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Decretos que 
liberam armas 
serão revogados 
no Governo Lula

Atuação do Dops 
no estado é 
tema de livro 
de historiador

Informação foi dada 
pelo senador eleito Flá-
vio Dino, e poderá atingir 
quem já comprou armas.
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Obra de Fernando Du-
tra sobre a ditadura mili-
tar é baseada em reporta-
gens do jornal A União.
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Fátima Bezerra 
toma posse na 
presidência do 
TRE-PB hoje

Centro João 
Balula atendeu 
mil casos de 
racismo este ano

Solenidade está marca-
da para as 16h na sala de 
sessões da sede da corte 
eleitoral paraibana.

Página 13

Serviço de enfrenta-
mento ao racismo funcio-
na há dois anos acolhendo 
vítimas do preconceito.
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Taxa de desemprego na Paraíba 
cai no 3o trimestre, aponta IBGE

pesquisa

Estudo revela, ainda, que índice de pessoas desocupadas no estado é menor que a média do Nordeste. Página 18

Determinação do ministro Alexandre de Moraes (foto) por protestos nas estradas do país atingiu 10 pessoas e 33 empresas. Página 15

Contas suspeitas de financiar atos são bloqueadas

Foto: Nelson Jr./STF

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Sob o comando de Tite, 
jogadores participam de 
atividade em Turim, na 

Itália, e amanhã embarcam 
para o país que irá sediar a 
copa de 2022. Time estreia 
na competição na próxima 

quinta-feira, contra a Sérvia. 
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Seleção faz último treino, hoje, 
antes de embarcar para o Qatar

n “No Novo Mundo, não há 
tanta beleza cultural onde não 
houver recebido influência 
e participação dos negros 
advindos da África”.

Damião Ramos Cavalcanti
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Segundo o Sinregás, até ontem nenhum revendedor do 
estado conseguiu o desconto anunciado pela Petrobras.
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Redução no preço do 
gás não chega à PB

n “É essencial termos alguém que 
nos atualize, nos autentique a cada 
dia, visando nos tornarmos não 
menos do que aquele que somos, 
porém ainda não sabemos sê-lo”.

Léo Barbosa
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Censo 2022: 
IBGE finalizou 
coletas em 36 
cidades do estado

Dos 223 municípios 
paraibanos, 38 ainda não 
tiveram o processo de pes-
quisa iniciado.

Página 3

Foto: Priscilla Pereira/Divulgação

Livro sobre 
cartões postais 

revela costumes 
do século 20

‘cápsulas do Tempo’ 
é obra póstuma deixado 
pela pedagoga clemilde 

Torres Pereira (foto). 
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Os problemas do mundo agravaram-se, mas não mudaram tanto assim. Em 
termos gerais, a urgência continua sendo conciliar o desenvolvimento econômi-
co com a justiça social e a proteção ao meio ambiente. Os países precisam cres-
cer - uns, porém, necessitam de maior apoio internacional e velocidade, para re-
parar atrasos históricos que resultaram na atual divisão do planeta entre poucos 
ricos e muitos pobres.

Em resumo, esse foi um dos principais recados dados pelo presidente eleito 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos líderes presentes à 27ª Conferência do Clima 
das Nações Unidas (COP 27), no Egito. Não se pode equacionar o problema am-
biental desprezando-se a pobreza. O Haiti é, neste sentido, uma nação emblemá-
tica. O mundo não terá futuro enquanto persistirem contextos sociais tão depri-
mentes como aquele do país caribenho. 

Outra mensagem eloquente do presidente eleito diz respeito à ruptura do fu-
turo governo com um período para muitos considerado de “trevas”, no que diz 
respeito às políticas públicas ambientais brasileiras, tanto internas como interna-
cionais. O Brasil volta ao centro do debate global sobre meio ambiente, não como 
pária, mas como protagonista, oferecendo colaboração, mas também reivindican-
do parcerias construtivas.

Esse o grande e fundamental dilema do planeta: reestruturar os modos de 
produção, tornando-os sustentáveis, e desatar os nós que mantêm secularmente 
milhões de pessoas presas à miséria, ou continuar avançando com a permanên-
cia das injustiças sociais, rumo, portanto, a um futuro incerto. Indefinido até cer-
to sentido, vez que os extremos climáticos comprovam que o amanhã indetermi-
nado já é realidade.

No balanço final, foi bastante positivo o retorno de Lula ao debate internacio-
nal sobre meio ambiente. Foi como levantar cercas de arame farpado, demolir 
muralhas, tirar mordaças, enfim, oxigenar as relações diplomáticas, tornando-as 
o que elas fundamentalmente são ou deveriam ser: práticas de diálogo, entendi-
das como o caminho mais adequado para desconstruir a perplexidade do mun-
do quando colocado diante do espelho.

O mundo carece de líderes verdadeiramente engajados na causa social, e não 
de capitalistas radicais disfarçados de bons moços. A transformação global ge-
nuína, pela qual tantos lutaram e continuam lutando, ao preço inclusive da pró-
pria vida, não deve ser sempre uma quimera. A pobreza e a crise ambiental têm 
causas comuns. O Brasil, com Lula, conclama as nações a se unirem nesta luta, 
que ninguém sabe quando terá fim.

Crônica

Segundo ato
Editorial

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

De Quilombo a Quilombo
 O Governo do Estado, em seu progra-

ma cultural, vem cumprindo as realizações 
dos festivais de cultura quilombola, cigana 
e indígena, sendo exemplo, para o restan-
te do país, de que essas existem e subsis-
tem, sobretudo nos seus espaços de outro-
ra, de defesa e de luta, como exatamente 
eram topologicamente os então esconde-
rijos aos fugitivos da opressão. Lugarejos 
ermos e de difícil acesso nas montanhas, 
como são o caso do Quilombo Serra da 
Caiana, onde se realizou o I Festival de 
Cultura Quilombola, no Município de Ala-
goa Grande. E agora, quando realizar-se
-á, em Santa Luzia, mais precisamente na 
Serra do Talhado, o II Festival de Cultura 
Quilombola. Assim, a Paraíba se destaca, 
culturalmente, em cumprir, como resga-
te, parte da nossa dívida coletiva à matriz 
africana, cuja força e beleza, reconhecida-
mente, constituem o tecido social e cultural 
afro-brasileiro, ostentando-se fundamen-
tais características da nossa identidade. 
          A nossa cultura, tipicamente brasilei-
ra, veio de séculos de formação, fundindo 
etnias, e sobretudo numa revigorante e fe-
cunda comunhão de valores, legítimos e im-
prescindíveis, dos povos africanos, que se 
aclimataram, por aqui, apesar dos lamen-
táveis maus-tratos iniciais, pelo mercado de 
produção; ajudaram-se a si próprios, graças 
às vivências dos seus costumes, alimentado-
res dos seus corpos e das suas almas. Essa 
presença efetiva negra, na vida social brasi-
leira, transmitiu, a sucessivas gerações, culi-
nária, cânticos, danças, contos, e cerimônias 
religiosas, mescladas ecumenicamente com 
elementos da fé católica, fossem santos, pre-
ceitos ou devoções, conquistando limites de 
tolerância dogmática, e educando-nos ao 
respeito da liberdade e igualdade religiosa.  
          No Novo Mundo, não há tanta beleza 
cultural onde não houver recebido influên-
cia e participação dos negros advindos da 
África, como é o caso da música, conside-
rada pelos franceses e europeus, como o 
maior valor cultural brasileiro. Tais valo-
res culturais têm-se transformado em com-
preensão e apreço artístico a um festivo e 
simpático sincretismo. É em consonância 
com esse temperamento brasileiro e nor-
destino, em que manifestações da negritu-
de se apresentarão no II Festival de Cultura 

Quilombola,quando, negras e negros fes-
tejarão, numa prazerosa definição de festi-
val, o encontro de vários quilombos parai-
banos, especialmente da região sertaneja. 
Haverá originalidades de ordem artística, 
a partir do artesanato, acompanhadas por 
maracatus, ciranda, forró, coco de roda, 
e ainda mais toadas, batuques e sambas. 
Será um dia inteiro, até às 20 horas, quan-
do será servido um caldo, no tempero e 
ao bom gosto da cozinha afro-nordestina. 
          Os quilombos retratam o Brasil nas 
suas históricas conjecturas, como também, 
trazem, desde as origens, uma evolução afri-
cana, fora da África, entre nossa mélange ét-
nica, qualificando-se pela reciprocidade que 
tal festival proporciona, seja por causa das 
perspectivas, seja pelas expectativas que a 
cultura é capaz de criar. Ora, reside, nos qui-
lombos, uma realidade que exprime hábitos 
e costumes da África ao Brasil, acontecendo 
numa história quadrissecular. Enfim, have-
rá poesia, como essa do chileno Pablo Neru-
da, mirando-nos dos Andes:”Negros del 
Continente, al Nuevo Mundo habeis dado 
la sal que lefaltaba. Sin negros no respiram 
los tambores; y sin negros, no menanlas gui-
tarras. Inmóvil era nuestra verde América, 
hasta que se movió como una palma, cuan-
donació, de una pareja negra, el baile de la 
sangre y de la gracia”.  

Ele desenhava voos em várias tonalida-
des de céus como a multiplicar-se em va-
riedades da mesma espécie, me acompa-
nhando ao longo do trajeto de estrada. Um 
percurso relativamente longo de cinco ho-
ras de viagem transpondo paisagens tantas 
e rompendo cenários outros. E ele estava lá, 
em voos solitários, ou dividindo os céus com 
outros de semelhante espécie, ou não, sin-
grando infinitos em acrobacias que inspira-
vam sonhos e desejos de partilhar do mes-
mo significado e da mesma aventura.

De repente, esconde-se entre grotões e 
morros ou entre serelepes nuvens que pas-
sam traquinas na direção de chuvas e som-
bras. A viagem fica mais sorumbática e so-
turna. No som do carro os versos de João do 
Vale exaltam e embalam sons de gente e mo-
tor: cárcara “é um bicho que avoa que nem 
avião/ É um pássaro malvado/ Tem o bico 
volteado/ que nem gavião”.

E, entre sons e tons, procura-se o farfa-
lhar de asas que, vencendo ares e ventos, pe-
neirem traços e parábolas em céus azuis e 
cinzentos. Um urubu solitário cruza o cam-
po de visão e afina o voo na direção de bem-
te-vis e rolinhas que batem asas tranquila-
mente apenas pelo deleite e gozo do usufruto 
do voar. Em um “cocorote” de serra ao longe 
uma fina chuva abre cortinas de água que se 
derramam lentamente sobre a terra sertane-
ja de novembro. Sabiás e anuns migram na 
sua direção como a festejar a extemporanei-
dade da neblina que prefacia benfazejos in-
vernos vindouros.

A Serra da Viração se aproxima e agora, 
em bando, eles voltam ao campo de visão 
como a estranhar a proliferação dos moi-
nhos de vento que quebram a paisagem com 
suas pás gigantes, em movimento rítmico e 
cansativo. Sons desgastantes e sequenciais 
animam o movimento. Nos picos da mon-
tanha eles se espalham afugentando pássa-
ros que enfrentam as mudanças de suas ro-
tas de voo; animais que veem alteradas as 
condições de sua existência entre mandaca-
rus, baraúnas, aroeiras e juazeiros; homens 

que sentem a presença do estranho lhes im-
pondo o degredo de seus lugares e histórias.

Em uma curva da estrada um retorcido 
tronco de timbaúba, cujo vigor foi usurpado 
por um “corisco” que, atrapalhado, em uma 
tempestade qualquer, lhe queimou as folhas 
e a seiva, abriga suas garras que, fincadas na 
madeira morta, lhe dá guarida. Me espicha 
olhos ariscos. Balança a cabeça num movi-
mento ritmado e emite sons de gralhas em 
seu canto de ave de rapina. 

Chego ao meu destino e, nas bordas da 
Serra da Borborema, me despeço de meu 
“pariceiro” de viagem. Lhe volto o derradei-
ro olhar e vejo seus olhos me fitando como a 
prescrutar os recônditos de minh’alma.

E me assalta uma interrogação: afinal em 
quantos se multiplicou o carcará que parti-
lhou comigo essa viagem?

Pariceiro de viagem

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Lembrança de onde começamos

“De repente, 
esconde-se 
entre grotões 
e morros 
ou entre 
serelepes 
nuvens que 
passam 
traquinas 
na direção 
de chuvas e 
sombras

Mariana Moreira

“Reside, nos 
quilombos, 
uma realidade 
que exprime 
hábitos e 
costumes 
da África ao 
Brasil
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“Não é utopia, 
 é justiça” 

ElEição: sobrE 
2024 E 2026 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

o jEito foi sEcar a foNtE quE  
baNca açõEs aNtidEmocráticas  

aiNda Não é dEfiNitivo 

sobrE EmENdas impositivas 

altEração No comaNdo  

Mas Nilvan ainda ‘não bateu o martelo’ sobre dei-
xar o PL – “Vou ver se tem condições de ficar no PL”, 
afirmou. “Passado esse tumulto da eleição, vou pro-
curar meu líder, o presidente Bolsonaro. Preciso de 
mais segurança para a disputa de 2024”. Estando 
Wellington Roberto na presidência do PL da Paraí-
ba, ele não vê possibilidade de ter a estrutura parti-
dária à disposição.   

Presidente da ALPB, Adriano Galdino (Republi-
canos) destaca que as emendas impositivas dos de-
putados terão aumento percentual, em 2023: passa-
rão de 0,4% para 0,7%, o que representa que cada 
um terá quase R$ 3 milhões para destinar investi-
mentos nos municípios.  A Comissão de Orçamento 
da ALPB já aprovou o parecer preliminar da Lei Or-
çamentária Anual 2022.      

Inversão já programada no comando no TRE-PB. 
Hoje, a desembargadora Fátima Bezerra Maranhão 
assumirá a presidência da Corte, enquanto que o de-
sembargador Leandro dos Santos, que estava como 
presidente, ficará nos cargos antes ocupados pela 
desembargadora: a vice-presidência e a corregedo-
ria. Ela foi a primeira mulher a tomar posse como de-
sembargadora do TJPB, em 2002.       

“Daniella é um nome 
forte”. Da deputada es-
tadual Dra. Paula (Pro-
gressistas),  em en -
trevista a uma rádio, 
opinando que a sena-
dora deverá disputar a 
Prefeitura de Campina 
Grande, nas eleições de 
2024. No que diz respei-
to a Aguinaldo Ribeiro 
(Progressistas), a parla-
mentar acredita na pos-
sibilidade de ele se can-
didatar a governador, 
em 2026. 

Da deputada esta-
dual Pollyanna Dutra 
(PSB), em palestra na 1º 
Convenção do Institu-
to Nacional do Semiári-
do (INSA), em Campina 
Grande: “Mudar o mun-
do não é loucura, não é 
utopia, é justiça. Tudo é 
uma questão de decisão 
de gestão e a presença 
feminina nesses espa-
ços permite esse olhar 
para que tenhamos uma 
democracia plena e uma 
sociedade mais justa”. 

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi dire-
to na fonte. A única forma de ‘secar’ o financiamento 
de manifestações que pregam “o rompimento do Es-
tado Democrático de Direito e a instalação de um re-
gime de exceção” é o bloqueio de contas bancárias 
de pessoas e empresas – foram 40 – que bancam a 
logística. “Exige reação absolutamente proporcional 
do Estado, no sentido (...) de afastar a possível influên-
cia econômica na propagação de ideais antidemo-
cráticas”, justificou.  

divErgêNcia Exposta: NilvaN  
admitE sair do pl E diz Não  
tEr coNtato com WElliNgtoN  

O radialista Nilvan Ferreira (PL) esteve resguar-
dado nos últimos dias. Terceiro colocado na disputa 
pelo Governo do Estado, à frente de um nome mais 
tarimbado nas urnas, o senador Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB), ele voltou a dar entrevista sobre o cená-
rio político pós-eleição e se disse em “reflexão” so-
bre o que está por vir. A pauta foi a possibilidade de 
deixar o PL, partido cujo presidente, o deputado ree-
leito Wellington Roberto (foto), ele afirma não ter ne-
nhum diálogo – “Não tive mais contato com ele [des-
de a eleição]”, disse. Nem podia. A fratura dentro da 
legenda foi exposta logo após a abertura das urnas 
do primeiro turno. Wellington Roberto acusou Nilvan 
de traição – e também Cabo Gilberto: “Traiu o candi-
dato Bruno agindo em favor do Pastor Sérgio Queiroz, 
caracterizando a traição deprimente”. O que Nilvan 
quer mesmo é ter ‘um partido pra chamar de seu’. E 
parece não haver mais clima para a convivência com 
o deputado federal. “Preciso estar num partido que 
me dê segurança necessária para disputar a prefei-
tura de João Pessoa”, afirmou. 

Geral

Estado é o nono do país no índice de maior adesão da população

Paraíba já finalizou 
coletas em 36 cidades

levantamento para o Censo 2022

A Paraíba avança na coleta 
de informações nos setores do 
Censo Demográfico 2022. Se-
gundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 36 cidades paraibanas já 
concluíram as coletas e apenas 
38 ainda possuem amostragens 
não iniciadas. Ao todo, o estado 
tem 63,6% de amostras concluí-
das, 29,8% em andamento e 6,7% 
não iniciadas, sendo o nono es-
tado com maior percentual de 
coletas já finalizadas e o décimo 
entre as unidades com amostra-
gens em andamento.

Estão na lista de cidades que 
já concluíram os municípios de 
Alcantil, Algodão de Jandaíra, 
Areia de Baraúnas, Assunção, 
Barra de São Miguel, Boquei-
rão, Igaracy, Brejo dos Santos, 
Carrapateira, Caturité, Coxixo-
la, Desterro, Gado Bravo, Lagoa, 
Lastro, Mãe d'Água, Malta, Ma-
tureia, Natuba, Passagem, Pau-
lista, Pilõezinhos, Poço Dantas, 
Riachão do Bacamarte, Riacho 
de Santo Antônio, Santa Helena, 
São Bentinho, São Domingos, 
São José do Bonfim, São Sebas-

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Amostras
O estado possui 

63,6% de amostras 
concluídas, 29,8% 

em andamento 
e 6,7% não 
iniciadas

tião de Lagoa de Roça, Triunfo, 
Várzea e Vieirópolis.

Entre os 223 municípios, 
apenas 38 ainda possuem amos-
tragens não iniciadas, repre-
sentando os domicílios ainda 
não visitados. Marcação, Con-
de, Cabedelo, João Pessoa e Pi-
timbu possuem os percentuais 
mais expressivos, com 51,9%, 
36,8%, 32,4%, 22,6% e 21,4% res-
pectivamente.

Entre as cidades com maior 
concentração habitacional, 
Campina Grande aparece com 
melhor andamento das cole-
tas. Ao todo, foram finalizadas 

67,7% das amostragens, outras 
31,5% estão em andamento e 
apenas 0,9% ainda não foram 
iniciadas entre os 779 setores 
censitários.

Além dos 22,6% ainda não 
iniciados, a capital João Pessoa 
tem, entre os 1.646 setores, 40,9% 
de amostragens concluídas e 
36,5% em andamento. Santa Rita 
chegou a 51,8% de amostras con-
cluídas, 34,4% em andamento e 
13,8% ainda não iniciadas entre 
os 311 setores. Enquanto isso, Pa-
tos aparece com 64,6% concluí-
das e 35,4% em andamento en-
tre os seus 223 setores.

O município de Serra Bran-
ca possui, entre as 223 cidades, o 
menor índice de amostras con-
cluídas 7,9%, montante abaixo da 
média. Porém, todas as demais 
92,1% das coletas estão em anda-
mento, sem margem de amos-
tragem não iniciada.

As amostras em andamen-
to em todos os estados e muni-
cípios podem sofrer alteração 
com atualização nos próximos 
dias, aumentando o percentu-
al de adesão.

