para pavimentação de diversas ruas deste município, conforme especifações do projeto básico. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.
com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 25 de Março de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00003/2022, que objetiva: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 00015/2021 do Pregão 
Presencial Nº 00015/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de São José do Sabugí – PB, para 
a eventual prestação de serviços de foto cópias, encadernação e plastificação de documentos 
conforme termo de referência, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais 
do município de São José do Sabugí – PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: MARIANA GOMES FERREIRA - R$ 109.070,00.

Areial - PB, 25 de Março de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO 00025/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO EM 
VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS OFICIAIS E/OU À SERVIÇO 
DA MUNICIPALIDADE VIA LOCAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL DO MUNICÍPIO 
DE AREIAL: 02010.04.122.2002.2002- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
DO PREFEIT · 02020.04.122.2003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS-
TRAÇÃO· 02030.04.122.2004.2007 - MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS· 
02040.12.361.1005.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL· 
02040.12.361.1005.2044 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%· 
02040.12.361.1005.2072 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO· 02040.12.365.1005.2013 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL· 02040.13.392.1006.2015 - 
PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS· 02040.13.392.1006.2016 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS· 02040.27.812.1006.2017 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR· 02060.08.122.2007.2026 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL· 02060.08.243.1010.2029 - IMPLANTAÇÃO E MA-
NUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA · 02060.08.243.1010.2030 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR · 02060.08.243.1010.2050 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ· 02060.08.244.1010.2074 - MANUTENÇÃO DO CRAS · 
02070.15.122.2008.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS · 
02080.20.122.2009.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 
· 02090.10.301.1008.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAUDE DA 
FAMILIA · 02090.10.301.2006.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICI-
PAL DE SAUDE · 02090.10.301.2006.2022 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BAISCAS DE 
SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREIAL E: ADITIVO Nº 1/2022 AO CONTRATO 00025/2022 - 24.02.22 – W. M. COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS LTDA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 00015/2021 do Pregão Presencial Nº 
00015/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de São José do Sabugí – PB, para a eventual 
prestação de serviços de foto cópias, encadernação e plastificação de documentos conforme 
termo de referência, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais do 
município de São José do Sabugí – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00003/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00015/2021, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 00015/2021, realizado pelo Prefeitura Municiapl de São José 
do Sabugí – PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02010.04.122.2002.2002– 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02020.04.122.2003.2004 
– MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2004.2007 – MAN-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS 02040.12.361.1005.2009 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02040.12.361.1005.2081 – MANUTENÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02040.12.361.1005.2072 – MANUTENÇÃO DO 
SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.365.1005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 02040.13.392.1006.2015 – PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, 
CULTURAIS E RELIGIOSOS 02040.13.392.1006.2016 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS 02040.27.812.1006.2017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE 
AMADOR 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE 
CONVIVENCIA 02060.08.243.1010.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE-
LHO TUTELAR 02060.08.243.1010.2050 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO DO CRAS 02070.15.122.2008.2036 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS 02080.20.122.2009.2039 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 02090.10.301.1008.2019 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA 02090.10.301.2006.2021 – MANUTEN-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2022 – MANU-
TENÇÃO DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
– PESSOA JURIDICA FONTES: 500,542,600,540,550,660. VIGÊNCIA: até 25/03/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00053/2022 - 25.03.22 - MARIANA 
GOMES FERREIRA - R$ 109.070,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: Cons-
trução de uma Praça localizada no Conjunto José de Assis Pimenta no município de Assunção – PB, 
através do Convênio n.º 0114/2021 – SEDAM/PMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 118.459,26.

Assunção - PB, 23 de Março de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de carnes, frango e ovos e derivados 
para compor o cardápio de merenda das unidades escolares e creches do Municipio de Assunção 
PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2022. Início da fase de lan-
ces: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 25 de Março de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00003/2022

Aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Assunção, Estado da Paraíba, localizada na Rua Tereza Balduino 
da Nobrega - Centro - Assunção - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 
123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 005, de 04 de Maio de 2015; Conforme a classificação da proposta apresentada 
no Pregão Presencial nº 00003/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de 
empresa para o fornecimento gêneros alimentícios e materiais de limpeza, para atender a de-
manda da casa de apoio à saúde de Assunção, mantida em Campina Grande/PB e as demais 
Secretarias do Município de Assunção; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão 
e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ASSUNÇÃO - CNPJ nº 01.612.635/0001-02.  SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA. CNPJ: 
26.771.603/0001-80. Item(s): 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-
54-55-56.Valor: R$ 77.882,28.

Assunção - PB, 21 de Fevereiro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de peças e acessórios original e genuína, para manutenção de 

veículos oficiais pertencentes à frota do Município de Baia da Traição-PB. O Pregoeiro convoca o 
comparecimento dos participantes: GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, 
RETIFICA E SERVICOS LTDA; JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO; O CEARENSE DIS-
TRIBUIDORA DE PECAS LTDA, para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 05 de 
abril de 2022 às 14:00 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, 25 de março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL 

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

sediada na Praça AntonioGracindo, sn, Centro, Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 08 de 
Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE 
PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS–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) 3367.1010. Edital: www.tce.pb.gov.br. http://
www.camarabananeiras.pb.gov.br. 

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2022
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00017/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DV00017/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA 
PARTE ESTRUTURAL DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 
39954790306 - R$ 42.282,00.

Belém - PB, 23 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de Implantação de 

Pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Belém do Brejo do Cruz/PB, no âmbito 
do Contrato de Repasse nº 911264/2021 (Operação nº 1076211-48/2021). Data e Local, às 09:00 
horas do dia 19/04/2022, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Alcindo Olímpio Maia, 432 - Manoel 
Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz – PB.

Belém do Brejo do Cruz/PB, 25 de março de 2022.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA PARTE ESTRUTURAL DO TE-
LHADO DO GINÁSIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00017/2022. DOTAÇÃO: 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 185.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00096/2022 - 23.03.22 - RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA 
39954790306 - R$ 42.282,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0027/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 006/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0027/2022–PMBV, 
embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o 
procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: JOSÉ IDEOTONIO CAVALCANTEI, 
CNPJ:04.385.543/0001-25, no valor total de R$ 46,630,00,00 (Quarenta e seis mil seiscentos e trinta 
reais  ), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, (GÁS DE COZINHA, PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS MUNICÍPAIS DE BOA VENTURA-PB, 
em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 14 de março de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0018/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA 

MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, (GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS MUNICÍPAIS DE BOA VENTURA-PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0027/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 14/03/2022, 12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRA-

TADO: JOSÉ IDEOTONIO CAVALCANTI, CNPJ Nº 04.385.543/0001-025
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 46,630,00 (Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Trinta Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TORNEAMENTO MECÂNICO. Data de abertura: 06/04/2022 às 10h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 
7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 25 de Março de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022 
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 012/2022, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS 
. Data de abertura: 07/04/2022 às 14h00min (horário local), por meio do site https:// www.portalde-
compraspublicas.com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. 
Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 25 de março de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 006/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Contratação de empresa para 
realização de exames especializados. Data de abertura: 06/04/2022 às 11h30min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 
7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 25 de Março de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Maracajá, 07 - Centro - Cabaceiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA: A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, tipo 
menor preço por item, para atender as necessidades das Secretarias desta municipalidade. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 06 de abril de 2022. horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: LF nº 10.520/02 e subsidiariamente a LF nº 8.666/93; LC 
nº 123/06; DF 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) 33561117. E-mail: pmcab@uol.com.br. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cabaceiras - PB, 25.03.2022.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de Uniforme para os Alunos da Escola Cívico Militar (ECIM). Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 11 
de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaoca-
bedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Março de 2022
BARBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LA-
VANDERIA. 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 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Março de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação em 

paralelepípedos de diversas ruas no Município de Cajazeirinhas. Data e Local, às 09:00 horas 
do dia 12/04/2022, na sala de Reuniões da CPL, Rua Praxedes Ferreira de Lima, S/N, Centro, 
Cajazeirinhas/PB.

Cajazeirinhas - PB, 12 de março de 2022.
EDUARDO ALENCAR SANTOS

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: FABIANA FARIAS NEVES - R$ 183.501,30; JOSEFA 
ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 - R$ 57.840,00.

Caraúbas - PB, 21 de Janeiro de 2022
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 13 
de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVI-
ÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 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 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 25 de Março de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00015/2021, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00015/2021, realizado pelo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTAO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500 – Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 OUTROS – SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 80101/2022 - 
21.01.22 - FABIANA FARIAS NEVES - R$ 183.501,30; CT Nº 80102/2022 - 21.01.22 - JOSEFA 
ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 - R$ 57.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA CONFORME PROPOSTA Nº 019516/2021. Abertura da sessão pública: 14:00 horas 
do dia 12 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 14:05 horas do dia 12 de Abril 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; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 25 de Março de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR. 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 Muni-
cipal nº 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 25 de Março de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Abril de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, 
SERVENTE E PINTOR PARA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CONGO/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 10.024/19; 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) 3359–1100. E-mail: licitacao@
congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Congo - PB, 25 de Março de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, CONSTANTES NA TABELA DE A a Z DA ABC FARMA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Municipal nº 10.024/19; 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) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Congo - PB, 25 de Março de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.2022.