Entre as Unidades Federati-
vas, apenas dois estados ainda 
não ultrapassaram os 50% de 
amostras coletadas. São eles o 

Acre com 48,4% e Mato Grosso, 
com 44%. O Nordeste é o maior 
destaque entre as regiões, isto 
porque oito dos nove estados 
nordestinos estão entre os 10 
maiores índices de adesão às 
amostragens já concluídas. 

O Rio Grande do Norte está 
na liderança, com o montante 
de 81,8%; seguido pelo Amazo-
nas com 79,9%. Além desses, a 
lista segue com o Piauí (79,5%), 
Sergipe (78,5%), Alagoas (77,7%), 
Pernambuco (75,4%), Maranhão 
(73,4%), Ceará (68,5%), Paraíba 
(63,6%) e Rondônia (63,3%).

Até o momento, 151.984.579 
pessoas já participaram do Cen-
so 2022 em todo o país, com 62% 
concluído, 30,3% em andamento 
e 7,7% amostragens não inicia-
das. O IBGE planejava o térmi-
no do levantamento para outu-
bro, no entanto o prazo precisou 
ser ampliado para dezembro em 
função da dificuldade em con-
tratar e manter os recenseado-
res em campo. Isto porque os 
trabalhadores temporários do 
IBGE precisam enfrentar a re-
cusa da população em não acei-
tar a participação para respon-
der aos questionários, além de 
notícias falsas disseminadas so-
bre os profissionais.

O médico infectologista 
e diretor-geral do Hospital 
Clementino Fraga, Fernando 
Chagas, esteve, ontem, no Jor-
nal A União, veículo da Em-
presa Paraibana de Comuni-
cação (EPC) para conversar 
sobre a saúde do homem, em 
alusão ao Novembro Azul, 
campanha de conscientiza-
ção contra doenças em geral, 
mas, em especial, do câncer 
de próstata.

Segundo o infectologista, 
ao conversar sobre a saúde do 
homem, é preciso descons-
truir ideias. “Queremos tra-
tar da saúde do homem como 
um inteiro, visto que, histori-
camente, cientificamente, de 
forma já comprovada, os ho-
mens cuidam menos da saú-
de. Então é importante que 
o homem entenda essa ne-
cessidade do autocuidado, a 
importância da saúde, para 
cuidar de si mesmo e até dos 

Campanha conscientiza sobre câncer de próstata
novembro azul

n 

O IBGE 
planejava 
terminar o 
levantamento 
em outubro, 
mas precisou 
ampliar para 
dezembro pela 
dificuldade 
em contratar 
e manter os 
recenseadores 
em campo

Até agora, 151.984.579 pessoas participaram do Censo 2022 que é realizado pelo IBGE em todo o país

Nalim Tavares 

Especial para A União

O médico diz que o câncer de próstata é uma doença silenciosa

outros”, diz Fernando Chagas. 
“Queremos tentar descons-
truir todo o preconceito e ró-
tulos associados ao exame do 
toque, que é tão simples, mas 
tem um impacto tão grande 
na saúde.”

O médico explica que o 
câncer de próstata, comumen-
te, se apresenta como uma 
doença silenciosa. “Quando 
a pessoa vem sentir alguma 
coisa, o estágio já está avan-
çado”. Por isso, o exame do 
toque retal, que normalmen-
te é feito quando o paciente, já 

desconfiado de alguma doen-
ça ou inflamação, agenda uma 
consulta, deve ser feito com 
periodicidade determinada 
pelo médico, tomando como 
base o histórico do paciente e 
de familiares. Algumas ma-
nifestações clínicas da doen-
ça envolvem dificuldade ao 
urinar, e até presença de san-
gue na urina.

O diretor de mídia impres-
sa do Jornal A União, William 
Costa, iniciou a palestra, falan-
do sobre a importância de pro-
mover conversas de interesse 

social. “Convidamos Fernan-
do Chagas para conversar so-
bre este tema pensando na 
saúde dos servidores, da mes-
ma forma que promovemos 
palestras sobre outras temá-
ticas importantes para nós, 
nossa saúde e sociedade”, dis-
se ele. “Em outubro, também 
tivemos uma campanha sobre 
a saúde da mulher e o câncer 
de mama, e todos nós partici-
pamos juntos. Agora, com a 
saúde do homem, não vai ser 
diferente. A informação é im-
portante para todos.”

Depois do câncer de 
pele não melanoma, o cân-
cer de próstata é o tipo que 
mais mata homens no Bra-
sil. Segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), para 
este ano, há uma projeção de 
mais de 65 mil novos casos da 
doença. De acordo com da-
dos do Sistema de Informa-
ção Sobre Mortalidade (SIM) 
desenvolvido pelo Ministério 
da Saúde (MS), em 2020 foram 
registrados 15,8 mil óbitos em 
decorrência da patologia.

Foto: IBGE/Divulgação

Foto: Marcos Russo

Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
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Denúncias foram atendidas pelo Centro de Igualdade Racial João Balula, centro de referência no estado

Mais de mil casos de racismo na PB
apenas este ano

O Centro da Igualdade Ra-
cial João Balula, criado pelo 
Governo do Estado em 20 de 
novembro de 2020 - Dia da 
Consciência Negra, atendeu 
1.031 casos de pessoas que so-
freram racismo, intolerância 
religiosa ou xenofobia durante 
este ano. Desse total, a maioria 
dos casos se refere ao racismo, 
discriminação social baseada 
no conceito de que existem di-
ferentes raças humanas e que 
uma é superior às outras. Fo-
ram atendidas 1.004 pessoas 
vítimas de racismo.

 O coordenador do Centro, 
Marcos Nascimento, aponta 
que o maior desafio enfrenta-
do pela população é não dei-

xar os casos na impunidade. 
“Temos orgulho de termos um 
serviço de referência na Paraí-
ba de enfrentamento ao racis-
mo, que funciona há dois anos, 
e muitas pessoas chegam aqui 
para buscar um acolhimento 
e ser ouvido por nossa equipe 
de psicólogo, assistente social, 
pedagogo e advogado. O trau-
ma causa tantos problemas e 
dores que muitos não querem 
nem denunciar”, afirma Nas-
cimento.

 O Centro da Igualdade Ra-
cial João Balula foi inaugurado 
em 20 de novembro de 2020 - 
Dia da Consciência Negra – 
e, somente neste ano, o ser-
viço de psicologia do centro 

atende 133 usuários que bus-
cam o atendimento especiali-
zado. Além de casos de racis-
mo e intolerância religiosa, o 
serviço gratuito atende casos 
de xenofobia e presta atendi-
mento à população migrante 
no Estado. 

 Neste mês, a Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diver-
sidade Humana, em parce-
ria com a  Funesc, lançou uma 
programação com atividades 
em vários municípios, com 
shows e palestras, além da rea-
lização do Webinário Estadual 
com Gestores Municipais de 
Políticas de Igualdade Racial 
- Enfrentamento ao Racismo 
e Potencialidades Negras, que 

será realizado no próximo dia 
28 de novembro, às 9h, com 
inscrições abertas no link: ht-
tps://bityli.com/vABZkzBb

 Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura, o racismo 
causa impacto direto na vida 
da população afetada, muitas 
vezes, de forma subjetiva. “É 
necessário prestar atenção nas 
várias formas em que ele se 
apresenta. É importante reco-
nhecer e identificar”, observou. 

 O Dia da Consciência Ne-
gra coincide com a morte de 
Zumbi de Palmares em 1695, 
um dos maiores líderes negros 
do Brasil que lutou pela liber-
tação do povo contra o sistema 

escravista. “Essa é uma das da-
tas mais importantes que rea-
firma o reconhecimento dos 
povos africanos na constru-
ção de uma sociedade sem ra-
cismo”, afirmou Lídia Moura.

 Serviço
O Centro da Igualdade Ra-

cial João Balula é o segundo do 
Nordeste em funcionamento e 
o quarto do país. O serviço se 
propõe a trabalhar com redu-
ção das desigualdades raciais 
e incentivar a equidade racial 
para a população negra, po-
vos e comunidades tradicio-
nais: quilombolas, indígenas, 
ciganas e de religião de ma-
triz africana.

O ex-ministro Guido Man-
tega pediu para deixar a equi-
pe de transição do governo 
Lula, a qual havia integrado 
de forma voluntária, para aju-
dar no processo de mudança 
do governo. A decisão foi re-
velada pela coluna de Mônica 
Bergamo, na Folha de S. Pau-
lo, e confirmada pela assesso-
ria de comunicação do gover-
no de transição de Lula.

Segundo a assessoria, o vi-
ce-presidente eleito, Geraldo 
Alckmin, ligou para Mante-
ga para agradecer pelo traba-
lho e pelo gesto de desprendi-
mento em relação ao cargo.

Em carta enviada a Alck-
min, que é o coordenador-
geral da equipe de transição, 
Mantega diz que aceitou tra-
balhar como colaborador não 
remunerado, sem cargo pú-
blico, devido à punição im-
posta a ele pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), em 
2014, nos episódios das cha-
madas “pedaladas fiscais”, 
que desembocariam no im-
peachment da então presi-
dente Dilma Rousseff.

“Em face de um proce-
dimento administrativo do 
TCU, que me responsabili-
zou indevidamente, enquan-
to ministro da Fazenda, por 
praticar a suposta posterga-
ção de despesas no ano de 

2014, as chamadas pedala-
das fiscais, aceitei trabalhar 
na equipe como colaborador 
não remunerado, sem cargo 
público, para não contrariar 
a decisão que me impedia 
de exercer funções públicas 
por 8 anos”, afirma Mante-
ga, na carta.

Mesmo assim, disse o mi-
nistro, “essa minha condi-
ção estava sendo explorada 
pelos adversários, interessa-
dos em tumultuar a transi-
ção e criar dificuldades para 
o novo governo. Diante dis-
so, resolvi solicitar meu afas-
tamento da Equipe de Tran-
sição, no aguardo de decisão 
judicial que irá suspender os 
atos do TCU que me afasta-
ram da vida pública.”

Guido Mantega afirmou 
que aceitou “com alegria o 
convite para participar do 
Grupo de Transição, na cer-
teza de poder dar uma con-
tribuição para a implanta-

Ex-ministro Guido Mantega deixa 
a equipe de transição de Lula

acusando adversários de tumulto

Atividades
A Secretaria de 

Estado da Mulher 
e da Diversidade 

Humana e a Funesc 
lançaram uma 

programação com 
atividades em 

vários municípios

Agência Estado

n 

Mantega havia 
integrado a 
equipe de 
transição do 
governo Lula, 
de forma 
voluntária

ção do governo democrático 
do presidente Lula”, mas que 
julgou ser melhor se retirar 
de cena, devido aos tumultos 
que alegou. “Estou confiante 
de que a Justiça vai reparar 
esse equívoco, que manchou 
minha reputação.“

Na semana passada, Gui-
do Mantega enviou uma car-

ta a representantes dos go-
vernos americano, chileno 
e colombiano pedindo para 
adiar a eleição para a presi-
dência do BID. O ato causou 
polêmica. O Brasil foi o pri-
meiro a apresentar um can-
didato oficial à corrida pela 
liderança do BID. Há cerca 
de três semanas, o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, 
responsável pela indicação, 
havia oficializado o nome do 
então diretor do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
para o Hemisfério Ociden-
tal, Ilan Goldfajn, conforme 
antecipou o Estadão/Broad-
cast, sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado.

Guido Mantega afirmou que aceitou “com alegria” o convite para participar do Grupo de Transição

Foto: Agência Brasil

Mais de 20 mil clientes já 
negociaram suas dívidas na 
campanha ‘Fique em dia com 
a Cagepa’, nos primeiros sete 
dias de ação na Paraíba. Os 
clientes podem seguir apro-
veitando todas as condições 
diferenciadas de negociação, 
com descontos que vão até 
100% das multas e juros por 
atraso e parcelamentos em até 
60 meses, até o fim deste mês 
de novembro.

“Lembramos aos clientes 
que nossa campanha só vai 
até o dia 30 e pedimos para 
não deixar a sua negociação 
para última hora. Já são 20 
mil clientes contemplados 
com nossa campanha de ne-
gociação, e esperamos supe-
rar a marca de 2021, passan-
do de 40 mil negociações”, 
afirmou o diretor comercial, 
Isaac Veras.

 O diretor destaca tam-
bém que os clientes que even-
tualmente estiverem com o 
abastecimento de água cor-
tado podem ter a religação 
garantida em no máximo 48 
horas após a negociação dos 
débitos.

Mais de 20 
mil clientes 
liquidam dívidas 
com a Cagepa

campanha

Com a proximidade do se-
gundo dia de provas do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que acontece domin-
go, 20, alunos de todo o Brasil 
se preparam para responder 
questões de ciências da natu-
reza e de matemática e suas 
tecnologias. De acordo com 
dados divulgados pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), a Paraíba 
aparece em 4º lugar entre os 27 

estados — entre eles, o Distrito 
Federal — com o maior índi-
ce de comparecimento no pri-
meiro dia de provas.

Com um índice de presen-
ça de 74,3% — número que 
representa 75.029 candidatos 
no primeiro dia de provas — 
o estado ficou atrás de Sergi-
pe (76,2%), Piauí (74,9%) e Rio 
Grande do Norte (74,6%). As-
sim, o Nordeste tem os qua-
tro estados do país com maior 
presença no primeiro dia do 
Enem 2022.

Segundo o secretário de 
Educação da Paraíba, Claudio 

Furtado, as Gerências Regio-
nais de Educação do Estado 
(GREs) aguardam com boas 
expectativas o segundo dia 
do exame. “Todas as 14 GREs 
estão preparando kits para os 
estudantes na hora da prova 
e, com alegria e motivação, 
iremos recepcioná-los nes-
te domingo. Esse trabalho é 
importante para mostrar aos 
nossos alunos que estamos na 
torcida e caminhando junto 
com eles para a realização do 
projeto de vida de cada um”, 
conta ele.

Ainda, Claudio acrescen-

ta que a SEECT investe na 
preparação dos estudantes 
da Rede Estadual e egressos 
para o Enem. Segundo ele, 
isso é feito “por meio do Pro-
grama Se Liga No Enem e 
Redação Nota Mil, na qual 
vimos muitos frutos em re-
sultados anteriores. Nesta 
edição do Exame foram ins-
critos 21 mil estudantes con-
cluintes do Ensino Médio, 
fora os estudantes da 1ª e 2ª 
série do Ensino Médio que 
farão o Exame como ‘treinei-
ros’. Isso quer dizer que tere-
mos mais de 21 mil estudan-

tes da Rede fazendo a prova.”
Apesar do cenário positi-

vo, os resultados prelimina-
res apresentados pelo Inep 
também indicaram a ausên-
cia de 27.049 candidatos pa-
raibanos inscritos no Enem. 
Cerca de 26 mil pessoas fal-
taram a versão impressa do 
Exame, e 1.148 a versão digi-
tal. Os números definitivos 
dependem da apuração do 
consórcio aplicador. Em rela-
ção aos gabaritos, estes deve-
rão ser divulgados pelo Inep 
até o dia 23 deste mês, confor-
me previsto em edital.

Sobe para 82 o número 
de pessoas hospitalizadas 
para o tratamento da Co-
vid-19 na rede pública de 
saúde da Paraíba. Ontem, 
12 pacientes tiveram lei-
tos regularizados através 
do Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar e ou-
tros seis buscaram o servi-

ço de saúde de forma direta.
A ocupação total de leitos 

de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico), em todo o estado, 
é de 29%. Já nas enfermarias, 
a ocupação é de 54%. Na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
dos leitos específicos de UTI 
para adultos chega a 63%. 
Em Campina Grande estão 
ocupados 20%. O Sertão não 
possui ocupação em UTI.

De acordo com dados 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), 18 casos de Co-
vid-19 foram confirmados, 
ontem, sendo todos modera-
dos ou graves, com necessi-
dade de hospitalização. João 
Pessoa concentrou 11 dos 18 
casos. Arara, Cabedelo, Con-
de, Duas Estradas, Maman-
guape, Pedras de Fogo e Ria-
chão do Poço registraram 
um novo caso cada.

Duas mortes foram con-
firmadas no boletim diário 
da SES. As vítimas são um 
homem e uma mulher, com 
idades de 82 e 98 anos, re-
sidentes dos municípios de 
Queimadas e Santa Cruz. 
Foram identificadas as pre-
senças de hipertensão e neo-
plasia como comorbidades.

A Paraíba totaliza 657.359 
casos confirmados da doen-
ça, que estão distribuídos 

por todos os 223 municípios, 
sendo 10.414 óbitos totais.

Até o momento, a Paraí-
ba contabiliza 62,27% do pú-
blico vacinado com a pri-
meira dose de reforço na 
população com 12 anos ou 
mais. Já com relação ao se-
gundo reforço, onde ape-
nas a população acima de 30 
anos está apta para o recebi-
mento, o estado tem 20,07% 
de cobertura.

Estado é quarto lugar em comparecimento ao Enem

PB chega a 82 pacientes internados para tratamento

no país

covid-19

Nalim Tavares 
Especial para A União

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom
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Percurso contará com pista dupla para o tráfego de veículos nos dois sentidos, calçadas para pedestres e ciclofaixa

Obras de viaduto são intensificadas
interligação entre bancários e ufpb

Com a chegada do perío-
do de dias mais ensolarados, 
o Governo do Estado está in-
tensificando a construção do 
viaduto de interligação entre 
o Campus da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
as Três Ruas, no bairro dos 
Bancários, importante obra 
de mobilidade urbana exe-
cutada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER-PB). Os investi-
mentos, com recursos do Te-
souro do Estado, são de R$ 
15 milhões.

Com toda a limpeza da 
área já concluída, respalda-
da por licença ambiental da 
Sudema, o gestor da obra, o 
engenheiro Francisco Romá-
rio Alvino Fernandes, infor-
mou que 12 das 30 vigas da 
estrutura de sustentação do 
viaduto já estão devidamen-
te concretadas, cada uma pe-
sando em média 45 tonela-
das.

As vigas, segundo infor-
ma o gestor, serão transpor-
tadas do campo ao lado da 
Praça da Paz (canteiro de 

obras), nos Bancários, onde 
são feitas juntamente com os 
blocos de concreto, até o local 
da ponte, por meio de guin-
dastes e caminhão prancha. 

As fundações, partes 
mais importantes de uma 
obra de infraestrutura, onde 
serão colocados os pilares 
dessas vigas começam a ser 
feitas, com aproximadamen-
te 80 estacas de 12 a 20 me-
tros. O diretor de Planeja-
mento do DER, engenheiro 
José Arnaldo de Souza, in-
formou que o viaduto terá 
80 metros de comprimento e 

Andamento
Doze das 30 vigas da 

estrutura de sustentação 
já estão devidamente 

concretadas

A 2a ExpocouroBode, Fes-
tival Nacional do Couro, tra-
ta-se de uma feira de artesa-
nato de couro que acontecerá 
em Cabaceiras, no Distrito de 
Ribeira, durante os dias 25, 26 
e 27 deste mês, cuja finalidade 
principal é promover o artesa-
nato e a cultura local, além de 
comercializar os produtos de 
couro fabricados na localida-
de. Depois de dois anos sem 
acontecer, a expectativa é de 
que compareçam 20 mil pes-
soas para o evento. 

A ExpocouroBode, que 
conta com o apoio do Gover-
no do Estado da Paraíba, teve 
sua primeira edição em 2019, 
ficando impedida de ser rea-
lizada nos anos anteriores de-
vido à pandemia. Este ano, a 
feira retorna com uma progra-
mação recheada de atividades 
com muito forró, cavalgada, 
apresentações culturais, feiras 
de artesanato e gastronômica, 
entre outros. 

A abertura oficial da 2a Ex-
pocouroBode acontece na pró-
xima sexta-feira (25), às 19h30, 
quando ocorrerá o lançamento 
da música tema da exposição 
com Roosevelt Fernandes. Ao 
mesmo tempo, haverá a aber-
tura da Vila Gastronômica, ex-
posição de tecnologias sociais 
e entrega do troféu Mestres do 
Couro. Além disso, às 21h, se-
rão realizadas apresentações 
musicais com Roger Farias e 
Barbosinha - Batida Massa, em 
frente à Igreja São Paulo, encer-
rando as festividades da noite. 