O Pregoeiro Oficial do Município de Cuitegi/PB, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Cen-
tro – Cuitegi/PB, torna Público aos interessados em participar do Certame Licitatório PREGÃO 
ELETRÔNICO 05.2022, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa do ramo 
pertinente para confecções de forma continuada, exercício 2022, de PRÓTESES DENTÁRIAS, 
totais removíveis superiores e inferiores em acrílico, destinadas a atender a população carente do 
município de conformidade ao PROGRAMA SUS – BLOCO PAB – (PREVINE BRASIL), Portaria 
2.979, de 12 de novembro de 2019, Art. 12-H, inciso V, do Ministério da Saúde. Recursos orça-
mentários constantes no orçamento vigente. DATA ABERTURA: 11.04.2022, às 09h00min, por 
meio do site portaldecompraspublicas.com.br no endereço acima. REGIMENTO: Leis Federais 
10.520/02 / 8.666/93, 123/2006, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto, Municipal nº 01/2013 e 
demais legislações pertinentes. Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.
br e portaldecompraspublicas.com.br

Cuitegi/PB, 23 de março de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
TERMO DE ADESÃO 01.2022, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, ORIUNDA 

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 202125325, realiza-
do pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN. OBJETO: Contratação de empresa 
para fornecimento e instalação de equipamentos de ginástica, tipo academias ao ar livre para a 
terceira idade. AMPARO LEGAL: Artigo 22, do Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013 
e suas alterações, Leis Federai n.º 8.666/93 - 10.520/2002. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI e ZIOBER BRASIL LTDA, CNPJ 08.374.053/0001-84. DATA 
RATIFICAÇÃO: 14.03.2022. VALOR TOTAL: R$ 40.056,00 – quarenta mil e cinquenta e seis reais. 
Recursos Financeiros SUS.- 40.100 – 10.301.0004.1035 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material 
Permanente. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Cuitegi, 14 de março de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 

REFERENTE TERMO DE ADESÃO 01.2022.
OBJETO: ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2022, oriunda do PREGÃO 

ELETRÔNICO  039/2021 - SRP – Processo Administrativo 202125325, processada nos termos 
da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, gerenciada pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN. AMPARO LEGAL: Artigo 22, Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações. “CUJO OBJETO, é a contratação de empresa 
para fornecimento e instalação de equipamentos de ginástica, tipo academias ao ar livre para a 
terceira idade”. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚUDE DE CUITEGI e 
ZIOBER BRASIL LTDA – CNPJ: 08.374.053/0001-84. SIGNATÁRIOS: ROSANE DE OLIVEIRA 
SERAFIM – Gestora e PAULO ZIOBER JÚNIOR – Sócio Administrador. DATA RATIFICAÇÃO/
ADJUDICAÇÃO: 14.03.2022. TERMO DE CONTRATO Nº: 042/2022, de 17.03.2022. VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: 31.12.2022. VALOR: R$ 40.056,00 – quarenta mil e cinquenta e seis reais – Recursos 
Financeiros SUS.- 40.100 – 10.301.0004.1035 – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.  
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Cuitegi/PB, 17 de março de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
GABINETE DO PREFEITO

CHAMADA PÚBLICA 01.2022
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinados ao atendimento do programa de alimentação escolar/PNAE. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 – (Art. 14, Par. 1º da Lei Federal 11.947/2009 e Resolução 
04/2015, de 03/04/2015 e demais legislações pertinentes). As despesas decorrentes dos presentes 
contratos correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS – 33.90.30 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022 ou enquanto durar os quantitativos. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: 

DATA Nº CONTRATO NOME DAP/CPF VALOR

04.03.2022 27/2022 LUIS GERÔNIMO DA SILVA SDW0806625604342708210325
CPF - 806.625.604-34 18.765,00

04.03.2022 28/2022 VALDETE MIGUEL FERREIRA SDW0434779924152912210111
CPF - 434.779.924-15 19.920,00

04.03.2022 29/2022 ALUIZIO LUIS DE FRANÇA SDW0540769944340104210842
CPF - 540.769.944-34 7.150,00

04.03.2022 30/2022

COOPERATIVA DE
RODUÇÃO AGROPECUÁRIA
DO ASSENTAMENTO
 TIRADENTES – COOPERAT - 
LTDA

SDW0449935100012805210849
CNPJ - 04.499.351/0001-40 91.675,00

137.510,00

Cuitegi, 04 de março de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MU-
NICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: CANAPU COMERCIO DE 
DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 93.365,00; MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 162.634,20.

Cuité de Mamanguape - PB, 25 de Março de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 26 de março de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de moveis, eletros e informática para atender a demanda operacional das 
diversas secretarias deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 
Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal 
de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Edu-
cação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.130 Sec Municipal de 
Cultura e Turismo 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00085/2022 - 22.03.22 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 77.700,00; CT Nº 
00086/2022 - 22.03.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
57.489,00; CT Nº 00087/2022 - 22.03.22 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 135.660,00; CT 
Nº 00088/2022 - 22.03.22 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 24.500,00; CT Nº 00089/2022 - 
22.03.22 - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 1.500,00; CT Nº 00090/2022 - 22.03.22 
- LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 12.378,05; CT 
Nº 00091/2022 - 22.03.22 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 2.450,00; 
CT Nº 00092/2022 - 22.03.22 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA - R$ 24.200,00; CT Nº 00093/2022 - 22.03.22 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA 
LTDA - R$ 2.550,00; CT Nº 00094/2022 - 22.03.22 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBU-
QUERQUE - R$ 88.073,50; CT Nº 00095/2022 - 22.03.22 - WW COMERCIAL EIRELI - R$ 19.600,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação empresa para fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, 
Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 
Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Secretaria 
Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de 
Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 
02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 04 122 0210 2002 Manut. das Ativ. do Poder Executivo 
04 122 0210 2003 Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio 04 123 0210 2004 Manut. das 
Ativ. de Contabilidade e Tesouraria 04 122 0210 2007 Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura 
12 361 2390 2052 Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNAT 20 605 0960 2018 
Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura 08 244 4870 2016 Manut. das Ativ. do Fundo de 
Assistência social 27 813 2240 2019 Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer 18 541 
4560 2020 Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente 10 301 4280 2021 Manut. do Fundo 
Municipal de Saúde 13 392 2470 2013 Manut. das Ativ. Culturais do Município 3390.30 Material 
de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00097/2022 - 24.03.22 - EDIVANIA DUARTE 
DA SILVA 01883728495 - R$ 49.880,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
OBJETO: Locação de veículos diversos, para melhor atender as necessidades das Secretarias 

deste município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: 4 RODAS LOCADORA 
LTDA; ADEMAR ARAUJO DA COSTA 51135418420; APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA; 
CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO; DENISE MOURA DO NASCIMENTO; ERIVANDO DOS 
SANTOS AMORIM 01098744470; ERYKA M R AGOSTINHO; EURILANDIA DAS DORES COSME; 
FELIPE RAMOS RAMALHO 06399184410; HERMES HENRIQUES SANTOS SIMOES; LEONARDO 
FONSECA RIBEIRO; LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456; THIAGO BENTO PEIXOTO DA 
SILVA 05979464425, para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 01 de abril de 
2022 às 09:00 horas. 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 425/17; 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) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Curral de Cima - PB, 25 de março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
OBJETO: Execução dos serviços de transporte de Paciente da FUNAD. O Pregoeiro convoca o 

comparecimento dos participantes: BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA; 
DNA SERVICOS, ENTRETENIMENTOS, PROMOCOES E LOCACOES EIRELI; ERYKA M R 
AGOSTINHO; JOSE WILSON SANTOS; LEONARDO PAULO LEITE; LEONARDO PONTES DE 
SOUSA 70253106460; LOTUS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; NILDO CONSTRUCOES 
EIRELI; SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421, para continuidade dos trabalhos, 
que será realizado no dia 01 de abril de 2022 às 13:00 horas. 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 425/17; 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) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Curral de Cima - PB, 25 de março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:30 horas do dia 08 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de parcelada de materiais de 
construção e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635-1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@
gmail.com. 

Damião - PB, 25 de Março de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MOURA 
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 35.104.506/0001-25- R$ 125.464,00. 