De acordo com o prefeito, 
Tiago Castro, a ExpocouroBo-
de tem como objetivo divulgar, 
comercializar e potencializar o 
artesanato em couro que é fa-
bricado no Distrito de Ribeira. 
“É um evento que vai ter três 
dias de duração com uma pro-
gramação vasta apresentan-

Cabaceiras vai sediar a 2a ExpocouroBode no final deste mês
artesanato e cultura

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

• Dia 25/11 – (Sexta-feira) 
18h – Missa em Ação de G raças
          Local: Igreja São Paulo
 19h – Abertura da Feira de Arte-
sanato
Abertura da Vila Gastronômica
Exposição de Tecnologias Sociais
19h30 – Abertura Oficial
Lançamento da música tema Ex-
pocourobode em Roosevelt 
  Entrega de troféu Mestres de 
Couro
Apresentação do Ballet da Igreja 
Nossa Senhora da Conceição e 
São Bento
(Comunidade Poço Comprido)
Apresentação da Quadrilha Ju-
nina Arrocha Guri (EMEF Maria 
Neuly Dourado- Cabaceiras)
 Quadrilha Junina Roliúde Nor-
destina (EMEF Abdias Aires de 
Queiróz)
21h – Shows com Roger Farias, 
Barbosinha – Batida Massa, em 
frente à igreja São Paulo

• Dia 26/11 - (Sábado) 
9h – Seminário “O Couro: A Arte 
que cria e transforma” (Abertura 
com Alunos da EMEF Inácio Go-
mes Meira)
A Experiência de Maria Clara 
(empreendedora Educação 
Financeira: Além dos muros da 
Escola – Paraíba) 
Palestra com Padre João Jorge 
Ritveld (Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição e São Bento) 
Ato da Câmara Municipal de Ca-
baceiras
Criação do Museu Nordestino do 
Couro – ‘Casa Totonha Marçal’
Reunião do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano com Da-
niel Duarte 
Palestra com Aretha Nascimento 
– OCB/SESCOOP
Local: Ginásio Poliesportivo Li-
naldo Ramos de Andrade
9h às 22h – Feira de Artesanato e 
Vila Gastronômica
Exposição de Tecnologia Sociais
9h às 21h – Mostra “Mestre Arte-
são do Couro”
Local: Clube Social de Ribeira
14h – Rota do Couro – “Mestre 
Artesão do Couro” – visita aos 
curtumes e arteza
14h – Forró com Inacinho do 
Acordeon e Geraldo Pocinhos 
19h – Desfile de moda artesanal 
– participação da poetisa Juliana 
Soares
Apresentações culturais: grupo 
de danças da melhor idade Re-
cordar é Viver e o Amor Vencerá 
– Cabaceiras

Apresentação cultural – Grupo 
Arraiá da Serra – CRAS Caba-
ceiras 
22h – Shows com Berinho Lima e 
Os Três do Nordeste
Local: Em frente à igreja São 
Paulo 

• Dia 27/11 – (Domingo) 
 7h – Caminhada ecológica 
com estudantes que vão plantar 
mudas nativas especialmente o 
angico. (Concentração no Coreto 
da Praça, seguindo pela Sala ver-
de, Campo de Futebol, Curtume 
Miguel de Souza, encerrando na 
Arteza)
8h – Feira da Agricultura Familiar
9h às 21h – Feira do Artesanato e 
Vila Gastronômica
Exposição de Tecnologias Sociais
9h – Concentração da Cavalgada 
“A Rota do Couro”
(caibeira do açude na entrada da 
Ribeira, bate Sela no Alto da Boa 
Vista e Ribeira) 
9h às 20h – Mostra “Mestre Ar-
tesão do Couro” – Local: Clube 
Social de Ribeira 
Rota do Couro – Mestre Artesão 
do Couro – Visita aos Curtumes 
e Arteza
10h – Seminário “O Couro: A 
Arte que cria e transforma” - Mo-
mento empreender Cabaceiras 
apresentação da Proposta da 
SECT para o manejo dos resíduos 
sólidos derivados do Curtume de 
peles de caprinos da Cooperati-
va Arteza – Cabaceiras – Pales-
trante: Silvana Alves dos Santos, 
Gestora Ambiental da SECT;
Entrega de certificados dos cur-
sos profissionalizantes (parceria 
com Senai/CTCC)
Lançamento de linhas de crédito/
Empreendedor Cabaceiras
Local: Ginásio Poliesportivo Li-
naldo Ramos de Andrade
12h – Shows
          Pedrinho Sanfoneiro
         J. Show e Forrozão Chapéu 
de Palha 
         José de Alencar – Lança-
mento de CD em plataformas 
digitais 
16h – Benção dos Vaqueiros – 
Caibeira do açude – na entrada 
da Ribeira
18h – Palestra com Zé Lezin (En-
trada 1k de alimento não perecí-
vel nos pontos de apoio)

19h30 – Show
              Klever Lemos
              Local: Em frente à Igreja 
São Paulo

Programação

do palestras, seminários, audi-
ências, além de apresentações 
culturais, por isso convidamos 
toda população paraibana e to-
dos aqueles que têm interesse 
para que venham conhecer um 
pouco mais do nosso artesana-
to, da nossa cultura e do povo 
da nossa terra”, destacou. 

O prefeito ressaltou ainda a 
importância da ExpocouroBo-
de para a economia local. Ele 
contou que no último evento, 
em 2019, houve uma comercia-
lização de mais de R$ 100 mil 
em artesanato e também na 
gastronomia. “São mais de 300 
pessoas trabalhando nessa ati-
vidade, o que reflete numa mo-
vimentação de mais de um mi-
lhão de reais, por mês, só com a 
venda desses produtos em cou-
ro”, informou. 

A secretária de Turismo, 
Mércia Farias, destacou a im-
portância da feira para o forta-
lecimento do artesanato local, 
sendo este um produto dire-
tamente ligado ao turismo. Ela 
contou que os produtos são en-
viados para todo Brasil e para 
fora do país também, além de 
ser muito valorizado na região. 
“O turista que chega a Cabacei-
ras procura muito o artesanato 

em couro como carteira, cha-
péu, sandália, é uma variedade 
imensa, tanto que fomentamos 
a rosa do couro, então o turis-
ta pode conhecer o processo de 
curtimento do couro, visitar os 
ateliês que são inúmeros e, cla-
ro, fazer a compra do produto 
final, em preço acessível, sendo 
uma experiência diferenciada. 
Além disso, é possível conhe-
cer os lajedos, a rota cinemato-
gráfica, a Roliúde Nordestina e 
toda cultura local que Cabacei-
ras proporciona”, evidenciou.  

O município hoje conta com 
mais de 70 oficinas de artesãos 
ligados a atividade coureira, be-
neficiando assim mais de 300 
famílias que tiram dessa ativi-
dade sua principal fonte de ren-
da, conforme informações da 
secretária de Turismo. “O even-
to se apresenta como a celebra-
ção do espírito criativo de uma 
comunidade, cujo dinamismo, 
apego as tradições e visão em-
preendedora que utiliza o couro 
como matéria-prima, transfor-
ma positiva e economicamente 
uma região ao gerar emprego e 
renda”, ratificou Farias. 

Distrito de Ribeira 
O Distrito de Ribeira, locali-

zado a 14km da sede de Caba-
ceiras, onde acontecerá a Expo-
courobode, é conhecido como 
o Distrito do Couro, sendo um 
dos principais polos de produ-
ção de artefatos em couro no 
Estado da Paraíba como bol-
sas, sandálias, carteiras, etc. Os 
artesãos do Distrito produzem 
uma diversidade de produtos 
derivados do couro, enaltecen-
do a cultura regional e fortale-
cendo a economia da Roliúde 
Nordestina, como é conhecida 
a cidade.

Empreendedorismo 
Aproveitando que o evento 

fomenta a cultura e a economia, 
no domingo (27), último dia da 
ExpocouroBode, ocorrerá tam-
bém o lançamento das linhas 
de crédito que serão concedi-
das através do Sistema de Co-
operativa de Crédito do Brasil 
(SICOOB). Com essa ação, as 
empresas formalizadas no mu-
nicípio como Microempreende-
dor Individual (MEI) terão di-
reito a uma linha de crédito de 
até R$ 10 mil e as Microempre-
sas (ME), de até R$ 25 mil, com 
taxa de juros de 1,74%, com ca-
rência de três meses, tendo até 
36 meses para pagar. 

Foto: Teresa Duarte

Artesanato e objetos de couro fabricados no Distrito de Ribeira serão destaques da feira

n 

Viaduto terá 
80 metros de 
comprimento 
e 25 metros 
de largura, 
com altura 
máxima de 
15 metros

25 metros de largura, com al-
tura máxima de 15 metros. O 
trecho total, segundo ele, tem 
160 metros de comprimento, 
compreendendo o percurso 
das Três Ruas à UFPB, com 
pista dupla para o tráfego 
de veículos, nos dois senti-

dos, calçadas para pedestres 
e contará, também, com uma 
ciclofaixa, facilitando a mobi-
lidade urbana.

Hannah Miranda, resi-
dente no bairro dos Bancá-
rios, disse que está muito 
feliz com a iniciativa do Go-

verno do Estado em dotar 
aquela região com mais in-
fraestrutura, o que já era mui-
to esperado pelos habitantes 
dos bairros da zona sul. 

Atualmente, segundo 
Hannah, todos sentem mui-
ta dificuldade de locomoção, 

especialmente pela manhã e 
no final da tarde. “Quando a 
obra estiver pronta, que deve 
acontecer no próximo ano, 
teremos mais uma opção de 
trajeto, o que todos sempre 
reivindicamos das autorida-
des”, ressaltou.

Obra de mobilidade urbana executada pelo DER-PB conta com recursos de R$ 15 milhões do Tesouro do Estado

Foto: Secom-PB
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Cícero Lucena foi conhecer os preparativos da Dragões da Real, que vai homenagear João Pessoa na passarela do samba

Prefeito visita escola de samba em SP
carnaval 2023

A expectativa para o 
Carnaval 2023 é gigantes-
ca, especialmente para os 
pessoenses que verão pela 
segunda vez, após 24 anos, 
a capital de todos os pa-
raibanos ser homenageada 
por uma escola de samba - 
desta vez a paulistana Dra-
gões da Real. Em São Pau-
lo, o prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena, visitou na 
última quarta-feira o barra-
cão onde são produzidas as 
fantasias, alegorias e adere-
ços da agremiação carna-
valesca.

Acompanhado do presi-
dente da escola de samba, 
Renato Remondini Rodri-
gues “Tomate”, e do carna-
valesco Jorge Freitas, Cícero 
pôde constatar a presença 
de importantes elementos 
da cultura pessoense e pa-
raibana nas fantasias das 
várias alas do Grêmio Re-
creativo Cultural Escola de 
Samba Dragões da Real.

As “Muriçocas do Mira-
mar”, “alaursas”, as cores e 
a própria bandeira da Pa-
raíba aparecem estampa-
das nas fantasias da escola 
“tricolor”, que teve sua ori-
gem em uma torcida orga-
nizada do São Paulo Fute-
bol Clube.

Para Cícero Lucena, “é 
maravilhoso ver as belezas, 
a cultura e o potencial tu-
rístico de João Pessoa sendo 
valorizados e exibidos em 
TVs de todo o mundo em 
um dos maiores espetácu-

Fantasias
As “Muriçocas do 

Miramar”, “alaursas”, 
as cores e a própria 
bandeira da Paraíba 

aparecem estampadas 
nas fantasias da escola 
“tricolor”, que teve sua 
origem em uma torcida 

organizada do São 
Paulo Futebol Clube

los da Terra, como é o Car-
naval de São Paulo”.

A Escola de Samba Dra-
gões da Real vai para a pas-
sarela do samba com o en-
redo “Paraíso Paraibano 
– João Pessoa, A Porta do 
Sol das Américas”, desen-
volvido pelo carnavales-
co Jorge Freitas. A escola 
está em busca de um título 
inédito no carnaval de São 
Paulo, com o samba-enredo 
“Voar, Voar, Voar”.

Carioca 
No Carnaval de 1999, 

João Pessoa foi homenagea-
da pelo Grêmio Recreativo 
Cultural Escola de Samba 
Unidos de Vila Isabel quan-
do foi cantada em versos no 
enredo “João Pessoa - Onde 
o Sol Brilha Mais Cedo”.

n 

Para Cícero 
Lucena, “é 
maravilhoso 
ver as belezas, 
a cultura e 
o potencial 
turístico de 
João Pessoa 
sendo 
valorizados e 
exibidos em 
TVs de todo o 
mundo em um 
dos maiores 
espetáculos 
da Terra, 
como é o 
Carnaval de 
São Paulo”

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) da Prefeitura de 
João Pessoa está disponibili-
zando pontos extras de testa-
gem para a detecção de Co-
vid-19 até amanhã. Poderão 
ter acesso aos testes aquelas 
pessoas que estão no perío-
do de três a sete dias de sin-
tomas gripais.

Ontem, a testagem acon-
teceu no Centro de Vivên-
cias da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), das 13h 
às 16h, sem a necessidade de 
agendamento. Hoje, o ponto 
de testagem funcionará das 
8h às 12h através de agenda-
mento por meio do aplicativo 
Vacina JP ou através do site 
vacina.joaopessoa.pb.gov.br. 

Já amanhã, a testagem 
acontece, sem a necessidade 
de agendamento, no Uniesp 
Centro Universitário, das 14h 
às 20h, no modo drive-th-
ru e também para pedestres. 
O Uniesp está localizado na 
BR 230, Km 14, estrada de Ca-
bedelo.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Luis Ferreira, a disponibili-
zação dos pontos extras de 
testagem está atendendo a 
uma demanda da popula-
ção. “Acompanhando o cres-
cimento da procura pelos 
testes, estamos aumentan-
do a quantidade de pontos 
de testagem e, assim, detec-
tar os casos de Covid-19 na 
cidade para melhor direcio-
nar as ações preventivas e 
assistenciais nos serviços da 
Rede Municipal de Saúde”, 
afirmou.

Pontos fixos 
Além dos pontos extras, 

a Prefeitura de João Pessoa 
continua disponibilizando os 
pontos fixos de testagem nas 
Policlínicas do Cristo e de Ja-
guaribe, sem agendamento, 
e em Unidades de Saúde da 
Família (USF), com agenda-
mento através do aplicativo 
Vacina JP ou do site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br, a partir 
das 19h do dia anterior.

O horário de testagem nas 
USF é das 13h às 16h, de se-
gunda a sexta-feira. Já na Po-
liclínica de Jaguaribe é das 8h 
às 11h e na Policlínica do Cris-
to é das 8h às 11h e das 13h às 
16h, também de segunda a 
sexta-feira. No momento da 
testagem, é preciso apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG e CPF) e comprovante de 
residência em João Pessoa. O 
resultado do teste é disponi-
bilizado em um tempo médio 
de 15 minutos.

PMJP está disponibilizando 
pontos extras de testagem

para covid-19

Pontos extras de testagem 
para Covid-19:

• Centro de Vivências da 
UFPB

Sexta-feira (18) – com agenda-
mento – 8h às 12h

• Uniesp

Sábado (19) – sem agendamen-
to – 14h às 20h (drive-thru e 
pedestres)

Saiba mais

Em São Paulo, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, visitou o barracão da agremiação carnavalesca

Foto: Secom-JP

O Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro (CHRDJC), no mu-
nicípio de Patos, suspendeu 
as visitas aos pacientes. A de-
cisão foi tomada em reunião 
na tarde da última quarta-fei-
ra, com a participação dos di-
retores geral, Francisco Gue-
des, e clínico, Pedro Augusto, 
além da equipe de enferma-
gem da unidade de saúde, 
tendo em vista o aumento 
dos números de casos de Co-
vid-19, a fim de preservar a 
saúde dos pacientes.

 Essa decisão não muda 
o fluxo dos acompanhan-
tes, que poderão permane-
cer com os pacientes que esti-
verem internados. Segundo o 
médico Pedro Augusto, a úni-
ca exigência é que eles façam 
uso de máscara e que apre-

sentem o cartão de vacinação 
em dia. “Tomamos essa deci-
são para preservar nossos pa-
cientes, nossos funcionários e 
contribuir para reduzir a dis-
seminação do vírus”, afirma 
o diretor clínico, lembrando 
que pessoas com sintomas 
gripais, idosos, gestantes e 
com comorbidades não po-
derão acompanhar pacientes.
Ele lembra que a unidade 
redirecionou os leitos covid 
para atender outras deman-
das do hospital e que os ca-
sos da doença que precisem 
de internação serão regula-
dos para Pombal. 

Ainda segundo o médi-
co, todos os funcionários da 
unidade devem, obrigatoria-
mente, usar máscaras de pro-
teção no ambiente interno da 
unidade.

Santa Isabel
Já o Hospital Municipal 

Santa Isabel (HMSI), admi-
nistrado pela Prefeitura de 
João Pessoa, decidiu restrin-
gir temporariamente o nú-
mero de visitas aos pacientes 
internados na unidade hos-
pitalar. 

A medida leva em consi-
deração o aumento no núme-
ro de casos de Covid-19.  De 
acordo com cronograma ela-
borado pelo Serviço Social e 
Psicologia do HSMI, cada in-
terno terá direito a visita du-
rante dois dias na semana. 
Os familiares dos pacientes 
que estão no hospital já fo-
ram informados da medida. 

No final de semana não 
será permitido visitas de 
familiares. A medida pre-
vê também que os acompa-

nhantes só serão permitidos 
estritamente nos casos pre-
vistos em lei, a exemplo de 
idosos e pacientes com algu-
ma condição especial, como 
amputados ou uma deficiên-
cia cognitiva que necessite de 
acompanhamento.

“É uma medida que tem 
como foco preservar os pa-
cientes e funcionários, devi-
do ao aumento do número 
de casos de Covid, da trans-
missibilidade e do risco au-
mentado dessa transmissão 
ser feita por visitantes de pa-
cientes ou acompanhantes 
que venham a circular nos 
corredores do hospital. Toda 
circulação a mais é uma ex-
posição desnecessária nes-
se momento”, disse a direto-
ra-geral do HMSI, a médica 
Adriana Lobão. 

Complexo Hospitalar de Patos suspende visitas
prevenção à covid-19

Técnicos em recursos hí-
dricos da Paraíba, Bahia, Per-
nambuco, Piauí e Rio Grande 
do Norte participam da ofici-
na Alocação de Água, realiza-
da em João Pessoa pela Agên-
cia Nacional das Águas (ANA), 
em parceria com Agência de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa). Represen-
tantes de outros seis estados da 
federação estão acompanhan-
do as aulas de forma remota.

“Estudar alocação de água 
é estudar como distribuir de 
forma equilibrada, de forma 
justa, os recursos hídricos dis-

poníveis, principalmente nos 
locais onde existe uma defi-
ciência de água. Esta reunião 
de vários estados vai permitir 
uma grande troca de experiên-
cias, principalmente dos repre-
sentantes do Nordeste”, expli-
cou o coordenador de marcos 
regulatórios da ANA,  Wilde 
Cardoso.

A oficina, que começou na 
última quarta-feira, no audi-
tório da Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema), no centro da 
capital, vai até esta sexta-feira. 
Entre os temas abordados es-

tão: usos da água, disponibili-
dade hídrica, balanço hídrico 
e estados hidrológicos, reu-
niões de alocação de água, in-
fraestrutura hídrica, termos de 
alocação e boletins de acompa-
nhamento.

“Alocação é um processo 
de mediação com a sociedade 
em geral, com todos os usuá-
rios de água. A partir daí é que 
se faz uma negociação, uma 
análise para saber quais são 
os usos possíveis para a água 
de determinado reservatório. 
Este é um processo democrá-
tico, participativo. É assim que 

fazemos a gestão dos recursos 
hídricos”, ressaltou o diretor de 
Gestão e Apoio Estratégico da 
Aesa, Waldemir Fernandes de 
Azevedo. Para o coordenador 
dos Comitês de Bacias Hidro-
gráficas do Instituto de Gestão 
das Águas do Estado do Rio 
Grande do Norte (IGARN), Lá-
zaro Germano, a oficina é fun-
damental para  quem atua na 
gestão dos recursos hídricos. 
“Este evento vai nos ensinar a 
dimensionar de forma correta 
a quantidade de água disponí-
vel e fazer o melhor uso dela”, 
concluiu.

Paraíba sedia oficina promovida pela ANA
alocação de água
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Jovem foi morto na véspera de completar 22 anos, e no local foram encontradas várias pistolas e munições 

Assassinato leva a apreensão de armas
em são bento

A polícia já identificou o 
suspeito de efetuar disparos 
contra o jovem Anderson Tar-
gino Medeiros, o ‘Andinho’, 
que foi morto no início da noite 
de quarta-feira (16), quando se 
encontrava em um espetinho 
localizado na rua Severino Pe-
dro de Souza, centro da cidade 
de São Bento, na região de Ca-
tolé do rocha. O corpo da ví-
tima foi levado para o Núcleo 
de Medicina Legal de Patos. 

“Andinho” foi socorrido 
para o hospital da cidade por 
familiares que estavam no 
local, onde faleceu quando 
recebia os primeiros socor-
ros.  Ele completaria 22 anos 
ontem. Um primo da vítima 
ainda atirou contra o suspei-
to, no entanto, a polícia não 
tem conhecimento se ele foi 
alvejado, sabe-se apenas que 
o DVr com imagens que po-
dem identificar o autor dos 
disparos foi levado por fami-
liares da vítima.

O comandante da Com-

n 

A polícia ficou 
surpresa com 
a quantidade 
de armas 
que o dono 
do espetinho 
guardava 
dentro do 
carrinho junto 
com a carne

panhia Independente de São 
Bento, capitão Fernando, dis-
se que os policiais foram sur-
preendidos no local com a 
quantidade de armas de fogo 
escondida dentro do carrinho 
e que seria de propriedade do 
dono do estabelecimento co-
mercial. Além do armamen-
to, também foi encontrada no 
local uma cápsula de pistola 
.40, mesmo calibre das armas 
encontradas no local. Material pertencia, segundo a polícia, ao dono do espetinho onde ocorreu o assassito

Não aceitava o fim do 
relacionamento. Essa foi 
a justificativa do homem, 
de 50 anos, que não teve a 
identidade revelada, que 
teria invadido o Campus 
do Instituto Federal de 
Educação da Paraíba, em 
Cajazeiras, com o objetivo 
de assassinar a facadas a 
sua ex-companheira, de 
52 anos. A mulher, por-
tadora de deficiência físi-
ca, é funcionária daquele 
órgão federal e foi sur-
preendida pelo ex-com-
panheiro. Ele foi preso 
pela Polícia Militar.

Segundo informa-
ções colhidas pelos po-
liciais que atenderam a 
ocorrência, o homem te-
ria invadido o IFPB pu-
lando o muro e se diri-
gido até o local onde a 
ex-companheira estava 
trabalhando e de posse 
de uma faca, aplicou um 
golpe contra o pescoço 
dela, que ainda conse-
guiu se desvencilhar, 
mas ainda foi atingida.

Os vigilantes da insti-
tuição conseguiram con-
ter o agressor, apreende-
ram a faca e acionaram a 
Polícia Militar, que pren-
deu o acusado. Esta foi a 
segunda vez que ele es-
teve no IFPB. No dia 9 
deste mês o homem foi à 
procura da mulher para 
reatar o relacionamen-
to. Eles conviveram por 
três anos.

A mulher ainda con-
seguiu conversar com os 
policiais e disse que pos-
sui uma medida prote-
tiva para impedir que o 
homem se aproximas-
se dela. O homem foi 
levado para a Delega-
cia de Cajazeiras e deve 
responder por tentativa 
de feminicídio e quebra 
da medida protetiva. A 
mulher está internada 
no Hospital regional de 
Cajazeiras.

Homem invade 
IFPB para 
assassinar
ex-mulher

em Cajazeiras

A prisão de cinco pessoas 
e apreensão de r$ 18 mil pro-
venientes do tráfico de drogas 
foram os resultados da Ope-
ração Hermes realizada pela 
Polícia Civil, em parceria com 
a Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, em municípios 
do Brejo paraibano, principal-
mente em Guarabira. 

O objetivo da ação da For-
ça Tarefa, segundo o delega-
do Luciano Soares, foi des-
baratar um grupo criminoso 
responsável por assaltos con-
tra estabelecimentos comer-
ciais ocorridos nos últimos 
meses, em Guarabira e região. 

A operação foi realizada 
na manhã de ontem, para o 
cumprimento de dez man-

dados de prisão e de busca e 
apreensão pela prática de cri-
mes patrimoniais. 

Luciano Soares disse que 
foram empregados 80 poli-
ciais, com a investigação tra-
mitando no Núcleo Operacio-
nal de Repressão Qualificada 
da Quarta Superintendência. 
Os presos foram encaminha-
dos à Central de Polícia Civil 
em Guarabira, onde foram in-
terrogados, autuados em fla-
grante e em seguida recolhi-
dos ao Presídio regional para 
aguardar audiência de cus-
tódia que deve ocorrer hoje. 
“Estamos investigando ou-
tros crimes que possam ter 
sido cometidos por esse gru-
po”, disse Luciano.

Operação policial apreende R$ 18 mil e prende cinco pessoas
Contra o Crime

As prisões aconteceram em Guarabira e outros municípios do Brejo; polícia apreendeu dinheiro do tráfico de drogas

A venda de um veículo, 
anunciado através da inter-
net quase termina em morte 
na tarde de quarta-feira (16), 
em Campina Grande. A ví-
tima de 21 anos, foi levada 
para a Central de Polícia da-
quela cidade onde foi desco-
berto que teria sido preso por 
porte ilegal de arma de fogo, 
e, segundo a Polícia Civil, so-
freu uma tentativa de homi-

cídio, no bairro Costa e Silva, 
na zona Sul de João Pessoa há 
cerca de três meses.

Segundo informações da 
Polícia Civil, o homem teria 
ido a Campina Grande para 
negociar a venda de um veí-
culo. Na ocasião, ele estava 
acompanhado do padrasto. 
O encontro com os possíveis 
compradores foi marcado 
para o Distrito Industrial, 

onde a vítima e seu compa-
nheiro foram surpreendidos 
por dois homens em uma 
motocicleta, armados, que 
efetuaram disparos contra 
a vítima.

Na Central de Polícia, foi 
descoberto que vítima e com-
prador residem em João Pes-
soa e marcaram o encontro 
na Avenida João Wallig, no 
Distrito Industrial de Campi-

na Grande, onde seria reali-
zada, presencialmente, a ne-
gociação do veículo e onde 
ocorreu a tentativa de assas-
sinato. Na ocasião, a vítima 
foi atingido por três dispa-
ros, sendo socorrida para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Gran-
de, passou por procedimen-
tos de emergência e o quadro 
clínico é estável. A dupla sus-

peita da tentativa de homicí-
dio fugiu e ainda não foi lo-
calizada. Além da tentativa 
de homicídio contra a vítima 
que reside na capital parai-
bana, a Polícia Civil também 
investiga o motivo que a ne-
gociação do veículo foi mar-
cada para Campina Grande 
quando tanto a vítima como 
os compradores residem em 
João Pessoa.

Homem recebe três tiros quando negociava veículo
em Campina

José Wellington ramos 
de Alencar, conhecido por 
“Angu”, foi morto duran-
te troca de tiros com agen-
tes da Delegacia de repres-
são ao Crime Organizado 
e Polícia Militar, na cidade 
de Brejo do Cruz, Sertão do 
estado.

Com a vítima, os poli-
ciais apreenderam um re-
vólver, uma espingarda 
calibre 12, 32 munições in-
tactas e deflagradas, como 
também uma certa porção 

de cocaína. Ele era investi-
gado por envolvimento em 
roubos e homicídios no Ser-
tão da Paraíba.

O delegado Diego Bel-
trão disse que a polícia es-
teve em Brejo do Cruz com 
o objetivo de prender o sus-
peito, no entanto, ele reagiu, 
houve troca de tiros. “Angu” 
foi alvejado, socorrido para 
o hospital da cidade, onde 
faleceu.

Diego Beltrão informou 
ainda que “Angu” tentou 

matar uma adolescente de 
13 anos, na semana passada, 
naquela cidade e, durante as 
investigações foi descoberto 
que ele pretendia matar um 
idoso. “Esse sujeito vinha 
causando sérios problemas 
a população da cidade e re-
gião”, disse Beltrão. Mesmo 
com a morte de “Angu”, a  
Polícia Civil, tanto a Draco 
como as delegacias da região 
de Catolé do rocha conti-
nuam investigando a hipó-
tese de outras pessoas.

Suspeito é morto durante confronto com a polícia
no sertão

“Angu” era considerado “o terror” em Brejo do Cruz
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa

Alagoa Grande
O Quilombo Caiana dos 

Crioulos, que fica na zona 
rural de Alagoa Grande, 
Brejo paraibano, vai rea-
lizar no Dia da Conciên-
cia Negra, no próximo do-
mingo (20), a partir das 9h, 
mais um evento “Vivencian-
do Caiana”, onde a Co-
munidade irá apresentar 
uma programação especial 
para os turistas. O objetivo 
do evento é fazer com que os turistas vivenciem a cultura do quilom-
bo e celebrem um dia diferente junto com a comunidade. Nessa edi-
ção haverá roda de diálogo com os turistas, apresentações culturais 
com Coco de Roda, Ciranda e Capoeira e Oficina de Trança.

Ao longo deste mês é reforça-
da a importância do combate ao 
racismo e preconceito contra as 
pessoas pretas e, no próximo do-
mingo (20), é celebrado o Dia da 
Consciência Negra. Em alusão 
à data, o Celeiro Espaço Criati-
vo Cantor Gabriel Diniz, em João 
Pessoa, abre a exposição ‘Retra-
tos da Negritude’, realizada em 
parceria com alunos do Programa 

de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) da Escola Municipal Antô-
nio Santos Coelho Neto, no Bair-
ro da Penha. Na sequência, as 
artes serão expostas na Escola 
Antônio Santos Coelho Neto. O 
Celeiro está localizado no Bair-
ro Altiplano, na capital paraiba-
na, aberto para visitação das 9h 
às 17h, de segunda a sexta-feira. 
A entrada gratuita.

Areia
Localizado no Brejo paraibano, o município de Areia será sede do 

1o Areia se Mostra, uma iniciativa do Convention Bureau em parceria 
com Associação de Turismo Atura, Prefeitura Municipal de Areia e o 
empresariado, que acontece nos dias 20 e 21 de dezembro. O evento 
será uma espécie de fantour, proporcionando aos agenciadores uma 
visita técnica a todos os pontos turísticos de Areia e ao mesmo tempo a 
vivência como turista. A programação começa com uma apresentação 
no Teatro Minerva, seguida de um coquetel. Depois, ao longo do dia, 
acontece a visita técnica pela cidade. Por ano, a cidade recebe, em 
média, até 150 mil turistas do Nordeste, do Brasil e do mundo. O evento 
é voltado para agências de viagens, condutores turísticos e guias, e a 
expectativa da organização é atrair para o município o maior número 
possível de pessoas ligadas ao segmento do turismo.

Sousa
Em breve, os visitantes do Vale dos Dinossauros, no município de Sou-

sa, poderão usufruir do passeio pelo espaço com ainda mais conforto. É 
que a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) 
está realizando a reforma de duas passarelas, duas pontes e de seu miran-
te de observação. Uma terceira passarela está passando por uma análise 
estrutural para que se identifique qual a melhor forma de intervenção.  O 
Vale dos Dinossauros fica localizado no Sítio Passagem de Pedras, na 
cidade de Sousa, sendo uma unidade de conservação conhecida por 
ser um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo. O local 
possui uma importante bagagem histórica, com diversas marcas de 
dinossauros (marcas de pegadas petrificadas) que remetem a aproxi-
madamente 80 espécies que habitavam uma área de 704 quilômetros 
quadrados na Bacia do Rio do Peixe, no período pré-histórico. O espaço 
possui passarelas e mirantes que levam às trilhas formadas pelas pe-
gadas. Além disso, o Vale dos Dinossauros conta ainda com museu com 
um vasto material de pesquisa paleontológica, incluindo informações 
a respeito das espécies que habitavam a região e fotos de achados.

Dona Inês
A Rota Cultural Raízes do Brejo inicia hoje - e segue até o próximo 

domingo - a sua programação 2022 no município de Dona Inês. A Rota 
Cultural Raízes do Brejo se estenderá até o dia 11 de dezembro e passará 
pelos municípios de Alagoinha, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra 
da Raiz, Borborema, Dona Inês, Guarabira, Pirpirituba e Pilõezinhos. 
Desde 2017, a Rota Cultural Raízes do Brejo vem desenvolvendo ativi-
dades turísticas e socioculturais com o objetivo de inserir moradores e 
turistas em uma vivência profunda que desperte a história, os sabores 
e a exuberância das cidades do Brejo paraibano.

Rota Cultural terá início hoje com várias atividades até domingo

Dona Inês comemora 63 
anos com evento cultural

raízes do brejo

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

Com a estimativa de que compa-
reçam em média três mil pessoas, a 
Rota Cultural Raízes do Brejo inicia 
hoje programação no município de 
Dona Inês, que se estende até o do-
mingo (20). Com o tema “Dona Inês 
e seus encantos: natureza, sabores 
e cultura na serra”, a programação 
da Rota Cultural também celebra-
rá os 63 anos de emancipação polí-
tica do município, completados on-
tem. Em sua quarta edição, a Rota 
Cultural Raízes do Brejo vem sendo 
realizada desde setembro, passan-
do por alguns municípios que cons-
tituem o Brejo Paraibano, provocan-
do uma imersão cultural e turística 
aos visitantes. 

A abertura oficial do even-
to acontece às 19h30, no Parque de 
Eventos, em frente ao ginásio O Ba-
curau, com apresentações culturais 
da banda de pífano e grupo de xaxa-
do, recital de cordel, além de home-
nagem ao poeta e cordelista Maria-
no Ferreira. Ainda na mesma noite, 
por volta das 21h, a banda Feras se 
apresentará, trazendo à tona as me-
mórias afetivas das festas popula-
res de São Sebastião das décadas de 
70, 80 e 90.  Por fim, a noite será en-
cerrada com apresentação de Lindo 
Silva Forrozeiro. 

De acordo com o prefeito Anto-
nio Justino, Dona Inês é uma cida-
de com grande potencial turístico 
que vem se descobrindo a cada dia. 
Ela convida os paraibanos para o 

“Teremos vários 
eventos para 
atrair à cidade 
públicos 
diversos, que 
irão ver o 
que temos de 
melhor para 
apresentar

Prefeito Antonio Justino

algumas culturas que muitas vezes 
ficam esquecidas pela população. 
Aqui, em Dona Inês, teremos Boi de 
Reis e Xaxado, também vamos va-
lorizar a literatura de cordel que, 
para nós, é muito importante e pre-
cisa ser fomentado, tanto que nossa 
apresentação principal é justamente 
uma apresentação de cordel. Temos 
um material muito bacana para exi-
bir as belezas naturais, a gastrono-
mia e nossa cultura que, juntamen-
te com as festas populares, possuem 
grande relevância para nosso povo”, 
destacou o secretário. 

O presidente do Fórum do Turis-
mo do Brejo paraibano, Jaime Souza, 
friso que “o destino Brejo é o maior 
destino turístico do estado da Paraí-
ba e um dos maiores do Brasil, por-
que todos nós estamos no Mapa do 
Turismo Brasileiro e isso é um or-
gulho para a nossa região que luta 
pela organização de políticas públi-
cas voltadas para o turismo”. 

A Rota Cultural Raízes do Brejo 
2022 se estenderá até o dia 11 de de-
zembro e passará ainda pelos mu-
nicípios de Guarabira, Pirpirituba 
e Pilõezinhos. Desde 2017, o evento 
vem desenvolvendo atividades tu-
rísticas e socioculturais com o obje-
tivo de inserir moradores e turistas 
em uma vivência profunda que des-
perte a história. 

São, no total, 10 cidades, com di-
ferentes programações, muitos dias 
de imersão cultural e uma verdadei-
ra vivência da Região do Brejo parai-
bano com roteiros de experiência de 
setembro a dezembro.

n Dia 18/11 – Sexta-feira 
15h – Festival de Futsal feminino
19h – Festival gastronômico e Feira de Artesanato
19h30 – Abertura Oficial – Banda de Pífano e Grupo de Xaxado, Homenagem ao poeta 
Mariano Ferreira; Apresentação - Cordel: Natureza, Sabores e Cultura na Serra;
21h- Show com a banda Feras
23h30 – Show com Lindo Silva Forrozeiro

n Dia 19/11 – Sábado 
8h – Roteiro turístico 
15h30 – Corrida de rua – masculino e feminino
19h – Festival gastronômico e Feira de Artesanato 
20h – Apresentação cultural 
21h – Paulino e Banda 
23h – Michele Andrade 
1h – Neco Lobão e Banda 

n Dia 20/11 – Domingo 
7h – Passeio ecológico – cicloturismo 
12h – Feijoada Quilombola
16h – Apresentação cultural – Anfiteatro do Memorial Cruz da Menina
17h – Pôr do Sol – Banda de Pífano – na Comunidade Quilombola Cruz da Menina
18h – Tardezinha Cultural – Festival Quilombola (Dia da Consciência Negra) 
com Trio Forró do Bom e Marconinho Show, na Comunidade Quilombola Cruz da Menina

Programação Completa

Dona Inês recebe turistas e moradores de cidades vizinhas para três dias movimentados de muita cultura

evento que movimentará a cida-
de. “Teremos ainda nesta semana 
o festival de curtas, noite de queijos 
e vinhos e sarau cultural. Hoje te-
remos abertura oficial da Rota Cul-
tural Raízes do Brejo, que apresen-
tará uma variedade de atividades 
com o intuito de trazer ao nosso 
município diversos públicos, aco-
lhendo e mostrando o que a cidade 
tem de melhor”, ressaltou.

Para o secretário de Cultura do 
município, Josenildo Fernandes, 
esse é um momento de resgatar a 
cultura local. “Esse evento resgata 
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Memórias 
únicas do 
passado
Obra póstuma de Clemilde Torres Pereira, 
‘Cápsulas do tempo’ reúne série de cartões 
de nomes como Juscelino Kubitschek e José 
Américo de Almeida, que revelam costumes 
e contextos sociopolíticos do século 20

Dificilmente as tra-
dições se perdem 
por completo, 
seja pela heran-

ça cultural familiar ou pela 
dedicação em colecionar re-
gistros. Essas duas alterna-
tivas se encaixam no legado 
de Clemilde Torres Pereira 
(1924-2020), pedagoga que de-
dicou parte de sua vida para 
o inusitado acervo de cartões 
natalinos e postais do Arqui-
vo Afonso Pereira (AAP), que 
agora estão presentes no livro 
Cápsulas do tempo: mensagem e 
arte em cartões (Editora Mídia, 
285 páginas).

A obra apresenta uma 
curadoria de cartões ende-
reçados ao professor Afonso 
Pereira da Silva (1917-2008), 
esposo de Clemilde, ao lon-
go das décadas por amigos e 
colegas do ramo das artes, da 
educação e da política. Tra-
zendo desde lembranças do 
presidente Juscelino Kubits-
chek (1902-1976), do folclorista 
Câmara Cascudo (1898-1986) 
e do paraibano José Américo 
de Almeida (1887-1980) escri-
tas à mão, a cartões ilustrados 
pelos artistas plásticos parai-
banos Flávio Tavares e Clóvis 
Júnior, mais 150 cartões são 
apresentados na antologia, 
que explora as artes visuais 
e o conteúdo textual de cada 
recado endereçado. 