Damião - PB, 23 de Março de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de horas/máquina para corte de terra, neste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Damião: 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA – 20.606.2006.2012/3.3 90.39.01. VIGÊNCIA: 
até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00018/2022 
- 03.03.22 - EURILANDIA DAS DORES COSME - R$ 170.000,00.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de parcelada de gêneros alimentícios para os alunos da Rede Municipal 
de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0002/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Damião: 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
– 12.306.2001.2014, 12.361.2001.2015, 12.361.2001.2017. Elemento de Despesa: 33.90.30.01 – 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00052/2022 – 25.03.22. MOURA DISTRIBUIDORA 
LTDA, CNPJ: 35.104.506/0001-25- R$ 125.464,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA – PB; ADJUDICO o seu objeto a: APOGEU CENTER 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 2.419,82; FATO IMPORTA-
DORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - R$ 103.815,72; LG PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 16.668,24; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 10.440,02; PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA - R$ 2.268,00; PROMEDI DISTRIBUIDORA 
LTDA - R$ 20.319,73.

Esperança - PB, 24 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE ESPERANÇA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 
2.419,82; FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - R$ 
103.815,72; LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 16.668,24; ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 10.440,02; PADRAO DISTRIBUIDO-
RA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA - R$ 2.268,00; 
PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 20.319,73.

Esperança - PB, 24 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-
MENTO DE KIT BEBÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO 
E AÇÃO SOCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: AGS COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 198.800,00.

Esperança - PB, 23 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição par-
celada de material de limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria 
de Educaçã deste município; ADJUDICO o seu objeto a: CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS 
CIRÚRGICOS LTDA - R$ 197.156,50; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIO-
NAL LTDA - R$ 3.120,00; GUILHERME LEONARDO ALVES 13800295466 - R$ 24.239,00; LEAO 
SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 2.952,00; MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 18.433,00; QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
DE HIGIENE, LIMPEZA , DES - R$ 3.937,00.

Esperança - PB, 25 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material de limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Educaçã 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRÚRGICA 
OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - R$ 197.156,50; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 3.120,00; GUILHERME LEONARDO ALVES 13800295466 - 
R$ 24.239,00; LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 
2.952,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 18.433,00; QG COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DES - R$ 3.937,00.

Esperança - PB, 25 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ERRATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação, vem apresentar ERRATA do resultado do julgamento da 
habilitação da Tomada de Preço nº 00001/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA 
SOUTO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.

ONDE SE LÊ:
LICITANTES INABILITADOS:
B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.842.086/0001-81;
CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 26.635.344/0001-60;
CONSTRUTORA APODI EIRELI - CNPJ 17.620.703/0001-15;
CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - CNPJ 23.407.509/0001-59;
DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 17.421.938/0001-88;
ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 01.084.111/0001-96;
HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ 09.330.327/0001-04;
JCL ENGENHARIA - CNPJ 23.304.039/0001-06;
JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ 28.697.127/0001-20;
MATRIX CONSTRUTORA - CNPJ 18.920.924/0001-71;
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 26.183.729/0001-34;
SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 28.561.917/0001-84.
LEIA-SE:
LICITANTES INABILITADOS:
> B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA: não comprovou o atendimento do item 7.4 do Edital;
> CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: não comprovou o atendimento dos 

itens 7.15 (subitem “C”) e 7.16 do Edital;
> CONSTRUTORA APODI EIRELI: não apresentou documentos referentes aos itens 7.4, 7.17, 

7.23 e 7.24 do Edital;
> CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI: não comprovou o atendimento do item 7.4 do Edital;
> DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI: não apresentou documentos referentes aos itens 

7.3, 7.10, 7.17, 7.23 e 7.24 do Edital; não comprovou o atendimento dos itens 7.4, 7.8 e 7.11 do 
Edital; não comprovou o atendimento do item 7.15 (subitem “C”) do Edital;

> ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA: não apresentou documentos referentes aos 
itens 7.23 e 7.24 do Edital; não comprovou o atendimento do item 7.15 (subitem “C”) do Edital;

> HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS: não comprovou o atendimento dos itens 7.12 e 7.15 
(subitem C) do Edital;

> JCL ENGENHARIA: não comprovou o atendimento dos itens 7.12 e 7.15 (subitem “C”) do Edital;
> JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA: não comprovou o atendimento dos itens 

7.4 e 7.15 (subitem C) do Edital;
> MATRIX CONSTRUTORA: não comprovou o atendimento dos itens 7.4 e 7.15 (subitem “B”) 

do Edital;
> QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA: não comprovou o atendimento do item 7.15 (subitens “B” 

e “C”) do Edital;
> SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI: não comprovou o atendimento dos itens 7.2, 7.4 e 7.17 

do Edital; não apresentou documentos referentes aos itens 7.23 e 7.24 do Edital.
Licitante se beneficiou do tratamento diferenciado atribuído a ME/EPP:
> CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: a empresa apresentou CND Federal 

vencida, todavia comprovou enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, sendo beneficiada 
nos termos da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109 da 
Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.

Os recursos deverão ser protocolados via Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de 
Esperança na internet: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento.

Encontra-se franqueado o acesso aos documentos constantes dos autos.
Comunica-se que, em face da presente errata, a qual repercute diretamente sobre a empresa 

CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que inicialmente havia sido inabilitada apenas 
em razão do item 7.16, abre-se novo prazo recursal, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/1993 
alterada, o qual compreenderá o período de 28/03/2022 a 01/04/2022, totalizando 5 dias úteis.

A Ata de julgamento da habilitação das empresas participantes do certame em epígrafe encontra-
-se disponível na página da licitação no site da Prefeitura Municipal de Esperança - www.esperanca.
pb.gov.br/public/portal/publicacoes/editais/edital-tomada-de-precos-000012022 - na qual também 
encontra-se disponível o Relatório de Analítico de Inabilitações.

Não havendo interposição de recursos a Sessão Pública para abertura dos envelopes Propostas 
de Preços será realizada no dia 04/04/2022, às 10h00 na sala da Comissão Especial de Licitação.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio da Central esperanca.1doc.com.br/atendimen-
to ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro Administrativo, 
Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis.

Esperança - PB, 25 de março de 2022.
Emerson David A. da Costa

PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00008/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE (01) UMA JORNA-
DA PEDAGÓGICA – ABERTURA DE ANO LETIVO – PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 
DE GADO BRAVO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - R$ 17.350,00.

Gado Bravo - PB, 22 de Março de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 0325/09; 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: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 25 de Março de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13:30 horas do dia 07 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO HIDRAULICA, CARPINTARIA, PEDREIRO, PINTURA, 
CALCETEIRO, MACENARIA E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA EDILIDADE. 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 Fe-
deral nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0325/09; 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: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.
com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 25 de Março de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE (01) UMA 
JORNADA PEDAGÓGICA – ABERTURA DE ANO LETIVO – PARA A REDE DE ENSINO DO MU-
NICÍPIO DE GADO BRAVO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 – SECRETÁRIA DE EDU-
CAÇÃO – 02.006.12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– 02.006.12.361.1005.2011 – MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FNDE 
– 02.006.12.361.1005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA – 3.3.90.39.00.00 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 25/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 02701/2022 - 25.03.22 - INNOVARE 
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - R$ 17.350,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de diversos para atender as necessidades da secretaria de educação; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FREITAS & COSTA LTDA - R$ 29.238,00; 
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - R$ 480.524,64; MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES 
- R$ 51.522,50.

Guarabira - PB, 16 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: AQUISI-
ÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ELETROELETRONICOS EIRELI - R$ 11.904,00; E C MARTINS – ME - R$ 152.397,96; 
EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 46.440,00; GERALDO VIDAL DA 
NÓBREGA - R$ 54.780,00; LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - R$ 21.600,00; 
M K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - R$ 50.870,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUJO ME - R$ 54.489,00; MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 27.880,00; 
NILDO FREITAS DANTAS ME - R$ 12.540,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBU-
QUERQUE - R$ 31.200,00; VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI - R$ 21.916,00.

Guarabira - PB, 16 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08h30min (horário de Brasília) do dia 07 de Abril de 2022, através do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES   através de 
emenda parlamentar 41.199/2021, mediante edital e seu termo de referência. Recursos pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com e https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 25 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Contratação de empresa prestação 
de serviços na Conclusão  de uma Creche Pro infância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto 
Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / Termo de 
Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE - Dotação consignada no orçamento vigente 2018 - 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses conforme o cronograma. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA 
PARAIBANA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 42.179.361/0001-97 - CT Nº 00104/2022 – 
03/03/202022 – R$ 1.599.961,92 (Hum Milhão Quinhentos e noventa e nove Mil novecentos e 
sessenta e hum mil reais e noventa e dois centavos).

Guarabira - PB, 24 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de diversos para atender as necessidades da 
secretaria de educação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: 
2.08 Secretaria de Educação 12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fun-
damental 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 449052.01 Equipamentos e 
Mat. Permanentes 12.361.2005.2123 Manter Ativ do Ensino Fundamental - VAAT 119 Transf. 
do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 3390.30.01 Material de Consumo 12.365.2005.1100 
Aquisição de Equipamentos para Ensino Infantil/Creche 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. 
da União VAAT 4490.52.01 Equipamentos e Mat. Permanentes 12.365.2005.2124 Manter Ativ 
do Ensino Infantil/Creches � VAAT 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 
3390.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00158/2022 - 16.03.22 
- MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 51.522,50; CT Nº 00159/2022 - 16.03.22 - MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - R$ 480.524,64; CT Nº 00160/2022 - 16.03.22 - FREITAS 
& COSTA LTDA - R$ 29.238,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

NEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2022, que objetiva: Contratação de escritório de advocacia especializado para a 
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica no âmbito dos programas do FNDE, 
PNAE, PNATE e demais assuntos junto à Secretaria de Educação do Município de Gurinhém, 
assim como assessoria jurídica administrativa e financeira especializada aos Secretários Muni-
cipais de Administração, Saúde e Assistência Social e acompanhamento de processos a nível 
de Justiça Estadual na comarca de Gurinhém e no Tribunal de Justiça da Paraíba; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 84.000,00.

Gurinhém - PB, 18 de Março de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Lici-
tação nº IN00003/2022, que objetiva: Serviço de Acompanhamento de Obras de construção 
de edificações em alvenaria, estrutura em concreto armado e aço, Infraestrutura urbana, 
abastecimento de água, esgotamento sanitário de obras realizadas pelo Município; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAFAEL PERERIRA DA SILVA 
JUNIOR - R$ 30.000,00.

Gurinhém - PB, 18 de Março de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de 
Preços nº AD00004/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. 
00009/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO No. 00009/2021, REALIZADA PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AROEIRAS, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PNEUS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
RODOVIÁRIOS OFICIAIS E/OU À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE VIA LOCAÇÃO; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 
314.100,00.

Gurinhém - PB, 22 de Março de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 

na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 13 de abril 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa de engenharia para executar obra civil pública de ampliação da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Gerlania Maria no Distrito de Boqueirão neste município. Recursos: pre-
vistos 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 22 de março de 2022.
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 15 de abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia 
para executar obra civil pública de abastecimento de água na comunidade dos Manecos neste 
município. 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.
gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 22 de março de 2022.
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia 
para executar obra civil pública de construção de um ginásio poliesportivo coberto na comunidade 
do sítio Buenos Aires neste município. 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 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@
gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Gurinhém - PB, 22 de março de 2022.
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de escritório de advocacia especializado para a prestação de serviços 
de assessoria e consultoria jurídica no âmbito dos programas do FNDE, PNAE, PNATE e demais 
assuntos junto à Secretaria de Educação do Município de Gurinhém, assim como assessoria jurídica 
administrativa e financeira especializada aos Secretários Municipais de Administração, Saúde e 
Assistência Social e acompanhamento de processos a nível de Justiça Estadual na comarca de 
Gurinhém e no Tribunal de Justiça da Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E 
FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – Elemento 
de Despesa: 33.90.39.00–Outro Serviços de Terceira Pessoa Jurídica – 3.3.90.35.00 – Serviços 
de Consultoria.. VIGÊNCIA: até 18/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00023/2022 - 18.03.22 - FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 84.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviço de Acompanhamento de Obras de construção de edificações em alvenaria, 
estrutura em concreto armado e aço, Infraestrutura urbana, abastecimento de água, esgotamento 
sanitário de obras realizadas pelo Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: : 3.3.90.39.01 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até 18/03/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00024/2022 - 18.03.22 - RAFAEL 
PERERIRA DA SILVA JUNIOR - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. 00009/2021, DO PREGÃO 
ELETRÔNICO No. 00009/2021, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, 
COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DES-
TINADOS A UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS OFICIAIS E/OU 
À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE VIA LOCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00004/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00009/2021, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00009/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AROEIRAS. DOTAÇÃO: DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO 
GABINETE DO PREFEITO – 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO 
E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 
04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO – 02.03 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO 
ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRA-
MAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 EXECUCAO DO PROGRAMA 
BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECES-
SIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE 
SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE 
SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSI-
COSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO 
IDOSO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
– FEAS/ – 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS 
AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A 
FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS – 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.39.00 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 23/03/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00025/2022 - 23.03.22 - TASSIO 
ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 314.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONFEC-
ÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 08 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/20; 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) 3386–1085. 
E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 25 de Março de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 26 de março de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de tintas e similares para atender as necessidades da 
Administração Municipal até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00011/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONVÊNIOS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00102/2022 - 24.03.22 - ANDERSON GONCAL-
VES DA COSTA - R$ 36.738,50; CT Nº 00103/2022 - 24.03.22 - HOCENTER CONSTRUCOES 
LTDA-ME - R$ 134.162,00; CT Nº 00104/2022 - 24.03.22 - JSA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 36.908,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de paralelepípedos e meio fio graníticos, para atender as 
necessidades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura deste município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 
4.4.90.52.01 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00101/2022 - 24.03.22 - LILIANE 
CARVALHO DE BRITO - R$ 289.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de artefatos de cimento pré–moldados, destinados a suprir 
as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00106/2022 - 24.03.22 - ANDERSON GONCALVES 
DA COSTA - R$ 607.535,00; CT Nº 00107/2022 - 24.03.22 - JACIANNY RAYANNY LIMA DA 
SILVA - R$ 751.220,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 11h00min do dia 07 de abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Registro de Preços 
para: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por percentual de 
desconto dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 25 de março de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 14h00min do dia 07 de abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos 
serviços de publicidade tipo carro de som incluso o locutor, destinados a suprir as necessidades 
da Administração Municipal, inclusive o Fundo Municipal de Saúde até dezembro de 2022. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 25 de março de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 - SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h15min do dia 12 de abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Registro de Preços para: 
Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de peças por percentual de desconto 
dos veículos pertencentes a esta edilidade, conforme termo de referência. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 25 de março de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Prévia para obras de Implantação de 24 Unidades 
Habitacionais, situadas no Bairro de Manaíra – João Pessoa/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia  para obras da Comunidade 
Renascer e Avenida Saturnino de Brito, localizada no bairro de Trincheiras – João Pessoa/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA N° 33002/2021

OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E 
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA/PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
torna público o resultado de julgamento da proposta comercial da CONCORRÊNCIA N° 33002/2021: 
EMPRESA CLASSIFICADA: LOTE 01: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA R$ 7.490.975,98; LOTE 02: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 
R$ 8.172.662,44, DESCLASSIFICADA: Nenhum. O relatório detalhado de julgamento da proposta 
comercial encontra-se disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa 
e na CEL cujo endereço consta no preâmbulo do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, 
abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 22 de março de 2022.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.038/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/113920
CHAVE CGM: R5IL-I4L3-UPOT-RFRQ
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1659, datada de 04 de março de 2022, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concor-
rência Pública Nº 07.038/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa para Execução dos 
Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção 
de Reservatório na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF): Anita Trigueiro do Vale em 
João Pessoa. Da análise da proposta de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda 
fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS 
1ª) SUPERIOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME  -  CNPJ  Nº 36.120.695/0001-92, com o 
valor global ofertado de R$ 1.841.442,13; 2ª) RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
-  CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77 com o valor global ofertado de R$ 1.880.042,67; 3ª) MONTBRA-
VO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  -  CNPJ  Nº    20.010.332/0001-64, com o valor 
global ofertado de R$ 1.923.976,35. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam 
as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial 
de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, 
alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/113920, disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 25 de março de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Registro CGM n º 6WCA-D05S-O5JF-AXIA
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP, inscrito no 

CNPJ: sob o nº 40.955.403/0001-09, através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço, cujo objeto 
é a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Instituto de Previdência do Município de João 
Pessoa. O Edital estará disponível a partir dia 28/03/2022 e a abertura das propostas será no dia 
08/04/2022 as 09:00. O Edital ficará à disposição dos interessados no site www.comprasgoverna-
mentais.gov.br e nos sites  http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, tce.pb.gov.br (Mural 
Licitações). Consultas com o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no horário de 8:00 às 14:00 horas, 
no Fone: (83) 3222-1005. (segunda a e sexta).