Vítima da Covid-19, Cle-
milde não pôde ver o resul-

tado do livro que organizou. 
Mas, segundo a sua neta Da-
niella Pereira Barbosa, presi-
dente do AAP, não há dúvi-
das que a conclusão deixaria 
sua avó feliz. “Nos últimos 
anos antes da pandemia, ela 
já vinha maturando a ideia 
de lançar um livro com esses 
cartões. Vovó chegou a ver a 
boneca do livro, mas esse re-
sultado final foi acrescido em 
vários aspectos”, contou ela. 
“Lá estão cartões além dos 
que ela escolheu e mais in-
formações técnicas, mas o es-
pírito do que ela tinha idea-
lizado e proposto está todo 
no livro. Esta obra foi seu úl-
timo desejo, e ela com certe-
za adoraria”.

“Eram tantos cartões, 
cada um com sua beleza 
ímpar. Uns pelo texto, ou-
tros pela ilustração, verda-
deiras obras de artes”, escre-
veu Clemilde Torres Pereira 
no texto de apresentação do 
livro escrito pouco mais de 
um mês antes de sua mor-
te. Cápsulas do Tempo é divi-
dido em capítulos que tra-
zem cartões ilustrados por 
diferentes técnicas e estilos 
como fotografias, xilogra-
vuras, pinturas, azulejos, vi-
trais e tapeçarias.

Para além do viés artísti-
co, estas pequenas folhas de 
papel couchê, apesar de mui-
tas vezes pessoais, acabam 
revelando costumes e con-
textos sociopolíticos do sécu-
lo 20. “[Os cartões] Possuem 
memórias únicas que possi-

bilitam retornar ao passado, 
pelas palavras escritas, al-
gumas se revelam do fundo 
d’alma, outras de cortesia, de 
amabilidade, de amizade, de 
profissionalismo, mas todas 
com um quê de sinceridade”, 
redigiu a pedagoga em ou-
tro trecho.

Testemunhas coletivas
Amigo do casal Pereira 

da Silva desde a década de 
1980, o professor Francisco 
de Sales Gaudêncio resume 
a publicação como “testemu-
nhos da memória coletiva”, 
nas suas palavras. “Toda a 
coleção se destaca, pois é fei-
ta de peças que remontam 
determinado momento da 
Paraíba. Não é uma simples 
coletânea de cartões, nem 
só de mensagens natalinas, 
é um registro de uma épo-
ca”, pontuou ele. “Todos os 
cartões são de igual impor-
tância. Sejam enviados por 
autoridades ou por amigos 
próximos, todos têm valor 
pela ilustração e pelos aspec-
tos. A importância é de seus 
remetentes”, complementou 
Sales Gaudêncio.

A obra foi concluída por 
Daniella Pereira Barbosa 
em parceria com Bernardi-
na Maria Juvenal Freire de 
Oliveira, Luis Carlos Kehrle, 
Piedade Farias e Maria Apa-
recida de Almeida Ferreira. 
“Esse livro celebra tudo que 
vovó significa na vida dos 
amigos, da família, da socie-
dade. A persistência, o amor 

pelo arquivo, a memória. Ele 
celebra a beleza e a arte anti-
ga de dar e receber cartões. 
Ele simboliza o fechamento 
de uma história de vida mui-
to linda”, concluiu.

O livro será fornecido 
gratuitamente para o públi-
co, que, caso tenha interesse, 
basta entrar em contato com 
a equipe do Arquivo Afonso 
Pereira através das redes so-
ciais (perfil no Instagram: @
arquivoafonsopereira).

O legado de Clemilde e 
Afonso Pereira da Silva para 
a educação e a cultura da 
Paraíba anda de mãos da-
das. Juntos, fizeram parte do 
grupo que fundou os Insti-
tutos Paraibanos de Educa-
ção (Unipê) e a Fundação 
Padre Ibiapina.

Clemilde nasceu em 27 
de abril de 1924, em Araru-
na, cidade do Brejo parai-
bano. Pedagogoa, era uma 
reconhecida arquivista e 
membro da Academia Fe-
minina de Letras e Artes da 
Paraíba, e, em 1989, fundou o 
Arquivo Afonso Pena como 
presente de aniversário “atí-
pico” para o aniversário de 
80 anos de seu marido. 

Nascido em 1917, em Bo-
nito de Santa Fé (PB), Afonso 
Pereira foi uma fundou mais 
de cem escolas de nível fun-
damental, médio e superior 
na Paraíba. Foi presidente da 
Academia Paraibana de Le-
tras e, em 2011, recebeu do 
Senado Federal o título de 
“Maior Professor do Brasil”.

Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Foto: Mídia/Divulgação

Entre os autores dos cartões escritos à mão estão 
o presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976), 
o folclorista Câmara Cascudo (1898-1986) e o 

paraibano José Américo de Almeida (1887-1980)
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Vítima da Covid-19 em 2020, a pedagoga Clemilde 
Torres Pereira não pôde ver o resultado do livro que 

organizou; segundo ela, os cartões “possuem memórias 
únicas que possibilitam retornar ao passado”

Foto: Priscilla Pereira/Divulgação

Acima, exemplos de cartões presentes na 
obra, ilustrados por diferentes técnicas 

e estilos, como fotografias, xilogravuras, 
pinturas, azulejos, vitrais e tapeçarias

Imagens: AAP/Divulgação
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Colunista colaborador

“Não é ansiando por coisas prontas, 
completas e concluídas que o amor 
encontra o seu significado, mas no 

estímulo a participar da gênese dessas coisas.”
(Zygmunt Bauman)

Amar é exercício de ambiguidade. Ao passo 
em que busca a completude, necessita que um 
vazio por vezes se instaure. Só se ama na falta? 
Ou se aprende a querer o que se tem para que o 
desejo fomente o que se pode chamar de amor? 
É fato que é muito fácil almejar o perfeito, isto 
é, aquilo que está pronto. Mas, um escultor 
retira da pedra bruta sua arte pelo movimento 
da constante lapidação. Se um poeta é um 
fingidor, ele precisa fingir a matéria grossa das 
palavras, da amante. Dinamita-se, então, a 
dinâmica dos relacionamentos.

Nesse ensaio, há apenas a tentativa de 
colocar em pauta o jogo de (re)construir 
situações e ter o cuidado para não sabotar 
o processo. Não raro, parece inviável aos 
amantes um vínculo que seja real. É porque 
é tão frágil a atmosfera que suspendemos o 
êxtase como se quiséssemos guardá-lo. Na 
tristeza, expande-se como se, assim, pudesse 
ela ir embora. Como reconhecer que essa 
ansiedade de viver não é descrença em si 
mesmo? Não somos nós merecedores dessa 
pulsão de vida, nas acepções diversas para 
além do Eros? Eros, ironicamente, expõe a face 
mais e mais – fora do mito original. E é a psiquê 
que se retrai na ficção e na realidade. A cera 
quente cai no ventre inseminado. 

Nesse contexto, o medo não deve ser 
paralisador, mas apenas um sinal de prudência 
e de respeito para com o outro e consigo mesmo. 
Não se deve se esquecer da conservação da 
subjetividade para que cada qual seja livre à sua 

maneira, ser gente, ser 
pessoa, ser autêntico. E é 
essencial termos alguém 
que nos atualize, nos 
autentique a cada dia, 
visando nos tornarmos 
não menos do que aquele 
que somos, porém ainda 
não sabemos sê-lo. Na 
verdade, é esse alguém 
que esperamos, alguém 
que nos seja farol, quando 
apagados. Bússola, 
quando a nossa rosa 
dos ventos interior estiver 
quebrada. E estrada 
segura em momentos em 
que o atalho nos desviou 
para caminhos de pouca 
ou nada sobriedade. 

Por isso é tão vão o controle sobre os nossos 
afetos. Não há como nos manter blindados 
quando constantemente o que desejamos é ser 
atingidos por algo que nos dê um significado e 
nos ressignifique. Nossos subterfúgios diversos. 
Nossos versos de fuga. Nossa fuga em versos. 
As somatizações do campo minado do amor nos 
conduzem a uma trincheira ilusória. Versáteis 
sensações que nos faz querer a morte quando 
a vida clama por alguma justiça. Tudo é vago 
porque vaga em nós alguma coisa que ainda 
não conseguimos assimilar, cujo nome se 
desconhece. Só podemos nos consolar pela 
linguagem. Mesmo analfabetos sabem que 
a dimensão dos significados só é alcançada 
quando o verbo é conjugado de acordo com o 
nosso tempo, modo, pessoa. 

Ressoa. Que som é esse? Que melodia guia 
minhas mãos enquanto escrevo? Amor sem paz 
não é amor. Embora o sofrimento possa erigir 
sei-lá-o-quê ou cá-bem-sei-o-quê, há em rupturas 
um certo refazer-se que precisamos (des)cobrir. 
Nessa ambivalência, revela-se que, quando 
a gente assume que perdeu, então passamos 
a ganhar. Enquanto isso, o que se seguem 
são os passos, mecanicamente, de por onde o 
outro vai para onde ele for. Não se consegue 
ouvir a música que a faz lembrar, e o sangue se 
atordoa porque antes se enlaçou. O que dói é 
a desconstrução de todas as expectativas, pois 
criaram-se sonhos e transcendeu-se a fronteira 
do mágico – num mundo de fragilidades é fácil 
demais idealizar e é bastante difícil demolir 
os desejos. Mas, em vez de se gritar, pode-se 
atribuir uma importância aos fatos sem que eles 
nos impeçam de andar. A vida é movimento, sem 
este é apenas existência.

Leo 
  Barbosa

Ambivalências 
do amor

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

Os festivais de música popular

O primeiro grande festival de 
música realizado em Patos aconte-
ceu em 1971, promovido pelo gru-
po Fortelândia. A primeira versão, 
ocorrida nos dias 1º e 8 de outubro 
teve na comissão julgadora a pre-
sença dos professores: Manoel Cle-
mentino, Antônio Fernandes, Ru-
bens de Azevedo, Enaldo Torres 
Fernandes, Romero Nóbrega, Maes-
tro Zito e Ribamar de Brito. 

A composição ‘Preto Velho José’, 
de Antônio Emiliano, interpretada 
por Valdemir Saraiva, foi a campeã. 
Edu Lemos ficou em 2º lugar com 
a música ‘Grito de Paz’. Emiliano 
conquistou, também, a 3ª colocação, 
através de ‘Patos dos meus tempos’, 
na voz da melhor intérprete femini-
na do festival, Cândida Maria. Vir-
gílio Trindade ficou com a quarta 
colocação com a música ‘Meu sam-
ba, minha vida’, com a participa-
ção do grupo Ataulfo Alves e suas 
pastoras. O primeiro Festival Pa-
toense de Música Popular Brasilei-
ra teve o acompanhamento do con-
junto Os Jovens.

A edição de 1973 contou com cer-
ca de 60 concorrentes, oportunida-
de em que a grande homenagem foi 
prestada à saudosa Dalva de Olivei-
ra, que havia falecido recentemente. 
O Segundo Festival Sertanejo de Mú-
sica Popular Brasileira foi constituí-
do de três eliminatórias, uma semi-
final e uma final, tendo na avaliação 
os jurados: Dr. Romero Nóbrega, Dr. 
Nilson Nogueira de Melo, Professor 
Ribamar de Brito, Maestro Zito, Aér-
cio Pereira, Dr. Adilson Leite e Iran 
Medeiros da Nóbrega.

O auditório do Cine Eldorado es-
teve vibrante e recebeu com tran-
quilidade o resultado: 1º lugar: ‘Ale-
luia, Aleluia’, de Amaury Carvalho, 
defendido por Saulo Araújo; 2º lu-
gar: ‘Tempo chegado’, dos irmãos 
Lemos, interpretada pelo trio Os 

pássaros; 3º lugar: ‘O nosso lugar’, 
de Nilson do conjunto Os Jovens; 4º 
lugar: ‘Benedita Caiana’, de Romil-
do e Cezário, com Giordano Leite; 
5º lugar: ‘Coisa errada pra dizer’, 
de Tereza Dhaer, candidata de Cai-
có, do vizinho estado do Rio Gran-
de do Norte.

O primeiro lugar recebeu Cr$ 
600, uma oferta do governador Er-
nani Sátyro, entregue pelo profes-
sor Messias, diretor do Colégio Es-
tadual. Para o segundo colocado, o 
valor foi de Cr$ 400, doação da pre-
feitura e entregue pelo chefe do exe-
cutivo, Olavo Nóbrega. O terceiro 
colocado recebeu Cr$ 300, doados 
pela Indústria de Móveis Aderbal 
Martins (Imam), cuja entrega foi fei-
ta pelo diretor da casa do estudan-
te, Juraci Dantas de Sousa.

Os melhores intérpretes foram: 
Saulo Araújo e Disseles Santos. To-
dos os cantores foram acompanha-
dos pelo conjunto Z-7, enquanto a 
apresentação foi confiada ao jor-

nalista Luiz Gonza-
ga Lima de Morais. 
Durante todo o even-
to, o samba foi o rit-
mo mais explorado e 
de maior sucesso em 
meio aos espectado-
res. Entre os desta-
ques estavam Virgílio 
Trindade e Antônio 
Emiliano, que inter-
pretaram ‘Aonde é 
que você vai?’, músi-
ca composta por Oni-
vado Rocha, residen-
te em João Pessoa.

Outro festival que 
marcaria época foi de-
dicado ao ritmo carna-
valesco. A sua 4ª edi-
ção, com a final no dia 
21 de fevereiro de 1981, 
ficou na história. A 
promoção da Prefeitu-
ra Municipal, na ges-

tão de Edmilson Mota, organizada 
por Virgilio Trindade, Aloísio Araú-
jo, Edileuson Franco, Luzi Gonzaga, 
José Augusto Longo, Petrônio Gou-
veia, Nestor Gondim e Juraci Dantas 
de Sousa. O festival contou com a ins-
crição de 45 músicas, das quais 20 fo-
ram selecionadas para as disputadas 
que duraram três dias.

As vencedoras. pela ordem de-
crescente, foram: ‘Geração’, de Joa-
cil Martins Pereira, ‘Cadê Naná’, de 
Valdemir Campos (Saraiva), ‘Nos-
talgia’, de Marcos Nogueira, ‘O 
Poeta’, de Francisco Pereira Filho, e 
‘Folião Apaixonado’, de Gilson Mon-
teiro. O troféu de Melhor Intérpre-
te foi para Valdemir Saraiva. Outras 
músicas também foram reconheci-
das e participaram da etapa final, 
foram elas: ‘Meu Desejo’, de Eucli-
des Franco, ‘Vai pra casa Padilha’, 
de Francisco Ferreira de Lima (Pin-
to do Acordeon), ‘Saudade dos Car-
navais’, de Adalberto Pereira, e ‘O 
Analfabeto’, de Fã Leitão.
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Antonio 
Emiliano 
recebendo 
a premiação 
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Popular 
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Lindolf Bell e seu cantogrito
Há pesquisadores que apontam 

comportamentos adotados pela crí-
tica: seria ela contra autores das 
margens? Seria desatualizada? Se-
ria “terrivelmente endereçada”? 
Não há respostas, pois se pode es-
crever como se dialogasse esponta-
neamente. Nem sempre a lembran-
ça é inútil; semelhante aos rios ela 
flui e reflui no tempo. O tempo não 
pode destruir um escritor, sua obra 
permanecerá ad infinitum. “A pa-
lavra se antecede na aurora /e na 
origem do homem”. São versos de 
Lindolf Bell, poeta das praças e do 
mundo. Nascido em Timbó, cidade 
catarinense, é estudado por Adol-
fo Casaes Monteiro, Affonso Ávila 
e autores ingleses. Participante dos 
movimentos culturais Barriga Ver-
de e Catequese Poética.

Ao desistir da graduação em 
Contabilidade, cursou Dramaturgia 
na Escola Dramática de São Paulo, 
onde foi orador da turma em 1966, 
com sua “profissão de fé”. Fé líri-
ca, fé épica, fé dramatúrgica, fé flu-
vial, fé dos sentimentos que se es-
praiam: “Devo ao rio / o coração 
sem imagens”.

Espraiadas são as tonalidades en-
trelaçadas na estética lindolfiana. Os 
rios, o interior das cidades, os cam-
pos verdes e floridos sugerem o ver-
de do divulgado Romance Sonâmbu-
lo de Garcia Lorca: o rio Ribeirão é um 
verde sem corpo que “dorme /sob 
entulho, / num embrulho de cruel-
dade” (cf. O Código das Águas, p. 32). 
Aproximando-se bem mais da busca 
da palavra, o poema Procuro a palavra 
palavra foi comparado a Derrida sem 
jamais o haver lido:

“Não é a palavra fácil
Que procuro.

Na palavra enigmam restos, ras-
tos de animais,

Numerais de insensatez.
Distâncias, circunstâncias, so-

luços,“

Negamos a comparação porque 
o catarinense – nacional é um dos 
pioneiros a trabalhar o metapoéti-
co. Introdutor dos recitais em praças 
públicas, levou a força do protesto 
dramático, à subjetividade do lírico, 
a elevação da épica em verdadeira 
aproximação emissor-receptor. O he-
roismo épico, a memória de um via-
jante lírico, a matemática concretista, 
a linhagem contra a injustiça, o com-
bate às idiossincrasias, distantes das 
rotulagens, explicam-nos uma litera-
tura palimpséstica.

Quando confrontado com o “Guesa” 
(Sousândrade) para quem “se um rei é 
um homem, eu dizia, / Então por que 
outro homem não seria / sem o quid tea-
tral?... Chorei minha nação” (Canto sex-
to), percebemos que Lindolf Bell tam-
bém metaforiza a bravura do idealismo 
e a consciência das etnologias.

O olhar fredegarciano é captado 
por Bell no dizer o rio que não exis-
te mais, um rio esquecido, um rio si-
lencioso, o verde dormindo na in-
fância, verde sem corpo que mora 
no esquecimento: “O Ribeirão dor-
me / sob entulho, / num embrulho 
de crueldade” (O Código das Águas). 
Será impossível cantar verde que te 
quero verde (?)... 

Em Os Ciclos (1964), a grandeza de 
O Poema das Crianças Traídas, no qual a 

roda vai girando paradigmaticamen-
te e comprova a teoria da fusão épico
-lírica e trágica: 

“Eu nasci conflito para ser amál-
gama

Eu sou o que está com você soli-
tário

Quando evito a entrega restrin-
jo-me

Quando estribo braços e pernas na 
praça sobre o não alterável.

É para andar a galope sobre a não 
liberdade

Sem credo a não ser à humanidade 
dos que me amam e desamam

Anuncio a catarse numa sintaxe 
de construção

Eu quero um piano da vida para 
conviver

Eu manterei meu ódio à hecatom-
be do pseudo-amor entre os homens

Eu direi coisas sem nexo em cada 
crepúsculo de lua nova

Eu farei exceções a todos que sou-
beram amar.

Eu recolhi as lágrimas de todas as 
mães numa bacia de sombra.

Eu vim da geração das crianças 
traídas

Que tudo será diferente, que tudo 
será diferente, tão diferente”.

Liberdade não desaparecerá. 
Amor e desamor são componen-
tes do ser humano. A construção é 
o bem. A paz, sinônimo do desejo 
mundial. O crepúsculo anuncia au-
toras. Ninguém eliminará as lágri-
mas de uma mãe; só Deus. 

E tudo será diferente. Diferente o 
poema de Lindolf Bell. Um cantogri-
to de solidariedade humana.
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Escola Base

Colunista colaboradora

Em 1994, a imprensa brasileira noticiava que 
proprietários de uma escola de educação 
infantil no bairro da Aclimação, na cidade 

de São Paulo, praticavam abusos sexuais 
contra as crianças atendidas pela escola. Esse 
acontecimento se tornou algo emblemático no 
Jornalismo brasileiro, por se tratar de um dos seus 
maiores erros da história recente, com base em 
informação infundada. 