Isabella Duarte Gouvêa
Pregoeira – IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: O3Y9-HDCI-QVZJ-JH8M
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.008/2022
PROCESSO ADM. Nº 2021/132179
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 929407
OBJETO: Registro de Preços para futura a aquisição de periféricos para as salas multimídia, entre 

eles: ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, PROJETORES MULTIMÍDIA, MÓDULOS DE TOQUE 
INTERATIVO (FINGER TOUCH) PARA PROJETORES MULTIMÍDIA INTERATIVOS, MOUSES ÓP-
TICOS, MOUSE PAD ERGONÔMICOS, TRAVAS DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK/DESKTOP/
CHROMEBOOK, CABOS HDMI, ADAPTADORES DISPLAYPORT E APARELHOS DE SMART TV.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Ofi-
cial, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através 
do site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 28/03/2022, às 11h. A abertura das propostas 
ocorrerá no dia 12/04/2022, às 08h30 e disputa às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida 
pelos sites www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a 
partir 28 de março de 2022.

João Pessoa, 28 de março de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho

Pregoeira Oficial da CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: AF78-OV22-YLKE-EZL7
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09009/2022 PROCESSO ADM. Nº 2021/129653
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 929527
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição EQUIPAMENTO DE SOM/ÁUDIO, para 

atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Referência em Educação 
Infantil (CREIS), Seção de Bandas e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal de 
Ensino de João Pessoa (SEDEC-JP).

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Ofi-
cial, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através 
do site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 28/03/2022, às 11h. A abertura das propostas 
ocorrerá no dia 18/04/2022, às 08h30 e disputa às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos 
sites www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 
28 de março de 2022.

João Pessoa, 28 de março de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho

Pregoeira Oficial da CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: KI2D-4FR2-MBO5-4YWJ
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.011/2022
PROCESSO ADM. Nº 2021/092909
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 929610
OBJETO: Registro de preço para futura aquisição de telas mosqueteiras com instalação, e veda 

portas, na finalidade de inibir a entrada de insetos nas áreas de alimentação das escolas e CREIS 
(Centro De Referência Infantil).

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 29/03/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 13/04/2022, às 08h30 e disputa às 09:00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 28 de 
março de 2022.

 João Pessoa, 28 de março de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: K1JP-2IJQ-E3E8-ZUV9
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.001/20212 PROCESSO ADM. Nº 2021/115472
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 917441
OBJETO: Aquisição de CALÇADOS (Tênis e Papetes) e MEIAS, para o ano letivo de 2022.
Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em 

cumprimento aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem 
como nos Decretos Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019 e Art. 4º, inciso XXII, da Lei 
nº. 10.520/2002, ACOLHO o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e 
HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor das empresas UZE BRINDES E UNI-
FORMES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 15.348.142/0001-11, PBF GRÁFICA & TEXTILO 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 16.994.727/0001-71 e SANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MEIAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 08.787.846/0001-25, a qual foi vencedora 
dos itens descritos abaixo:

EMPRESAS ITENS VALOR TOTAL

UZE BRINDES E UNIFORMES 
LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 
15.348.142/0001-11

1, 2, 4 e 6 
 
 

R$ 1.635.629,68 (um milhão, seiscentos e trinta 
e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e 
sessenta e oito centavos)

PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA 
inscrita no CNPJ sob o n° 
16.994.727/0001-71

3 
 
 

R$ 3.399.970,50 (três milhões, trezentos e noventa 
e nove mil, novecentos e setenta reais e cinquenta 
centavos)

SANGELO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MEIAS LTDA 
EPP,  inscrita no CNPJ sob o n° 
08.787.846/0001-25

5 R$ 489.183,40 (quatrocentos e oitenta e nove mil, 
cento e oitenta e três  reais e quarenta centavos)

O valor global dos itens é de R$ 5.524.783,58 (cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, 
setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Em consequência, ficam convoca-
dos os proponentes para a assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

    João Pessoa, 18 de março de 2022.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11.015/2022/SEINFRA 
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.009/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE - ME. - CNPJ 27.114.499/0001-14
OBJETO: Execução dos Serviços de Conclusão da Construção da Praça do Seixas II – Ponta 

do Seixas, em João Pessoa/PB.
VALOR TOTAL: R$ 389.369,33 (Trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove 

reais e trinta e três centavos).
Classificação Orçamentária: 11000.11107.15.452.5099.11150 Construção, Reforma, Ampliação, 

Revitalização e Recuperação de Praças, Calçadas e Calçadões
Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: Ordinários
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP / Mário Figueiredo do Amaral Neto / VSMA 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE - ME 
DATA DA ASSINATURA: 18/03/2022 

João Pessoa, 18 de março de 2022. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.012/2021              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.022/2021 – Execução dos Serviços de Reforma para Implan-

tação do Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras, localizado na Rua Esmeralda 
Vieira S/N - Bancários,.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ Nº 30.251.160/0001-74
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo o acréscimo de serviços e a Prorrogação do Prazo 

de Execução. Valor acrescido R$ 40.025,65. Prazo de Execução prorrogado por 60 (SESSENTA) 
DIAS. com fundamento no art. 65, c/c artigo 58 da Lei nº 8.666/93. 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Luis Ferreira de Sousa Filho/Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e João Vitor 

de Souza Torres Cabral de Oliveira / Construpav.
Data da Assinatura: 22/03/2022

João Pessoa, 22 de março de 2022.
Luis Ferreira de Sousa Filho

Secretário Municipal de Saúde
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09h00min HORAS DO DIA 08 
DE ABRIL DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE PEIXES DES-
TINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital: 
www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 25 de Março de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

ça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 11h00min HORAS DO DIA 08 DE 
ABRIL DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER 
DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 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-A/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) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@
gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 25 de Março de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Governador Antônio Mariz, 49 - Centro - Matinhas - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 08 de abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3637–1041. E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Edital: www.matinhas.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 25 de março de 2022
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de 
Patos, às 08:30 horas do dia 08 de abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para:  Aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, destinadas às atividades 
da Câmara Municipal, conforme edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação pertinente. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do e-mail: licitacaoca-
marapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 25 de março de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09:00 horas do dia 12 de abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente, para executar serviços de Pavimentação de Estradas Vicinais no município de 
Pilões– PB, conforme Contrato de Repasse N°. 907750/2020/MDR/CAIXA. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 25 de março de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da lei 10.520/02 e disposições da lei 

8.666/93 e suas alterações, lei complementar n.º 123/2006 alterações, decreto n.º 7.892/2013 
e alterações, decreto municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar público 
aos interessados que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico sistema de registro de 
preço do tipo menor preço, objetivando o registro de preço para Aquisição parcelada de Gêneros 
alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de 
ensino de Pitimbu., em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação 
que realizar-se a às 10h01min do dia 08/04/2022, na sede da prefeitura municipal de Pitimbu/
PB, na CPL localizado na rua pe. José João, 31 – centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores 
informações através do site www.pitimbu.pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário de 
expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 25 de Março de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 06 de abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃ-
MARAS DE AR E PROTETORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 25 de março de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Inter travado diversos, 
destinados a esta prefeitura. 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 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 25 de Março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pré–moldados diversos, para 
melhor atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano desta Prefeitura. 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 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 25 de Março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:30 horas do dia 06 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais odontológicos 
diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde 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 025/05; 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: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 25 de Março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 25 de março de 2022.
O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETA-
RIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ: 36.544.770/0001-42 
Valor R$: 520,00
- THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE
CNPJ: 19.918.905/0001-73
Valor R$: 9.600,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ VANILSON DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMA-
TIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
03101/2021 - E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA 
LTDA - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 53.040,00; e prorroga o prazo por 
mais 12 meses. ASSINATURA: 16.03.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de São José Espinharas – PB torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Odontológico para o municí-
pio de São José de Espinharas/PB. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 
09:25hs do dia 08/04/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 hs/min do dia 08/04/2022. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, 
164 - Centro - São José Espinharas - PB. 