A postura sensacionalista e superficial 
da imprensa, que reproduzia e mantinha 
no noticiário a versão mentirosa fundada 
num laudo errado da perícia policial foi 
responsável pela total destruição da Escola 
Base, e danos irreversíveis às famílias dos 
proprietários. 

À época estava no segundo ano do curso de 
Jornalismo e o episódio da Escola Base, como ficou 
mais conhecido, era tido como um paradigma nas 
aulas para se discutir questões éticas relacionadas 
ao exercício da profissão. 

Mais recentemente o acontecimento voltou 
à tona por causa do documentário Escola Base 
- Um repórter enfrenta o passado, produzido 
pelo Globoplay, cujo fio condutor é a narrativa 
do repórter policial Valmir Salaro, o primeiro 
a noticiar o “fato”. Ele narra impressões ao 
expressar seus sentimentos, por ter sido um dos 
primeiros profissionais a reproduzir uma versão 
falsa que se alastrou na sociedade brasileira, e 
se desdobrou em inúmeras cenas de violência 
contra a escola e seus proprietários.

A intenção pode ter sido boa, a do 
documentário. Mas para mim existem questões 
difíceis de assimilar, a exemplo do lugar do 
repórter na condução da narrativa, a postura, a 
forma de hierarquização da relação jornalista-
fonte. O que incomoda, a mim pelo menos, 
em relação ao documentário no qual há uma 
tentativa de reparação é a maneira pela qual 
o repórter conduz a interação com as pessoas 
entrevistadas, em especial, as vítimas. Uma 
vez que as demais pessoas envolvidas nas 
mentiras se negaram a falar. Uma comunicação 
hierarquizada, em que o sofrimento das vítimas 
parece ser novamente ritualizado ali.

É preciso lembrar ainda que, na ocasião da 
divulgação da informação falsa, as pessoas 
acusadas (fontes de informação) sequer tiveram 
lugar de fala. As pessoas envolvidas tentaram, 
sem êxito, denunciar a tortura sofrida por 
agentes de segurança pública nos primeiros 
momentos da “investigação”.

Na escuta dos depoimentos de uma das 
proprietárias e das filhas e filho dos donos da 
Escola Base, a gente vai encarando de frente a 
violência simbólica praticada e observando a 
gravidade e irreversibilidade de alguns danos 
provocados por uma comunicação violenta. 
Ainda que tenham sido restituídos numa ação 
judicial, nada, mas absolutamente nada, seria 
capaz de efetivamente reparar a destruição 
provocada por jornalistas, meios de comunicação 
e agentes de segurança pública e a população 
induzida a agir violentamente contra a escola e 
seus proprietários.

O arrogante repórter veterano enfatiza um 
desejo de revisitar, de reparar. Ele tenta dividir 
a culpa de uma conduta equivocada, pactuada 
em conjunto pelas demais instituições de 
mídia ao reproduzirem, sem questionar a fonte 
primária. O discurso dos agentes de segurança 
pública foi comprado sem ressalvas, sem abrir 
sequer espaço para a defesa das pessoas que 
estavam sendo acusadas, julgadas pela mídia 
e automaticamente condenadas sem provas, 
como foi constatado.

Do episódio traumático da Escola Base 
para cá as instituições midiáticas percorreram 
um longo caminho, no qual a busca pela 
audiência tem provocado muitas fraturas na 
credibilidade da imprensa. Os processos de 
desinformação, que já existiam, são hoje parte 
ainda mais central de um mercado lucrativo por 
parte de muitos agentes, inclusive empresas de 
tecnologia digital, e vêm provocando grande 
desestabilidade no social.

Mais recentemente, os processos eleitorais 
e a pandemia da Covid-19 têm nos mostrado 
a vasta capilaridade dos processos de 
desinformação e a necessidade de que 
diferentes instituições sociais, inclusive 
a mídia, enfrentem conjuntamente este 
grave problema que afeta a vida cotidiana 
de diferentes maneiras, gerando não só 
desorientação, mas em última instância a 
perda de muitas vidas.

O cantor e compositor paraibano 
PS Carvalho vai lançar, hoje, um sin-
gle nas principais plataformas de stre-
aming com a participação da cantora 
mirim que se destacou na mais recen-
te edição do The Voice Kids, veiculada 
pela Rede Globo neste ano.

Canção que é um xote suave e dan-
çante, ‘A Festa’ terá feat da cearen-
se Francine Maria. A cantora, poeta, 
compositora, multi-instrumentista e 
escritora começou sua vida artística 
com apenas 7 anos de idade, ingres-
sou ao declamar poesias nordestinas 
e embarcou no mundo da música. 
Atualmente, Francine Maria tem 14 
anos e é de Ibiapina (CE). Ela cantou 
‘Esperando na Janela’ e entrou para o 
time de Carlinhos Brown no progra-
ma The Voice Kids.

PS Carvalho iniciou a carreira de-
pois dos 50 anos de idade, em 2017, e 
tem mais de 50 músicas autorais. Sua 
discografia conta com os álbuns Ho-
mem Sapiens, Somos Professores e Alê 
Rá, além do EP Aos Críticos e diver-
sos singles com várias parcerias em 
diversas partes do Brasil.

Para o ‘feat’ do forró ‘A Festa’, PS Carvalho convidou a cearense Francine Maria

Paraibano lança canção com 
cantora do ‘The Voice Kids’

Música

Da Redação
Foto: Reprodução

Francine Maria, de Ibiapina (CE)
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EM cartaz
ESTREIA

E.T., o ExTRATERRESTRE – AnIvER-
SáRIo dE 40 AnoS (E.T. 40th Anniversary. 
EUA. Dir: Steven Spielberg. Aventura. Livre). 
Lançado em dezembro 1982, o filme dirigido 
por Spielberg ganha versão remasterizada. 
O longa conta a história do garotinho (Hen-
ry Thomas) e sua pequena irmã (Drew Barry-
more) que ajudam um extraterrestre pacífico 
a escapar da perseguição de agentes do go-
verno e retornar em segurança para sua ter-
ra natal. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h (dub.) 
- 16h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 17h30 (exceto seg.).

A MAldIção: o dESpERTAR doS 
MoRToS (The Cursed: Dead Man’s Prey. 
Reino Unido, Coreia do Sul. Dir: Yong-wan 
Kim. Terror. 14 anos). Uma série de assas-
sinatos são cometidos por mortos-vivos. No 
primeiro caso, o corpo do suspeito é encon-
trado ao lado da vítima na cena do crime, 
mas a polícia descobre que o cadáver mor-
reu há três meses. Enquanto isso, uma jor-
nalista recebe uma ligação misteriosa de 
um homem que afirma ser o culpado do as-
sassinato. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
19h15 - 22h.

nAdA É poR AcASo (Brasil. Dir: Már-
cio Trigo. Drama. 14 anos). Marina (Giovan-
na Lancellotti) volta de uma viagem com R$ 5 
milhões em sua conta. Agora, ela só quer se-
guir em frente sem olhar para trás e encarar 
o que fez. Porém, ao longo do tempo, Marina 
percebe que seus encontros com Maria Eugê-
nia (Mika Guluzian), Henrique (Tiago Luz) e o 
filho do casal param de parecer meras coinci-
dências. As mulheres percebem que estão co-
nectadas por um laço muito mais poderoso. 
CENTERPLEX MAG 2: 18h15 - 20h45; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 1: 15h30 - 18h (exceto seg. e ter.) 
- 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 15h (ex-
ceto seg.) - 20h (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4: 15h10 - 17h20; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3: 15h10 - 17h20.

conTInUAção

Adão nEgRo (Black Adam. EUA. Dir: 
Jaume Collet-Serra. Ação. 12 anos). A ori-
gem do grande antagonista de Shazam!, su-
per-herói do Universo DC. Quase 5 mil anos 
depois de ter sido agraciado com os pode-
res onipotentes dos deuses egípcios – e preso 
com a mesma rapidez –, Adão Negro (Dway-
ne Johnson) é libertado de sua tumba terrena, 
pronto para lançar sua forma única de justi-
ça no mundo moderno. CENTERPLEX MAG 
4 (dub.): 18h45 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3: 13h15 (dub.) - 15h45 (leg.) - 18h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h15 
(exceto seg.) - 16h (exceto seg.) - 19h (exce-
to seg.) - 21h45 (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 17h20 - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 117h20 - 20h45.

lIlo, lIlo, cRocodIlo (Lyle, Lyle, 
Crocodile. EUA. Dir: Will Speck e Josh Gor-
don. Comédia. Livre). Adaptação do livro 

homônio, o filme acompanha as aventuras 
do crocodilo Lyle que mora em uma casa 
vitoriana em Nova Iorque (EUA) com a fa-
mília Primm e vive altas aventuras na ci-
dade grande. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
15h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 13h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 12h45 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 14h15 (sáb. e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h15 (sáb. e dom.).

A lUz do dEMônIo (Prey For The De-
vil. EUA. Dir: Daniel Stamm. Terror. 14 anos). 
Lançada na linha de frente espiritual, uma 
jovem freira (Jacqueline Byers) se encon-
tra em uma batalha pela alma de uma ga-
rota que está possuída pelo mesmo demô-
nio que atormentou sua própria mãe anos 
antes. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
22h20 (exceto seg.).

A MUlhER REI (The Woman King. EUA. 
Dir: Gina Prince-Bythewood. Drama. 16 
anos). Nanisca (Viola Davis) foi uma co-
mandante do exército do Reino de Daomé, 
um dos locais mais poderosos da África nos 
séculos 18 e 19. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 18h40 (sáb. e dom.).

onE pIEcE FIlM: REd (Japão. Dir: Goro 
Taniguchi. Animação. 12 anos). Luffy e sua 
equipe assistem a um show onde a canto-
ra Uta não é outra senão a filha de Shanks. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h20 (sáb. 
e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
16h20 (sáb. e dom.).

pAnTERA nEgRA: WAkAndA pARA 
SEMpRE (Black Panther: Wakanda Fore-
ver. EUA. Dir: Ryan Coogler. Aventura. 14 
anos). Em Wakanda, a Rainha Ramonda, 
Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lu-
tam para proteger a sua nação de potên-
cias mundiais, na sequência da morte do 
rei T’Challa. Enquanto os Wakandianos se 
esforçam para abraçar o próximo capítulo, 
os heróis unem-se com a ajuda de War Dog 
Nakia e Everett Ross para descobrirem um 
novo caminho para o reino de Wakanda. 
CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 16h30 - 20h; 
CENTERPLEX MAG 2 (3D): 17h30 (dub.) - 
21h (leg.); CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 
15h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 21h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 13h45 
- 17h15 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(dub.): 13h15 - 16h45 - 20h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h45 (dub.) - 
18h55 (dub.) - 21h45 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg., 3D): 15h15 - 18h45 - 
22h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
14h15 - 17h45 - 21h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 1 (dub., 3D): 115h15 - 18h45 - 22h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h15 - 
17h45 - 21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(3D): 13h (dub.) - 16h15 (dub.) - 19h45 (leg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h (3D) - 
17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h30 - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTA-

GE 2 (dub.): 14h (3D) - 17h - 20h; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (leg.): 19h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 15h20.

cInE BAngÜÊ (Jp) - novEMBRo

cABEçA dE nÊgo (Brasil. Dir: Déo Car-
doso. Drama. 14 anos). Saulo é um “menino 
de ouro” para algumas professoras da esco-
la, e um “subversivo” para outros. Um impas-
se se instala na instituição quando se recusa 
ser expulso. CINE BANGÜÊ: 20/11 - 18h; 22/11 
- 20h30; 27/11 - 16h; 30/11 - 18h30.

cARvão (Argentina. Dir:  Carolina Mar-
kowicz. Drama. 18 anos). Numa pequena ci-
dade do interior, uma família recebe uma 
proposta rentosa, mas perigosa: hospedar 
um desconhecido em sua casa. CINE BAN-
GÜÊ: 23/11 - 18h30.

clUBE doS AnJoS (Brasil. Dir: Angelo 
Defanti. Drama e Comédia. 16 anos). Após 
uma corriqueira reunião de velhos amigos, 
um integrante da confraria amanhece mor-
to. Baseado na obra de Luis Fernando Veris-
simo. CINE BANGÜÊ: 21/11 - 20h30; 27/11 - 
18h; 30/11 - 20h30.

EnqUAnTo ESTAMoS AqUI (Brasil. Dir: 
Clarissa Campolina e Luiz Pretti. Drama. 12 
anos). História de uma libanesa que acaba de 
se mudar para Nova York, EUA, e um brasilie-
ro que vive ilegal há 10 anos na mesma cida-
de. CINE BANGÜÊ: 28/11 - 18h30.

FÉ E FúRIA (Brasil. Dir: Marcos Pimen-
tel. Drama. 14 anos). Uma investigação so-
bre “traficantes evangélicos” provoca con-
flitos entre moradores e gera intolerância às 
religiões de matriz africanas. CINE BANGÜÊ: 
20/11 - 16h; 29/11- 18h30.

o lIvRo doS pRAzERES (Brasil e Ar-
gentina. Dir: Marcela Lordy. Drama. 16 
anos). Professora do ensino fundamental 
solitária conhece um professor de filoso-
fia, egocêntrico e provocador, que não en-
tende nada sobre as mulheres. CINE BAN-
GÜÊ: 21/11- 18h30.

A MãE (Brasil. Dir: Cristiano Burlan. Dra-
ma. 14 anos). Busca de uma migrante nor-
destina (Marcélia Cartaxo) pelo filho, supos-
tamente assassinado por policiais militares 
durante ação na vila onde mora. CINE BAN-
GÜÊ: 19/11 - 15h; 22/11 - 18h30; 26/11 - 16h; 
28/11 - 20h30.

MARIA - nIngUEM SABE qUEM SoU 
(Brasil. Dir: Carlos Jardim. Documentário. Li-
vre). Depoimento longo e inédito da cantora 
baiana Maria Bethânia sobre seus 57 anos 
de carreira. CINE BANGÜÊ: Dia 19 - 19h.

pAloMA (Brasil. Dir: Marcelo Gomes. 
Drama. 16 anos). Mulher trans que está de-
cidida a realizar seu maior sonho: um ca-
samento tradicional, na igreja, com seu na-
morado. CINE BANGÜÊ: 19/11 - 17h; 23/11 
- 20h30; 29/11 - 20h30.

Através do QR Code acima, 
acesse o pré-save
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Projeto da Eduepb e Editora A União, trilogia sobre Paulo Freire é finalista na categoria Ciências Humanas

Prêmio Abeu revela vencedores hoje
Literatura

Da Redação

A Fundação Casa de José Amé-
rico (FCJA) recebe mais uma edição 
do projeto ‘Cinema Comentado’. 
A sessão ocorre às 18h, no auditó-
rio da instituição, na orla do Cabo 
Branco, em João Pessoa. O longa-
metragem da vez será O Concerto 
(2009), de Radu Mihaileanu. Ao fi-
nal, o crítico de cinema Andrés von 
Dessauer, coordenador do projeto, 
fará uma série de comentários so-
bre o filme. A classificação é livre e 
a entrada, gratuita.

“Nessa obra, a fusão entre a 
quarta e a sétima artes se dá de 
forma raramente vista nas telas. 
De um lado, a música de Tchai-
kovsky; de outro, o diretor e rotei-
rista romeno Radu Mihaileanu, 
que já vinha conquistando o pú-
blico com ótimos filmes”, obser-
vou Von Dessauer.

A produção (que chegou a en-
trar em cartaz no circuito da Pa-

raíba e também na edição do Fes-
tival Varilux na época) conta a 
vida de um famoso maestro da 
orquestra do Bolshoi (interpreta-
do pelo russo Alexei Guskov), que 
se tornou o faxineiro do teatro de-
pois de ser expulso de sua função, 
30 anos atrás, por não concordar 
com o antissemitismo do governo 
de Leonid Brejnev. Ele intercepta 
um fax do Théâtre du Châtelet, de 
Paris, na qual a orquestra do Bol-
shoi é convidada para se apresen-
tar na capital francesa. Ele escon-
de a mensagem e decide juntar a 
orquestra para viajar clandestina-
mente para Paris.

“No centro da parte dramá-
tica, há uma belíssima solista de 
violino (vivida pela atriz Mélanie 
Laurent, que ficou conhecida por 
protagonizar Bastardos Inglórios), 
cuja relação visceral com o maes-
tro mantém a firme atenção do es-
pectador até a catarse final”, disse 
Andrés von Dessauer.

Da Redação

CineCLube

‘Cinema Comentado’ exibe o 
filme ‘O Concerto’ na FCJA

Alexei Guskov (E) e Mélanie Laurent (D) em cena do longa ‘O Concerto’

Foto: Divulgação

UBE promove homenagens a 
escritores e editora da Paraíba

Comendas Literárias

A União Brasileira de Escri-
tores - Seção Paraíba (UBE-PB) 
fará, hoje, uma solenidade da 
entrega da comenda Afonso Pe-
reira para a bibliotecária, arqui-
vista e escritora Ana Isabel de 
Souza Leão, e aos escritores e 
poetas Políbio Alves e Sérgio de 
Castro Pinto, além da comenda 
Joacil de Brito Pereira à Editora 
Ideia (João Pessoa).

O evento acontecerá a partir 
das 19h30, na sede da entidade 
(localizada na Avenida Rio Gran-
de do Sul, 1411, no Bairro dos Es-
tados), na capital paraibana.

“Em sua última reunião, que 
ocorreu de forma virtual, em 20 
de outubro, a UBE-PB elegeu seus 

homenageados do ano de 2022. 
Os escritores receberão a comen-
da Afonso Pereira, pelo que repre-
sentam na literatura paraibana e 
brasileira”, resume o presidente 
da União Brasileira de Escritores 
- Seção Paraíba, o professor Luiz 
Augusto Paiva.

Ainda de acordo com o gestor 
da entidade, a Editora Ideia re-
ceberá a comenda Joacil de Bri-
to Pereira através do seu editor, 
Magno Nicolau, pelos relevantes 
serviços prestados à literatura e 
aos autores paraibanos.

Na edição do ano passado, 
receberão a comenda os autores 
Tarcísio Pereira, Neide Medei-
ros e Socorro Aragão, além da 
Livraria do Luiz, que celebra 50 
anos de existência.

Labor
Além dos autores, 
a entidade dará a 

comenda Joacil de 
Brito Pereira à Editora 
Ideia pelos relevantes 

serviços prestados 
à literatura e aos 

escritores do estado

Foto: Evandro PereiraFoto: Acervo PessoalFoto: Roberto Guedes

Recebem a comenda Afonso Pereira os autores Sérgio de Castro Pinto (E), Ana Isabel de Souza Leão (C) e Políbio Alves (D)

Trilogia ‘Cartas a Paulo Freire’ concorre na 
8ª edição do Prêmio Associação Brasileiras 
das Editoras Universitárias (Abeu), cuja 
solenidade acontecerá no Teatro da Unibes 
Cultural, em São Paulo

Fo
to

: E
ds
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 M

at
os Considerado o “Jabuti das 

editoras universitárias” – em 
alusão à famosa e prestigiada 
premiação da Câmara Brasi-
leira do Livro (CBL) – a ceri-
mônia de solenidade de pre-
miação da 8ª edição do Prêmio 
Associação Brasileiras das 
Editoras Universitárias (Abeu) 
será realizada hoje, a partir 

das 18h, no Teatro 
da Unibes Cultu-
ral, em São Paulo. 
Entre as finalistas 
na categoria Ciên-
cias Humanas está 
a obra Cartas a Pau-
lo Freire: escritas por 
quem ousa esperan-
çar, que foi publica-
da no ano passado 
pela Editora da Uni-
versidade Estadual da 
Paraíba (Eduepb), em 
parceria com a Editora 
A União, da Empresa 
Paraibana de Comuni-
cação (EPC), com o in-
tuito de celebrar o cen-
tenário de nascimento 
do educador pernambu-
cano (1921-1997). 