São José de Espinharas – PB, 25 de março  de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
O Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espi-
nharas - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço, para: Contratação de prestação de serviço de limpeza urbana, pequenas 
construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, conforme termo 
de referência e edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 25 de março de 2022.
ROGÉRIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial , referente ao Pregão Presen-

cial nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição de um Veículo automotor tipo utilitário – Van – O km; 
vendido por uma concessionária autorizada ou pelo próprio fabricante, capacidade mínima de 10 
+1 passageiros, conforme termo de referência e especificações, convenio Nº 0550/2021, Secretaria 
de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório ICITAÇÃO DESERTA.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 24 de Março de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Empresa (s) Multimarcas Especializada para Fornecimento 
de Peças para manutenção dos veículos de Grande Porte, (Caminhões, Ônibus, tratores). 
Pertencente à Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, Conforme Espe-
cificações Constantes no Edital e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça: 02030.04.122.1003.2005 – 02050.12.361.1006.2071 –02050.12.361.1006.2071 
– 02050.12.361.2002.2015 – 02050.12.361.2002.2016 –02050.12.361.2002.2017 
– 02070.15.122.1007.2034 – 02080.20.122.1008.2038 –02090.08.122.1009.2042 
– 02110.10.301.2007.2024 – 02110.10.301.2007.2083 –02110.10.302.2019.2066 
– 02110.10.302.2019.2067 – 02110.10.304.2007.2032 –02120.08.243.2017.2043 – 
02120.08.243.2017.2068 – 02130.13.392.2006.2065 –Elemento de Despesa: 33.9030.0000 
FONTES VIGENTE DO EXERCICIO FINANCEIRO PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal e: CT Nº 00025/2022 - 18.03.22 até 31.12.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
LTDA - R$ 185.266,29.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil, para executar os serviços de Adequação de Estradas Vicinais, contemplando a 
Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem nos Sítios Boa ventura e Pau D´arco, localizados 
na Zona Rural do Município de Serra da Raiz–PB. 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 07:00 as 
11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@
hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 25 de Março de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE EDITAL 

LEILÃO Nº 0001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão 
de bens móveis inservíveis nº 001/2022 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial 
o senhor Igor Luiz Silva Oliveira JUCEP N.º 027/2021. O leilão será realizado no dia 12/04/2022 
as 10:00 horas na Sede da Prefeitura Municipal, localizado no Largo da Matriz, Centro, maiores 
informações serão disponíveis na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o 
Leiloeiro Oficial (83) 98880-8888 | 98769-1766

Serra da Raiz, 25 de março de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução de pavimentação 

do pátio da antiga prefeitura e complemento de uma calçada, no Município de Solânea/PB. 
LICITANTES HABILITADOS: DIAS CONSTRUCOES LTDA – EPP; E.P.S. SERVICOS DE 
CONSTRUCOES EIRELI; MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA 
LTDA; PR CONSTRUÇÕES EIRELI; RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME; SENA 
CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME. . LICITANTES 
INABILITADOS: JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, desatendeu ao item 8.2.14 
do edital; QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, desatendeu ao item 8.2.14 do edital. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 05/04/2022, às 13:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro 
- Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. 
E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 24 de Março de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 26 de março de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE EDITAL

DE CHAMADA PÚBLICA
N°001/2022

A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, torna público que fará realizar através da Comissão Per-
manente de Licitação, sediada na Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, Chamada Pública 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o disposto no art. 21, 
da Lei 11.947/2009, Resolução CD/FNDE 06/2020. Os grupos informais e/ou formais interessados 
deverão apresentar sua documentação e projeto de venda até o dia 19 de Abril de 2022, às 14:00 
horas. Informações: no horário das 08:00 às12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 24 de Março de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de 
Limpeza e Higiene Diversos, destinados a atender às Secretarias da Administração Municipal – 
Solânea/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.por-
taldecompraspublicas.com.br. 

Solânea - PB, 25 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0022/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação de serviços de 
recapagem de pneus. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 25 de março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material médico 
hospitalar (tira de glicemia), para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU 
e Fundo de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 25 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0023/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material médico 
hospitalar (tira de glicemia), para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU 
e Fundo de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 25 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00015/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material médico para utilização na prevenção, controle e vacinação, contra o COVID–19, no Município 
de Solânea; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 187.000,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP - R$ 73.000,00; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. 
E HOSPITALARES LTDA - R$ 186.000,00; NNMED–DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE 
MEDICAMENTOS LTDA–EPP - R$ 19.200,00.

Solânea - PB, 21 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00013/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
fraldas descartáveis para as diversas Secretaria deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PAULO PONTES DA SILVA – EPP - R$ 23.800,00; SUFRA-
MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 150.600,00; SUPREMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 73.800,00.

Solânea - PB, 23 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 0002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0002/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios para a merenda escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: PAULO PONTES DA SILVA- R$ 577.378,00; RAIMUNDO ADELMAR FON-
SECA PIRES – R$ 123.900,00; COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI – R$ 69.820,00; ANA 
LUCIA DA SILVA TOME – R$ 264.150,00; S VASCONCELOS ROSA – R$ 19.990,00. Convocamos 
as empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Solânea - PB, 23 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material médico para utilização na prevenção, controle e vaci-

nação, contra o COVID–19, no Município de Solânea. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 06:00 – SECRETARIA 
DE SAÚDE: 10.301.2008.2055 (15001002/16000000/16210000) – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00072/2022 - 22.03.22 - DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 187.000,00; CT Nº 00073/2022 
- 22.03.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - R$ 73.000,00; CT Nº 
00074/2022 - 22.03.22 - FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSPITALARES LTDA 
- R$ 186.000,00; CT Nº 00075/2022 - 22.03.22 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE 
MEDICAMENTOS LTDA-EPP - R$ 19.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para as diversas Secretaria deste Municí-

pio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.365.2005.2030(15001001)/12.
365.2005.2031(15401030)/12.365.2005.2032(15421030); 06:00 – SECRETARIA DA SAÚDE – 10.3
01.2008.2041(16000000)/10.302.2010.2047(150010000) – 07:00 – SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.244.2015.2063(1500100)– RECURSO PRÓPRO/FEDERAL.
ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO E 3.3.90.32.99 –MATERIAL 
DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00078/2022 - 23.03.22 - PAULO PON-
TES DA SILVA - EPP - R$ 23.800,00; CT Nº 00079/2022 - 23.03.22 - SUFRAMED COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 150.600,00; CT Nº 00080/2022 - 23.03.22 - SUPREMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 73.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00033/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 08 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 25 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS. Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 08 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 08:35 horas do 
dia 08 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 25 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITENS REMANESCENTES). Abertura da sessão pública: 
08:30 horas do dia 11 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 11 de Abril 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 pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 25 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00015/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS (ITENS REMANESCENTES). Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 11 
de Abril de 2022. Início da fase de lances: 10:35 horas do dia 11 de Abril de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 25 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGAO PRESENCIAL 8/2022
Torna-se público que,
Após diligência técnica para aferir informações, uma NOVA SESSÃO SERÁ MARCADA PARA 

O DIA 07/04/2022 as 9H00m PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS.
Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 24 - 03 - 2022.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

PREGOEIRO(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00015/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, 
HIDRÁULICOS E GRAXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 25 de Março de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

AVISO DE ALTERAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/00187
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

REGISTRO CGE Nº 22-00273-9
LICITAÇÃO BB Nº 924899

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS 
DA PARAÍBA - SVO/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a alteração do prazo de entrega descrito no Item 4.1. do Edital, 
conforme abaixo:

“4.1. Os bens deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, em remessa única, no Almoxarifado Central 
da SES, localizado na BR-230, Km 9,5, Rua Mata Atlântica, nº 28, Lote 1R, Quadra 03, Loteamento 
Amazônia Park, , Cabedelo-PB, no horário das 08h às 12h e das 13:30h às 16h.”

Considerando que houve ampliação de obrigação, ficam mantidos demais termos do instrumento 
convocatório. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e 
de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 24 de março de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 19.000.015554.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A 
IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE 
DADOS PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
QUE FORMAM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 
destinado à Secretaria de Estado da Administração/ Encargos Gerais do Estado – SEAD/EGE, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00157-6
João Pessoa, 25 de março de 2022.

Elyelson Lima Aguiar
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
 Registro CGE Nº 22-00358-9

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 (Obras de Terraplenagem da 
Área Patrimonial do Aeródromo de Itaporanga), que após análise detalhada nas documentações, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: 
NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA, L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONE CONSTRU-
ÇOES E TRANSPORTES EIRELI e  PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 25 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 014/2022

REGISTRO Nº 22-00511-0
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO 

PAULLUS, EM ITAPORANGA/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: 27 de abril de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 25 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 025/2022

REGISTRO Nº 22-00512-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PES-

SOA/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: 12 de abril de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 25 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos 
termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMACACA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ de nº 20365794/0001-02, representada por CLAUDEVAN CIRO 
MASCENA CORDEIRO JUNIOR, brasileiro, empresário, inscrito no CPF de nº 857.480.304-97, 
a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, 
entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da publicação desde edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acresci-
dos das despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada com aCAIXA 
ECÔNOMICA FEDERAL – CEF, registrada na matrícula 20.931, que tem por objeto oprédio 
residencial, situado  na  rua  Clovis  de Holanda Calado, nº 182, Intermares, Cabedelo - PB, 
sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel 
em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do 
imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 28/03/2022.

ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS.
Oficial Interino.