No evento, quem vai 
representar a Paraíba será o 
gerente operacional da Edi-
tora A União, Alexandre Ma-
cedo. “A expectativa é muito 
boa, por se tratar de uma obra 
que tematiza as ideias e ações 
de um dos maiores pensado-
res da educação, reconhecido 
mundialmente pelo método 
de aprendizagem inclusiva 

que desenvolveu”, disse Ma-
cedo. “Estamos muito felizes 
com a parceria entre a Edito-
ra A União e a Eduepb, que 
vêm nos dando bons frutos 
e nos proporcionando a rea-
lização de projetos arrojados 
que causam impactos positi-
vos na cena cultural paraiba-
na”, avalia ele.

Dividida em três volumes, 
a obra é coordenada pelo pro-
fessor Cidoval Morais de Sou-
sa, diretor da Eduepb, e tem 
como editores os professores 
Antônio Roberto Faustino, Fa-
bíola Mônica da Silva Gonçal-
ves, Ivonildes da Silva Fonse-
ca, José Cristóvão Andrade, 
José Luciano Albino Barbo-
sa, Waldeci Ferreira Chagas, 
e as professoras Lidiane Ro-
drigues Silva, Patrícia Cristi-
na de Aragão, docentes de vá-
rios campi da UEPB. Segundo 
Cidoval, eles participam des-
de a articulação do projeto, 
leitura das cartas e o proces-
so de edição.

O projeto editorial como 
um todo foi uma ação coleti-
va que envolveu mais de 400 
autores, mais de 220 cartas, 
mais de 10 países. No primei-
ro volume, são 70 cartas escri-
tas por professores de todos os 
estados e regiões do país, que 
trabalham com esperança em 
seu cotidiano sob a influência 
do educador (1921-1997).

O segundo tomo conta com 
participações de cartas de frei-
reanos de países da América 
Latina, como Peru, Chile, Co-
lômbia, Argentina e Equador, 

além da Espanha e Portugal. 
Há também cartas redigidas 
em cordel, com participação da 
Academia de Cordel do Vale do 
Paraíba (ACVPB).

Já a terceira edição da trilo-
gia reúne cartas de profissio-
nais de vários países da Amé-
rica Latina, África, Europa e 
Canadá, além da representação 
de todas as regiões brasileiras. 
O livro traz também uma seção 
de depoimentos com destaque 
para textos da viúva de Paulo 
Freire, a doutora em educação 
Ana Maria Araújo Freire. Há 
também depoimentos de uma 
prima de Freire, Nathercia La-
cerda, para quem o filósofo re-
cifense enviava cartas enquan-
to estava exilado no Chile.

A trilogia pode ser baixa-
da em formato digital atra-
vés do site oficial da Editora 
da UEPB (eduepb.uepb.edu.
br/e-books/). Atualmen-
te, foram quase 100 mil do-
wnloads dos três livros, que 
também podem ser adqui-
ridos em uma versão física, 
com direito a um box.

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

Da Redação
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Aliás, por falar em 
um prédio novo, maior e 
mais confortável, o pre-
sidente da  Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa, 
vereador Dinho Dows-
ley confirmou, ontem, 
que a Casa poderá ga-
nhar mais dois vereado-
res, nas eleições de 2024. 
Os atuais 27 passariam 
para 29 parlamentares, 
na próxima legislatura. 

“Iremos projetar sim 
essa possibilidade para 
ampliar o número de 
parlamentares. João Pes-
soa já poderia ter os 29 
vereadores. Estamos es-
tudando e futuramente 
agiremos neste sentido”, 
explicou o presidente da 
Casa.

O vereador Dinho se 
baseia que a cidade de 
João Pessoa já tem apro-
ximadamente 850 mil 
habitantes e com essa 
população, segundo 
ele, já poderia ter 29 ve-
readores. Como base, o 
parlamentar destacou 
a pesquisa feita, através 
do Censo, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).

De acordo com o par-
lamentar, para que ocor-
ra o aumento de vagas 
é preciso que seja apre-
sentada uma Emenda 
Constitucional à Lei Or-
gânica e que deverá tra-
mitar nas Comissões de 
Constituição e Justiça e 
Políticas Públicas para 
depois ser votada em 
plenário.

“Esse aumento no 
número de vereadores 
era para ter acontecido 
desde a legislatura pas-
sada, mas os parlamen-
tares não aprovaram a 
resolução”, disse o pre-
sidente.

A desembargadora Maria 
de Fátima Bezerra Cavalcan-
ti Maranhão será empossada 
hoje para o cargo de presiden-
te do Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB), no 
biênio (2023/2024). A solenida-
de está marcada para aconte-
cer às 16h, na sala de sessões 
da sede do TRE-PB. Além dis-
so, pela manhã, às 10h, have-
rá uma celebração Eucarística 
em Ação de Graças, na Paró-
quia Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, no Altiplano 
Cabo Branco. 

Durante a solenidade, a de-
sembargadora Fátima Mara-
nhão fará o juramento oficial 
e, na sequência, será empos-
sada presidente do Eleitoral 
paraibano. A cerimônia tam-

bém será transmitida ao vivo 
pelo canal oficial do TRE-PB 
no YouTube.

Sua posse vem após o fim 
do biênio do desembargador 
Leandro dos Santos, que en-
cerrou seus trabalhos à fren-
te do TRE-PB na última sexta-
feira (11). Como foi definido no 
início do ano, no calendário 
da corte eleitoral, o magistra-
do ficará na vice-presidência 
e corregedoria do TRE-PB. A 
sua posse acontece um pouco 
mais cedo, às 15h30, também 
na sala de sessões do Tribunal. 

Essa é a segunda vez que 
o TRE-PB tem uma mulher 
na presidência. A primeira foi 
com a desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes, 
que assumiu o cargo durante 

o biênio 2016/2017.  A desem-
bargadora Maria de Fátima 
será a responsável por diplo-
mar os eleitos no último pleito, 
em solenidade que acontecerá 
no próximo dia 19 de dezem-
bro, no Teatro A Pedra do Rei-
no, em João Pessoa. Além de 
conduzir a prestação de con-
tas dos candidatos que par-
ticiparam do segundo turno.

Nascida em João Pessoa, a 
desembargadora Fátima Be-
zerra Cavalcanti ingressou na 
magistratura em 1984 na Co-
marca de Pilões, atuou nas co-
marcas de Guarabira, Rio Tin-
to, Bayeux e Campina Grande, 
e chegou ao cargo de desem-
bargadora em 2002, sendo a 
primeira mulher a integrar a 
Corte do TJPB.

Desembargadora vai presidir o Tribunal no próximo biênio; Leandro dos Santos será o vice e corregedor

Fátima Bezerra assume o TRE hoje
justiça eleitoral

Fátima Bezerra será a segunda mulher a presidir a corte eleitoral

Foto: Arquivo Pessoal
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Desembargadora 
Fátima Bezerra
ficará responsável 
por diplomar
os eleitos no
último pleito

Os vereadores de João 
Pessoa, agora, terão dez 
emendas impositivas, ao in-
vés das cinco que eram dis-
poníveis. A mudança, que já 
ocorrerá no próximo ano, foi 
aprovada na manhã de on-
tem no plenário da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
e estará na Lei Orçamentá-
ria Anual de 2023, que deve 
ser votada até o dia 20 de de-
zembro. O relator da peça or-
çamentária é o vereador Bru-
no Farias (Cidadania). 

A modificação do núme-
ro de emendas foi conse-
guida com a aprovação do 
Projeto de Emenda à Lei Or-
gânica, que altera a redação 
do parágrafo terceiro do ar-
tigo 127, e aumentando de 
cinco para até dez emendas 
individuais de execução or-
çamentária obrigatória que 
cada parlamentar poderá 
apresentar anualmente.

Ainda na manhã de on-
tem, os parlamentares apre-
ciaram e aprovaram  mais 
14 matérias legislativas, en-
tre Projetos de Lei Ordiná-
ria e Decretos Legislativos. 
Além deles, mais oito ve-
tos do Executivo municipal 
foram mantidos pelos ve-
readores na Casa Napoleão 
Laureano.

Ainda foram aprovadas, 
por maioria, na sessão de on-

Vereadores de João Pessoa terão dez emendas impositivas 
loa 2023

tem, duas realocações orça-
mentárias do Executivo mu-
nicipal nos valores de R$ 3, 7 
milhões destinados à cober-
tura de programas e despe-
sas de caráter continuado na 
Secretaria de Direitos Hu-
manos e Cidadania e no Fun-
do Municipal de Assistência 
Social. e de R$ 22.180.000,00 
também destinados à cober-
tura de programa e despe-
sa de caráter continuado em 

vários órgãos que integram 
a administração direta.

“Quero pedir para que 
a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa pare de dar jus-
tificativa de que a realocação 
é dentro da mesma secreta-
ria. Isso mostra desorgani-
zação da gestão. Quero rea-
firmar que estas realocações 
orçamentárias foram apro-
vadas sob as críticas e com 
votos contrários de toda a 

bancada de oposição nesta 
Casa”, explicou o vereador  
Marmuthe Cavalcanti (Re-
publicanos).

Hoje, a Câmara Muni-
cipal realiza uma capacita-
ção, que vai ser realizada re-
motamente,para assessores 
que trabalham na área or-
çamentária. O treinamento 
servirá para elaboração das 
emendas à Lei Orçamentária 
Anual, referente ao exercício 

financeiro de 2023. 
“O treinamento objetiva 

instruir os assessores dos 
vereadores da CMJP quanto 
aos aspectos técnicos e legais 
na elaboração das emendas”, 
explicou o professor mestre 
em economia e consultor de 
Planejamento e Finanças da 
Casa Napoleão Laureano, 
Willemberg Harley Lima Al-
ves, servidor que vai minis-
trar a capacitação.

Em solenidade, ontem, no Hotel Globo, presidente da Câmara, Dinho Dowsley, entregou placa ao prefeito de JP, Cícero Lucena

Câmara pode 
ganhar mais 
vereadores, 
diz presidente 

Ontem, iluminada pelo 
belo por do sol do Hotel Glo-
bo, os pessoenses puderam 
conhecer a nova maquete do 
futuro prédio do Poder Le-
gislativo municipal. Foi apre-
sentado à imprensa e a po-
pulação da capital paraibana 
como será a nova edificação 
da Casa Napoleão Laureano, 
que irá abrigar os futuros de-
bates e onde serão elaboradas 
as leis na cidade de João Pes-
soa.  As obras devem come-
çar em janeiro de 2023.

Os recursos que assegu-
raram a construção da nova 
sede do Legislativo muni-
cipal da capital paraibana 
vieram através de um em-

préstimo no valor de R$ 20 
milhões. O crédito foi conce-
dido pelo Banco Regional de 
Brasília (BRB). O montante já 
está garantido desde julho 
passado. Ele se concretizou 
após encontro do prefeito da 
capital, Cícero Lucena (Pro-
gressistas), do presidente da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, o vereador Dinho 
Dowsley (Avante), e o depu-
tado federal Aguinaldo Ri-
beiro (Progressistas).

 “A Câmara é a casa do 
povo e garantimos, com o 
empréstimo, um futuro es-
paço digno da grandeza des-
se poder para que os legisla-
dores recebam os moradores 

de João Pessoa e possam con-
tinuar trabalhando por uma 
cidade melhor”, disse o pre-
feito da capital paraibana.

Cícero autorizou o pedi-
do de empréstimo por meio 

de um projeto de lei encami-
nhado à própria Câmara, o 
que foi necessário pelo fato 
de o órgão não possuir perso-
nalidade jurídica, necessitan-
do da aprovação do prefeito. 
Os valores serão descontados 
do duodécimo, o montan-
te de recursos encaminha-
dos mensalmente pela gestão 
para manutenção da Casa.

O prédio atual da Casa 
Napoleão Laureano foi cons-
truído na década de 1970 
para 12 vereadores, mas a 
bancada conta atualmen-
te com 27 parlamentares. A 
nova sede ficará localizada 
em um prédio histórico loca-
lizado em frente ao atual, na 

Rua das Trincheiras, Centro 
da capital.

 “Decidimos manter a 
sede da Câmara no Centro 
da cidade por entender que 
essa parte da nossa capital 
precisa ser valorizada. Outro 
ponto que precisamos res-
saltar é que a nova estrutu-
ra vai permitir que a casa do 
povo possa voltar a ser um 
ambiente em que as pessoas 
possam comparecer e acom-
panhar o trabalho parlamen-
tar de perto e com conforto”, 
explicou o vereador Dinho 
Dowsley, que demonstrou 
satisfação em erguer, na sua 
gestão, o novo prédio do Le-
gislativo de João Pessoa.

Pessoenses conhecem como será a nova sede

Valor
R$ 20 milhões 

serão investidos 
na  nova sede do 

Legislativo

Foto: Marcos Russo
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A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) concedeu, 
ontem, a Medalha Epitácio 
Pessoa ao secretário estadual 
da Educação, Cláudio Bene-
dito Silva Furtado, pelos rele-
vantes serviços prestados ao 
Estado através da pasta que 
administra. A homenagem, 
proposta pelo deputado Tião 
Gomes, aconteceu no Plená-
rio da Casa Epitácio Pessoa 
e contou com a presença dos 
deputados Branco Mendes e 
Júnior Araújo, além de profes-
sores, alunos, amigos e fami-
liares do homenageado.

 Natural do município de 
Sousa, no Alto Sertão parai-
bano, Cláudio Furtado pos-
sui uma trajetória de mais de 
30 anos de serviços presta-
dos à população paraibana. 
O deputado Tião Gomes res-
salta que, além de atuar como 
professor concursado na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), o secretário já foi pre-
sidente da Fapesq/PB. Para 
Tião, a responsabilidade e de-
dicação do professor Furtado 
com o serviço público o tor-
nam digno e merecedor da 
maior honraria da Casa Epi-
tácio Pessoa.

 “É muito importante pra 
nós valorizamos as pessoas 
boas, competentes e que tra-

zem um futuro melhor para 
o nosso povo. Doutor Cláu-
dio Furtado é uma dessas 
pessoas. Veio de Sousa, tor-
nou-se professor universitá-
rio, fez doutorado, e em qua-
tro anos conseguiu mudar a 
educação do estado da Paraí-
ba. Nada mais justo do que 
esta Casa o homenagear com 
esta Comenda, que é uma das 
mais importantes, justamen-
te, para mostrar o valor de um 
gestor que mudou a história 
da educação no nosso esta-
do”, afirmou Tião. “Trata-se 
do melhor secretário de Edu-
cação do país”, completou o 
deputado.

 Emocionado, o secretá-
rio Cláudio Furtado destaca 
que seu pai foi o seu maior 
incentivador e que o reconhe-
cimento que recebe do Poder 
Legislativo paraibano é fru-
to de um trabalho em equi-
pe, pessoas dedicadas que lhe 
ajudaram a tornar a vida do 
povo paraibano melhor atra-
vés da educação.

 “Tenho um sentimento 
de extrema gratidão. Agrade-
ço ao deputado Tião Gomes 
e fico muito emocionado por 
ser um reconhecido fruto da 
educação. É um momento em 
que me recordo do meu pai, 
um homem semianalfabeto, 

Fernando Dutra lança livro com pesquisa que resgata noticiário do período mais duro da ditadura militar

História do Dops através de A União
polícia política

Será lançado amanhã o li-
vro do historiador paraiba-
no Fernando Dutra “Polícia 
e Cotidiano: O Dops no noti-
ciário de a União 1969/1974”. 
O evento acontece às 17h, 
na Livraria do Luiz, no Mag 
Shopping, em João Pessoa. A 
obra retrata o que aconteceu 
na Paraíba durante o período 
mais brutal da ditadura mili-
tar no Brasil, através de uma 
pesquisa sobre o que o jornal 
A União publicou à época. 

Na obra, o autor retrata 
o cotidiano da Delegacia de 
Ordem Politica e Social da 
Paraíba (Dops), através do 
noticiário do jornal A União, 
durante o governo do gene-
ral Presidente Emilio Gar-
rastazú Médici, que durou 
de 1969 a 1974. Esse período 
foi considerado o mais brutal 
da repressão política do país. 

Em entrevista ao jornal A 
União, Fernando Dutra res-
saltou que considera o seu 
livro de leitura obrigatória 
para todos que querem com-
preender mais sobre a dita-
dura militar. “Meu livro trás 
uma compreensão do perío-
do nebuloso da história do 
Brasil e da Paraíba. É para 
todos aqueles que se interes-
sam pelo tema da ditadura 
militar e  dos direitos huma-
nos, já que a polícia violou os 
direitos humanos, levando 
pessoas em cárcere privado, 
e chegando ao assassinado”. 

O pesquisador comentou 
que a inspiração do tema 
veio da sua paixão acadê-
mica pelo assunto e da sua 
curiosidade. “Primeiramen-
te, a paixão acadêmica e a 
curiosidade em ver como a 
imprensa dava um suporte. 
A imprensa é a história do 
cotidiano. No passado, quan-
do o jornalismo impresso era 

o mais atuante, então havia 
esse suporte ideológico que a 
imprensa oficial dava”, disse. 

Em sua pesquisa, o histo-
riador observou que, como 
todas as imprensas oficiais, 
o jornal A União não podia 
agir diferente, tinha que no-
ticiar os feitos do então go-
verno. Como uma imposição 
do regime militar, o periódi-
co informava sobre a rotina 
da segurança militar implan-
tada e da escola superior de 
guerra. O inimigo era cha-
mado de “interno”, era assim 
que os “comunistas” eram 
tratados. “Todos os disposi-
tivos do governo foram mo-
bilizados para o combate do 
‘perigo vermelho’. Então a 
imprensa estava fazendo o 
seu papel de noticiar”, ex-
plicou.

Na opinião de Fernando 

Dutra, a história nunca é de-
finitiva, ela sempre vai en-
contrar margem para novas 
interpretações, e é por esse 
motivo que a história docu-
mental ou oral é tão impor-
tante. “A imprensa tem sido 
um suporte na pesquisa his-
tórica, se tornou uma fonte 
de pesquisa extremamente 
positiva”. 

O contraponto é que guar-
dada as devidas proporções 
de tempo e de espaço, nunca 
modificaram porque a obses-
são desse setor é vigiar todas 
as pessoas que ofereçam o 
mínimo de perigo. 

Sobre a pesquisa 
A obra é fruto do Traba-

lho de Conclusão de Curso do 
historiador Fernando Dutra, 
realizado em 2009. A pesqui-
sa foi feita com os noticiários 

do jornal A União do período 
de 1969, até 1974. Entre as in-
formações encontradas pelo 
autor, está que o Dops foi cria-
do  em 1935, através de um de-
creto estadual, para atender o 
momento político que a Paraí-
ba se encontrava. 

Durante o primeiro ano 
do Dops na Paraíba, foi rea-
lizado um relatório, publica-
do no jornal A União,  que 
dizia sobre as ações comu-
nistas no Estado. “Era um re-
latório exagerado, dizia que 
havia uma conspiração em 
massa, na cidade de Santa 
Rita, porque lá havia mui-
tas indústrias e para a polí-
cia onde havia fábrica, havia 
comunistas”. 

Ainda segundo a pesqui-
sa, a Dops tinha uma função 
dupla quando foi criada: re-
primir crimes de natureza 

política e tratar de crimes co-
muns. “Esse órgão era da po-
lícia civil, estadualizada, en-
tão havia uma centralização 
dos Dops estaduais capita-
neadas pelos governadores”. 

Além disso, a pesquisa 
trouxe elementos importan-
tes sobre como a imprensa 
noticiava ações do gover-
no. No ano de 1969 o Esta-
do recebeu a visita do pre-
sidente Emilio Garrastazú 
Médici. O evento recebeu 
ampla cobertura do jornal 
A União. “O jornal chegou 
a confeccionar bandeirinhas 
para que os estudantes le-
vassem para saudar a visi-
ta dele na Avenida Epitácio 
Pessoa. As escolas pararam 
naquele dia. Hoje é difícil a 
visita de um presidente fa-
zer com que as escolas pa-
rem”, comentou. 