HOTEL CAIÇARA S.A - CNPJ 08.603.680/0001-40 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA EM 04.03.2022 - DATA, HORA E LOCAL, 04 de março de 2022, as 10:00 horas, na 
sede social da empresa, situada à Av. Olinda, nº 235, Tambaú, João Pessoa, PB. CONVO-
CAÇÃO – Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal A União, edições de 24, 25, e 26 de 
março de 2022 respectivamente, as folhas 84, 40, 52 e 30, 28, 15 com o seguinte teor; Ficam 
convidados os Senhores Acionistas do HOTEL CAIÇARA S.A, a se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235- Tambaú, nesta capital, as 
10:00 horas do dia 04.03.2022, a fim de deliberar sobre o seguinte; a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020; 
b) Outros assuntos de interesse social. PRESENÇA - INSTALAÇÃO E MESA DIRETORA - com 
a presença de mais de dois terços do capital social, instalou a Assembléia o senhor Tadeu 
Sobreira Pinto – Presidente e Rodrigo Procópio Pinto – Secretário. DELIBERAÇÕES - Foi 
Aprovado por unanimidade; a) As contas da diretoria, o relatório da Administração, o balanço 
patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020 
cujos documentos publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal a União, edições 
de 18.03.2022 as folhas 84 e 29 respectivamente; CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal 
não é permanente nem foi instalado no presente exercício. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES 
- Sem voto contrario. Suspenso os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente 
ata, a qual depois de lida, aprovada por todos. João Pessoa, 04 de Março de 2022 - CONFERE 
COM O ORIGINAL - TADEU SOBREIRA PINTO – Presidente – Arquivada na JUCEP sob nº 
20220196940 em 22.03.2022.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINDIÁGUA-PB, José Reno de Sousa, no uso de suas atribuições que 
lhe são concedidas pelo Estatuto Social e a Legislação vigente, convoca todos (as) os (as) 
associados (as), empregados (as) da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – 
CAGEPA, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 
31 de março de 2022, por via online (vídeo conferência), plataforma GOOGLE MEET, conforme 
Lei nº 14.309/2022, através do link que será disponibilizado nas redes sociais da entidade até 
24h antes do início da assembleia, às 18:00h, em 1ª convocação, com a presença da metade 
mais um dos sócios quites e às 19:00h do mesmo dia, em 2ª convocação, com qualquer nú-
mero de associados presentes para tratar dos seguinte ordem do dia: a) Leitura e Aprovação 
do Relatório da Diretoria, do exercício de 2021: b) Votação das peças que compõem o Balanço 
Financeiro e Patrimonial e Demonstração de qualquer renda arrecadada durante  o Exercício 
de 2021, instruída com parecer do Conselho Fiscal; b) Deliberar sobre os assuntos correlatos. 
João Pessoa, 25 de março de 2022.

 JOSÉ RENO DE SOUSA
   Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
APROVAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, DO REGIMENTO INTERNO DAS ELEIÇÕES E 

DO CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES GERAIS SINDICAIS
SINDFAZ/PB – SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 41.217.415/0001-07, 
sediado na Rua Rodrigues de Aquino, nº 290, Centro, João Pessoa, Paraíba, conforme deter-
mina o Parágrafo Terceiro do ARTIGO 35 do Estatuto Social da Entidade, CONVOCA todos os 
filiados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária será realizada no próximo dia 
04/04/2022 (quatro de abril de dois mil e vinte dois), no auditório da sede do SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS 
TELEFÔNICAS DO ESTADO DA PARAÍBA - SINTTEL – PB, localizado à Av. Rodrigues de Aquino, 
290, centro, nesta capital, na forma presencial e virtual através do link (https://www.sindfazpb.org.
br/eleicoes_2022-2025.php), às 16:00h em primeira convocação obedecido o quórum estatutário 
para assembleias gerais, sendo 16:15h em  segunda convocação com os presentes e irá discutir 
e aprovar o REGIMENTO INTERNO referente às eleições gerais para a renovação da Diretoria, 
Conselho Fiscal, para o triênio 2022-2025. A Assembleia conterá os seguintes itens da Pauta: 
1 – Aprovação da Comissão Eleitoral; 2 – Apresentação do Regimento Interno das Eleições; 
3 – Discussão, debates e aprovação de cada artigo; 4 – Aprovação do Calendário das Eleições; 
5 – Demais encaminhamentos. João Pessoa-PB, 25 de março de 2021. Maria das Graças Ferreira 
Lima Bonfim, Diretora Presidente.

A EMPRESA LLE HOLDING E PARTICIPAÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 11.916.249/0001-
68, VEM POR MEIO DESTA TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAPA (SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO) A LICENÇA DE INSTALAÇÃ Nº 
2022 0000347 PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR LOCALIZADA NA AV. 
JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA FILHO, LOTES 05 E 06, QD. S/Nº, LOTEAMENTO CAMBOINHA 
DE BAIXO, AREIA DOURADA, CABEDELO-PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF N° 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, RLI = LIA:688/20 = PROC.20-594 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO = VAZÃO: 571M³/H = AC: 5,44HA = NE: 35 = L/ATV: BAIRRO JOSÉ AMÉRICO, JOÃO 
PESSOA-PB. Processo: 2022-000870/TEC/LI-8357.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 26 de março de 2022 Publicidades

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva 
para os seguintes cargos:

  208/22 – Odontólogo (ORTODONTIA)
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, 

durante o período de inscrições, 
que será de 29/03 a 05/04/2022.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos (objetiva 

e discursiva), análise documental e entrevista.
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A Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor do Estado da Paraí-
ba (Procon-PB) realizará 
o 29° Mutirão de Renego-
ciação de Dívidas, a partir 
desta segunda-feira (28) 
até o dia 1º de abril, sem-
pre no horário das 8h às 
16h30, em sua sede, locali-
zada na Avenida Almiran-
te Barroso, n° 693, Centro 
de João Pessoa. O objetivo 
é possibilitar a renegocia-
ção das dívidas e devolver 
o poder de compra ao con-
sumidor.

O Mutirão será reali-
zado de forma presen-
cial, sem a necessidade de 
agendamento prévio, po-
rém serão entregues se-
nhas com número limi-
tado de atendimento por 
dia, distribuídas por or-
dem de chegada dos con-
sumidores. O consumidor 
deve estar com máscara de 
proteção, apresentar o car-
tão de vacinação com es-
quema vacinal completo, 
e dentro do órgão manter 

o distanciamento. O Mu-
tirão contará com a par-
ceria de várias empresas: 
Empreender-PB, Sine-Pb, 
Cagepa, Senac, Arma-
zém Paraíba, Casas Bah-
ia, Energisa, instituições 
financeiras, universida-
des privadas, escolas pri-
vadas, empresas de tele-
fonias, Net, Brisanet, Sky, 
entre outras.

A novidade do 29º Mu-
tirão é a parceria com o Si-
ne-PB, por meio da qual o 
consumidor terá a oportu-
nidade de sair do Procon 
com uma proposta de em-
prego. Já para quem quer 
negociar suas dívidas e 
aproveitar para cuidar da 
beleza, o Senac disponi-
bilizará seus serviços es-
téticos nos dias 28, 30 de 
março e 1º de abril, de for-
ma totalmente gratuita, a 
exemplo de  esmaltação 
de unhas, corte de cabe-
lo e massagem relaxante.

Também haverá a opor-
tunidade de fazer gratui-
tamente a consulta ao 

SPC/Serasa e negociar, 
por meio da plataforma 
consumidor.gov.br, dívi-
das com bancos, empresas 
de telefonia, TVs por assi-
natura e também junto às 
escolas particulares.

Para a superintendente 
do Procon Estadual, Kés-
sia Liliana, o Mutirão é 
uma oportunidade para 
o consumidor conseguir 
quitar suas dívidas com 
condições especiais. “O 
Mutirão de Renegociação 
de Dívidas é para aquele 
consumidor que reconhe-
ce suas dívidas e, através 
do atendimento deste ano, 
deve atingir mais consu-
midores que podem con-
seguir melhores descon-
tos que costumam variar 
de 60% a 80%, e se o paga-
mento for realizado à vis-
ta pode chegar a mais de 
90%”, salientou.

Para mais informações 
ou dúvidas, entrar em con-
tato por meio do WhatsA-
pp (83) 98618-8330, ou dis-
car 151 gratuitamente. 

Em julho, chega a João 
Pessoa uma nova mostra 
que promete impactar o 
mercado de arquitetura 
com muita inovação, re-
quinte, bom gosto e estilo: 
a Luxo Decor Brasil. 

O projeto arrojado 
acontece pela primeira vez 
e é  assinado por Ricardo 
Castro, arquiteto e multi-
mídia, Gerardo Rabello, 
jornalista e apresentador 
de TV, e Ana Paula Viana, 
produtora de conteúdos 
em arquitetura e decora-
ção. O master plan da mos-
tra ficou a cargo da reno-
mada arquiteta Bethania 
Tejo e foi apresentado na 
noite da quarta-feira (23) 
e contou com presença de 
profissionais da área e em-
presários. 

Inspirado em grandes 
mostras nacionais e inter-
nacionais, a Luxo Decor 
Brasil contará com mais 
de 2 mil m² e 33 ambien-
tes e pretende ser uma 
mostra viva, que contará 
com uma área montada 
especialmente para me-
sas redonda e palestras so-
bre temas diversos. “Nos-
so projeto possui idas e 

voltas. Eu fugi um pou-
co do padrão das mostras 
que tem sempre um sen-
tido único e apenas de-
pois você tem a liberdade 
de escolher. Na Luxo De-
cor você poderá fazer isso 
desde o princípio”, contou 
a arquiteta Bethania Tejo.

 Para Eduardo Nóbre-
ga, presidente do Cau - 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo da Paraíba, as 
expectativas para o evento 
envolvem muita inovação 
e modernidade. “A Luxo 
Decor é muito importante 
por elevar o nome da ar-
quitetura na Paraíba e o 
patamar dos profissionais. 
Também para os estudan-
tes, considero uma ótima 
experiência para elevar as 
referências em arquitetu-
ra e decoração visto que 
os maiores profissionais 
estarão lá”, disse Eduardo.

No master plan, será 
possível conferir um pro-
jeto com base em uma vo-
lumetria solta - que é uma 
característica muito mar-
cante no mercado, com es-
tilo contemporâneo, utili-
zada para sair do comum, 
ousando na distribuição 

de volumes e dimensões. 
“Na área da direita, es-
tarão os espaços que so-
mados formam um gran-
de apartamento ou uma 
grande casa, ainda será 
possível conferir a ala imo-
biliária, que será realizada 
em parceria com constru-
toras. E a parte de eventos, 
alimentação, espaço pet e 
brinquedoteca”, adiantou 
Bethania.

 O local escolhido para 
sediar a Luxo Décor Brasil 
foi o Prime View, da cons-
trutora Nholanda, locali-
zado na Rua da Aurora, 
235, no Miramar. “A esco-
lha do Prime View nos ale-
grou muito! De fato, ele é 
um local de fácil localiza-
ção, com uma área térreo 
espaçosa o que permite 
muito conforto para a rea-
lização do evento, além de 
acessibilidade completa e 
acreditamos que ele po-
derá somar muito à mos-
tra e oferecer o necessá-
rio para que ela se torne, 
como já está sendo, refe-
rência”, contou Alisson 
Holanda, diretor da cons-
trutora Nholanda e apoia-
dor do evento.

Mostra Luxo Decor Brasil 
será realizada em João Pessoa

Procon-PB realiza Mutirão 
de Renegociação de Dívidas

no mês de julhopara negativados

Desembargador indeferiu pedido de suspensão da decisão que atendeu solicitação do Ministério Público da Paraíba

O presidente do Tri-
bunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB), desembargador 
Saulo Benevides, indefe-
riu, ontem, o pedido de sus-
pensão de tutela provisória 
requerido pelo Município 
de João Pessoa contra a de-
cisão da desembargadora 
Maria das Graças Morais 
Guedes, que acolheu o pe-
dido de reconsideração do 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) e concedeu 
liminar, determinando ao 
Município o cumprimento 
efetivo e integral do Decre-
to Estadual nº 42.306/2022. 
Com isso, estão mantidos 
o uso obrigatório de más-
caras em locais fechados e 
abertos na capital paraiba-
na, bem como a exigência 
de apresentação, nos sho-
ws autorizados pelo poder 
público, do teste antígeno 
negativo contra a Covid-19 
realizado 72 horas antes 
dos eventos.

O presidente do TJPB 
destacou que o Município 
não conseguiu comprovar 
que a decisão alvo do pedi-
do de suspensão é capaz de 
lesar a ordem pública. “O 
cerne do litígio consiste em 
aferir se o decreto munici-
pal, que torna menos rígi-
das as medidas de comba-

te e prevenção à Covid-19, 
considerando-se as parti-
cularidades locais do muni-
cípio, pode prevalecer ante 
ao decreto estadual, mais 
restritivo, e se o normati-
vo ofende ou provoca le-
são à ordem pública. Ora, 
de fato, os entes municipais 
podem, em matéria de saú-
de, suplementar a legisla-
ção estadual, conquanto o 
façam de maneira articula-
da e coordenada. No caso 
dos autos, inexistem pecu-
liaridades locais que justifi-
quem a adoção de medidas 
distintas daquelas ideali-
zadas para o restante do 
Estado. Muito ao revés: de 
acordo com os dados emiti-
dos pela Secretaria de Saú-
de do Estado da Paraíba, a 
ocupação total de leitos de 
UTI no território estadual é 
de 17%, porém, consideran-
do apenas a realidade de 
João Pessoa, essa ocupação 
salta para 37% (dados de 
24/03/2022)”, diz a decisão.

Parecer
Em sua manifestação 

preliminar nos autos do pe-
dido de suspensão de tutela 
provisória formulado pelo 
Município de João Pessoa, 
a 49ª promotora de Justiça 
de João Pessoa, Jovana Ta-

TJPB mantém máscara obrigatória 
em joão pessoa

Ações alusivas ao mês do consumidor
“Um descarte conscien-

te também é um uso cons-
ciente” e a “Caminhada Por 
Um Consumo Consciente” 
são as ações que serão rea-
lizadas pela Autarquia de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor do Estado da Pa-
raíba (Procon-PB) neste final 
de semana, dentro da pro-
gramação alusiva ao mês do 
consumidor.

 
Parceiros

Os eventos contam com 
parceria da Aesa, Cagepa, 
PBTur, Sudema, Aesa, Pro-

con-JP, Emlur, Semej, Inpact. 
A ação “Um Descar-

te Consciente Também é 
um Uso Consciente” ocor-
re hoje, no Busto de Taman-
daré, das 15h30 às 18h30, e 
contará com diversas ati-
vidades como: Ação Praia 
Limpa, Stand tira dúvidas, 
clube do mergulho (dinâ-
mica de pintura), apresen-
tações culturais dos grupos 
musicais “Bati cum Lata” e 
“Patrulha Musical”, aulas 
de dança, ioga coletiva com 
educadores físicos, ponto de 
vacinação contra Covid, en-

tre outros serviços disponi-
bilizados aos que compare-
cerem ao evento.

Caminhada
Amanhã, acontecerá a 

“Caminhada por Um Con-
sumo Consciente”. A con-
centração será no Busto de 
Tamandaré a partir das 6h, 
com saída às 7h em direção 
ao Sesc Cabo Branco. Para 
participar, basta doar 2 kg 
de alimentos não perecíveis. 
Os alimentos arrecadados 
serão doados a instituições 
de caridade.

bosa, requereu o indefe-
rimento do pleito e a ma-
nutenção da liminar que 
obriga o uso de máscaras e 
a exigência de apresentação 
do teste negativo contra Co-
vid-19 em shows.

A promotora de Justiça 
argumentou que a decisão 
da desembargadora Maria 

das Graças Guedes segue a 
orientação predominante 
no Supremo Tribunal Fede-
ral; lembrou que o próprio 
Município havia se com-
prometido com os Minis-
térios Públicos Estadual e 
Federal a não agir isolada-
mente em um tema que exi-
ge articulação com o Go-

verno Estadual e defendeu 
que é preciso que o Judiciá-
rio estabeleça a ordem ge-
ral de coordenação do com-
bate à pandemia no Estado 
para que não surjam outras 
condutas isoladas, capazes 
de comprometer o enfren-
tamento da pandemia na 
Paraíba.

Além da jurisprudência 
do Tribunal Superior, Jova-
na destacou a importância 
da harmonia e do alinha-
mento entre os decretos es-
tadual e municipal para a 
proteção da saúde da popu-
lação, falou sobre o princí-
pio da segurança jurídica e 
enfatizou o cenário epide-
miológico, no qual foram 
registrados, no período de 
cinco dias (16 a 20 de mar-
ço deste ano), 3.553 conta-
minações e 13 óbitos em de-
corrência da Covid-19.

Jovana registrou tam-
bém que o MPPB não pre-
tende invadir prerrogativas 
do gestor, “mas sim impe-
dir que se crie tumulto e 
confusão entre políticas de 
duas esferas gestoras, já que 
uma não quer dialogar e 
agir em harmonia com a 
outra”.

Projeto assinado pela renomada arquiteta Bethania Tejo conta com mais de 2 mil m² e 33 ambientes

Está mantido o uso de máscaras e a exigência de apresentação do teste negativo de Covid-19
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O presidente do 
TJPB destacou que 
o Município não 
conseguiu comprovar 
que a decisão alvo do 
pedido de suspensão 
é capaz de lesar a 
ordem pública
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