Estruturado em qua-
tro capítulos alicerçados 
em fontes bibliográficas, 
documentais e iconográ-
ficas, o livro discute o pa-
pel da Polícia política, a 
partir do início da Re-
pública, sua expansão 
e reaparelhamento nos 
anos 1920 e 1930, frente 
às greves, a mobilização 
dos grupos anarquistas e 
fundação do Partido Co-
munista. 

A obra reserva, ain-
da, dois capítulos sobre a 
atuação do Dops no inte-
rior do estado, sendo a ci-
dade de Santa Rita o raio 
de ação desse órgão no 
período de 1969 a 1974. 
O Dops, além de órgão 
policial do governo esta-
dual (polícia civil), pas-
sou a ser auxiliar do SNI, 
colaborando na repres-
são desencadeada contra 
participantes de movi-
mentos de oposição: po-
líticos, camponeses e es-
tudantes, sob o comando 
da 7ª Região Militar, com 
sede em Recife, do Gru-
pamento de Engenharia 
e Construção e 15º Regi-
mento de Infantaria. 

Em quatro 
capítulos, 
a Polícia 
política

Livro retrata o cotidiano 
da Delegacia de Ordem 
Política e Social da 
Paraíba (Dops), através 
do noticiário do jornal A 
União, durante o governo 
do general Presidente 
Emilio Garrastazú Médici

Foto: DivulgaçãoIluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

mas que via na educação uma 
maneira de mudar a vida dos 
filhos. Sinto-me muito lison-
jeado por receber esta hon-
raria. Agradeço ao governa-
dor João Azevêdo por ter me 
dado a honra de estar ocu-
pando a Secretaria de Estado 
de Educação e por poder con-
tribuir com a melhora da vida 
dos paraibanos”, afirmou.

 Levar conhecimento aos 
que mais precisam, para o 
secretário, é a maior missão 

de quem decide trabalhar e 
dedicar-se à educação. “Edu-
cação e conhecimento só ser-
vem quando é possível aju-
dar aos menos favorecidos. 
É a educação quem pode tor-
nar essa luta mais igual entre 
quem tem mais e quem tem 
menos, porque não se pode 
tirar o conhecimento de al-
guém, finalizou”.

 Também estiveram pre-
sentes, o ex-governador Ro-
berto Paulino; o presidente 

da Fapesq-PB, Roberto Ger-
mano; o secretário-chefe da 
Controladoria do Estado da 
Paraíba, Letácio Guedes; a 
vice-reitora da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
Ivanildes da Silva; a superin-
tendente da Escola de Serviço 
Público do Estado da Paraí-
ba (Espep), Ivanilda Matias; 
a chefe de gabinete da Secre-
taria de Educação, Josilda Ra-
malho; e o representante da 
OAB-PB, Tarcísio Feitosa.

O secretário de Educação Cláudio Furtado foi homenageado, ontem, pela Assembleia
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ALPB concede medalha ao secretário de Educação
serviços prestados

A Associação dos Municí-
pios do Cariri e Agreste Parai-
bano (Amcap) promove hoje 
o I Encontro de Gestores Mu-
nicipais do Cariri Paraibano 
com o apoio da Federação das 
Associações de Municípios da 
Paraíba (Famup). Mais de 30 
prefeitos e secretários da re-
gião vão discutir soluções tec-
nológicas para a virtualização 
dos processos e otimização 
das gestões. O encontro será 
realizado no Centro de For-
mação de Professores da ci-
dade de Sumé, a partir das 9h. 

Com o encontro, os pre-
feitos e secretários vão dis-
cutir ações conjuntas em prol 
do fortalecimento do Cariri, 
explica o prefeito de São Se-
bastião do Umbuzeiro e pre-
sidente da Amcap, Adriano 
Wolff.

Para o presidente da Fa-
mup, George Coelho, a par-
ticipação dos gestores é fun-
damental. “A participação de 
todos é fundamental para que 
possamos conhecer soluções 
essenciais no sentido de mo-
dernizar os serviços e ajudar 
no futuro da região. Nosso ob-
jetivo é tornar essas gestões 
muito mais eficientes”.

Gestores do 
Cariri discutem 
tecnologia hoje

em encontro
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Além de 33 empresários, outras 10 pessoas foram punidas por suspeita de estarem financiando manifestações

Moraes bloqueia contas de empresas
atos antidemocráticos

Pepita Ortega 

Agência Estado

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/03990 – TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022

DATA DE ABERTURA: 05/12/2022 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-02259-6

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DA 9ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, EM CAJAZEIRAS-PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
173/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. 
O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB 
ou nos portais www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.
pb.gov.br, solicitando aos presentes que compareçam com máscara facial e se façam representar por 
apenas um credenciado em sessão. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, Leis Estaduais 
nºs 9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legislações correlatas. Fonte de recursos: 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos. Consultas com a CPL/SES-PB 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, 17 de novembro de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), determi-
nou ao Banco Central que blo-
queie contas de 10 pessoas e 
33 empresas diante da pos-
sibilidade de financiamento 
de “atos ilícitos e antidemo-
cráticos” que bloquearam ro-
dovias em todo o país após a 
derrota do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro (PL), 
nas urnas para o presiden-
te eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). Segundo o magis-
trado, a medida era “adequa-
da e urgente” e tem o objeti-
vo de “interromper a lesão ou 
ameaça a direito”.

Alexandre de Moraes ain-
da determinou que a Polícia 
Federal colha os depoimentos 
de todos os listados no des-
pacho em até 10 dias. Os in-
vestigadores também deve-
rão apontar as diligências que 
entenderem necessárias para 
aprofundar as apurações.

No despacho, o ministro 
do Supremo relata que infor-
mações prestadas pela Polícia 
Rodoviária Federal indicam 
que empresários estariam fi-
nanciando os atos considera-
dos antidemocráticos “com 
fornecimento de estrutura 
completa (refeições, banhei-

ros, barracas, etc…) para a ma-
nutenção do abuso do direito 
de reunião, além do forneci-
mento de diversos caminhões 
para o reforço da manifesta-
ção criminosa”.

Alexandre entendeu que 
o “potencial danoso” dos atos 
ilícitos foi “potencializado” 
em razão da condição finan-
ceira dos empresários aponta-
dos como envolvidos. Segun-
do o ministro, eles possuem 
“vultosas quantias de dinhei-

ro” e comandam empresas de 
grande porte, com milhares 
de empregados.

“Esse cenário, portanto, 
exige uma reação absoluta-
mente proporcional do Es-
tado, no sentido de garantir 
a preservação dos direitos 
e garantias fundamentais e 
afastar a possível influência 
econômica na propagação de 
ideais e ações antidemocráti-
cas”, escreveu o magistrado.

O relator do caso apontou 

“abuso reiterado do direito de 
reunião, direcionado, ilícita e 
criminosamente, para propa-
gar o descumprimento e des-
respeito ao resultado do pleito 
com consequente rompimen-
to do Estado Democrático de 
Direito e a instalação de um 
regime de exceção”.

“Efetivamente, o desloca-
mento inautêntico e coorde-
nado de caminhões para Bra-
sília/DF, para ilícita reunião 
nos arredores do Quartel Ge-

neral do Exército, com fins de 
rompimento da ordem consti-
tucional - inclusive com pedi-
dos de “intervenção federal”, 
mediante interpretação ab-
surda do art. 142 da Constitui-
ção Federal - pode configurar 
o crime de Abolição Violenta 
do Estado Democrático de Di-
reito (art. 359-L do Código Pe-
nal)”, alertou.

O despacho é datado do úl-
timo sábado, 12, e consta dos 
autos de uma petição deriva-

da do inquérito 4879, que se 
debruça sobre a organização 
de manifestações antidemo-
cráticas no Dia da Indepen-
dência, em 2021.

Como mostrou o jornal O 
Estado de S. Paulo, o diretor-
geral da Polícia Rodoviária, 
Federal Silvinei Vasques, re-
quereu relatórios detalhados 
com identificação de veícu-
los envolvidos em bloqueios 
de rodovias após observar 
que o modo de agir identifi-
cado na investigação citada 
é semelhante à dos atos re-
gistrados após a proclama-
ção do resultado das eleições 
deste ano, com a derrota de 
Bolsonaro.

A informação é reforça-
da pelo ministro Alexandre 
de Moraes, que indicou que a 
petição em questão foi aber-
ta “em razão da ocorrência, 
após a proclamação do re-
sultado das Eleições Gerais 
de 2022 pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral, de diversos 
atos antidemocráticos, nos 
quais grupos de caminho-
neiros, insatisfeitos com o re-
sultado do pleito, passaram 
a bloquear o tráfego em di-
versas rodovias do país, em 
modus operandi semelhan-
te ao verificado nestes autos 
(o inquérito 4879), nos Fe-
riados da Independência de 
2021 e 2022”.

n 

No despacho, 
o ministro 
do Supremo 
relata que a 
informação 
de que 
empresários 
estariam 
envolvidos 
nos atos foi 
apresentada 
pela PRF 

Moraes determinou que a Polícia Federal colha os depoimentos de todos os listados no despacho em até 10 dias

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O senador eleito Flávio 
Dino (PSB-MA), que tem li-
derado o grupo técnico de 
segurança na equipe de 
transição do governo, afir-
mou que o presidente eleito 
Luiz Inácio Lula da Silva vai 
revogar atos do presidente 
Jair Bolsonaro, que culmi-
naram no aumento de aces-
so a armas pela população. 
O plano da gestão petista é 
que as medidas a serem ado-
tadas pelo futuro governo 
afetem até mesmo quem já 
comprou armas na gestão 

Bolsonaro. O alvo principal 
são as armas de grosso cali-
bre que teriam sido adquiri-
dos a partir da liberação pre-
vista em decretos editados 
pelo atual presidente.

Estatuto
Questionado sobre o as-

sunto ao chegar no Centro 
Cultural Banco do Brasil 
(CCBB), onde o governo de 
transição tem se concentrado 
em Brasília, Dino disse que 
o objetivo é fazer valer o que 
já estava previsto no estatu-
to do desarmamento de 2003.

“Eu estou falando como 
senador eleito. Aí sim, (deve-

se revogar decretos que libe-
ram armas). Não há dúvida 
que há um escopo principal 
do grupo, porque é um com-
promisso do presidente Lula 
e nós temos que ter um du-
plo olhar. O primeiro olhar: 
olhar daqui para frente. Nós 
temos uma lei vigente, o esta-
tuto do desarmamento, que 
foi objeto de um desmonte 
por atos infralegais, abaixo 
da lei. Isso sem dúvidas é um 
tema fundamental do grupo 
de trabalho. É um tema que 
o presidente Lula escolheu e 
foi aprovado pela sociedade 
brasileira”, comentou Dino.

Segundo o senador, que 

é cotado para assumir o Mi-
nistério da Justiça, o grupo 
técnico ainda está avaliando 
o assunto em detalhes, para 
verificar cada ação que será 
tomada. “O tema daqui para 
trás é um tema que exige al-
gumas reflexões. A primei-
ra: existe direito adquirido a 
faroeste? Não. Existe direito 
adquirido a andar com fuzil, 
metralhadora? Não. Imagi-
nemos a questão de um me-
dicamento que hoje é permi-
tido e amanhã passa a ser 
proibido. Alguém terá direi-
to adquirido a continuar a 
tomar o medicamento? Não. 
É possível que haja um efei-

Presidente eleito promete revogar os decretos sobre armas
equipe de transição

to imediato, inclusive no que 
se refere aos arsenais já exis-
tentes? Sim, é possível”, disse.

O senador afirmou ainda 

que deverá haver medidas 
para que ocorra a devolução 
de armamento pesado que já 
foi adquirido pela população. 

André Borges 

Agência Estado

O presidente eleito da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), disse ontem espe-
rar que haja relação mútua de 
respeito do novo governo e do 
agronegócio e prometeu com-
bater o garimpo em territórios 
indígenas - prática que é de-
fendida pelo atual presidente, 
Jair Bolsonaro (PL). As falas 
foram a movimentos sociais 
que participaram de evento na 
Cúpula do Clima das Nações 
Unidas (COP-27), realizada em 
Sharm El-Sheik, no Egito.

Na quarta-feira (16), o pe-
tista já havia defendido duran-
te discurso na área da ONU 
da conferência o agronegó-

cio como “parceiro estratégi-
co” no combate às mudanças 
climáticas e falou na busca de 
uma “agricultura regenerati-
va”, sem “desmatar nem um 
metro de floresta”. Sua fala, 
que foi acompanhada com 
atenção pela comunidade in-
ternacional, incorporou os 
consensos científicos mais re-
centes sobre como conciliar o 
setor produtivo e a sustenta-
bilidade.

“Não me preocupo quan-
do dizem que o agronegócio 
não gosta do Lula. Eu só peço 
que me respeitem e eu respei-
to eles”, afirmou o presiden-
te eleito ao grupo de ONGs e 
movimentos sociais em nova 
agenda pública ontem. 

No discurso de ontem, 
Lula ainda disse que “na COP 

Lula vai coibir garimpo em área indígena 
do ano que vem” o Brasil terá 
apenas uma delegação. Nes-
te ano, o país está representa-
do em três pavilhões: a ala dos 
governadores amazônicos, o 

Brazil Climate Hub, que reú-
ne ativistas, e o estande oficial 
do Governo Federal - que tem 
sido o mais esvaziado ao lon-
go da conferência.

Agência Estado

Emilio Sant’Anna e 
Clarice Couto
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Xi Jinping denunciou tentativas de desmantelar redes de fornecimento construídas nas últimas décadas

China alerta para nova Guerra Fria
Risco à economia global 

Agência Estado

O presidente da China, Xi 
Jinping, advertiu ontem so-
bre a possibilidade de uma 
nova “Guerra Fria” e tentati-
vas de desmantelar redes de 
fornecimento construídas nas 
últimas décadas, convocan-
do uma cooperação fortaleci-
da e progresso na conquista 
da visão criada pela Coope-
ração Econômica Ásia Pacífi-
co (Apec), de uma economia 
aberta na região.

“A economia global en-
frenta uma grande pressão de 
declínio e crescentes riscos de 
recessão”, afirmou Xi Jinping 
em observações escritas distri-
buídas pela conferência.

Os líderes da Apec se en-
contram formalmente em ses-
sões a portas fechadas nesta 
sexta-feira e no sábado. Para 
alguns, será a terceira opor-
tunidade de conversar pes-
soalmente nas últimas duas 
semanas.

A vice-presidente dos Es-
tados Unidos, Kamala Harris, 
também deve comparecer no 
lugar do presidente Joe Biden, 
que irá realizar o casamento 
de sua neta na Casa Branca.

Líderes de 21 países-mem-
bros da Apec apontaram a 
guerra na Ucrânia, grandes 
disputas de poder, inflação, 
crise climática e combate à 
pandemia como os principais 
pontos de enfrentamento na 
costa do Pacífico. As discus-

Autoridades da Polônia e da 
Otan afirmaram nessa quar-
ta (16) que o míssil de fabrica-
ção russa que explodiu e ma-
tou duas pessoas em território 
polonês provavelmente foi dis-
parado pela Ucrânia, em um in-
cidente classificado pelo presi-
dente polonês, Andrzej Duda, 
como “infeliz”. Naquele mo-
mento, forças de Kiev revida-
vam um bombardeio da Rús-
sia que mirava sua rede elétrica.

A Ucrânia, que já fez parte 
da União Soviética, possui ar-
mamento de fabricação sovié-
tica e russa, incluindo mísseis 
de defesa aérea. O país também 
apreendeu muitas outras armas 
russas enquanto repelia as for-
ças de invasão do Kremlin.

Especialmente no dia da ex-
plosão, as defesas aéreas ucra-
nianas trabalharam furiosa-
mente contra o ataque russo 
que mirou as instalações de ge-
ração e transmissão de ener-
gia, incluindo na região oes-
te da Ucrânia que faz fronteira 
com a Polônia. Os militares da 
Ucrânia disseram que 77 dos 
mais de 90 mísseis disparados 
foram derrubados, juntamente 
com 11 drones.

O centro de estudos Insti-
tute for the Study of War, com 
sede em Washington, afirmou 
que a derrubada de tantos mís-
seis russos pela Ucrânia ilustra 
a melhoria nas defesas aéreas 

ucranianas desde que foram re-
forçadas com sistemas forneci-
dos pelo Ocidente

Alerta
Após a Polônia elevar seu 

alerta militar ao grau máximo 
com a confirmação da morte 
de duas pessoas em uma área 
de plantação de grãos na cidade 
de Przewodow, países membros 
da Otan e autoridades polone-
sas fizeram declarações públi-
cas reduzindo o nível de ten-
são. Duda afirmou que “muito 
provavelmente” o míssil que 
atingiu seu país foi disparado 
por Kiev praticamente isentan-
do Moscou de ter realizado um 
ataque direto.

Desde que o incidente foi 
confirmado, autoridades oci-
dentais adotaram um tom cau-
teloso sobre um possível ataque 
direto da Rússia ao bloco, o que 
exigiria uma resposta graças ao 
acordo de defesa coletiva.

Ainda na noite de terça-fei-
ra, o presidente dos EUA, Joe 
Biden, afirmou que era impro-
vável que o projétil tivesse sido 
disparado de território russo.

Antes mesmo das decla-
rações dos líderes da Otan, o 
Kremlin elogiou o que classi-
ficou de reação comedida dos 
EUA sobre o caso, denunciado 
a histeria de funcionários de 
alto escalão de vários países. “A 
Rússia não tem nada a ver com 
o incidente na Polônia”, disse 
o porta-voz do Kremlin, Dmi-
tri Peskov.

Otan e Polônia isentam 
governo russo de ataque

dispaRo de míssil

Agência Estado
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Líderes de 
21 países
da Apec 
apontaram 
a guerra 
na Ucrânia, 
inflação, crise 
climática e 
combate à 
pandemia 
como 
pontos de 
enfrentamento 
na costa do 
Pacíficosões aconteceram durante três 

reuniões consecutivas em um 
local fortemente vigiado de 
Bangcoc, capital tailandesa.

A guerra da Ucrânia, que 
elevou radicalmente os preços 
de alimentos e energia, rom-
peu redes de fornecimento e 
atrapalhou a recuperação glo-
bal após a pandemia, é desafio 
para os esforços de consenso 
da Apec, já que há discordân-
cias entre seus membros sobre 
mencionar ou não o conflito.

“Nuvens sombrias se agi-
gantam se não estivermos 
preparados”, observou o pre-
sidente filipino Ferdinand 
Marcos Jr, que também ex-
pressou alívio com a volta 
das reuniões presenciais para 
“conduzir negócios da manei-
ra que sabemos ser mais efi-
ciente e produtiva”.

Foto: Wikipedia

Xi Jinping afirmou que “a economia global enfrenta uma grande pressão de declínio e crescentes riscos de recessão”

Encontro 
Os líderes da Cooperação 

Econômica Ásia 
Pacífico se encontram 

formalmente em sessões 
a portas fechadas nesta 
sexta-feira e no sábado 

A Coreia do Norte dispa-
rou ontem um míssil balístico 
de curto alcance no Mar do Ja-
pão (chamado de Mar do Les-
te nas duas Coreias), poucas 
horas depois de a chanceler 
norte-coreana, Choe Son-hui, 
ter ameaçado dar uma res-
posta mais “feroz” a medidas 
conjuntas envolvendo Estados 
Unidos, Japão e Coreia do Sul.

Em comunicado breve, as 
Forças Armadas da Coreia do 
Sul informaram que os milita-
res captaram o míssil nos sis-
temas de defesa por volta das 
10h48 (horário local). O projé-
til voou por cerca de 240 km. 
Ainda segundo o exército sul-
coreano, após o lançamento, a 
Coreia do Sul e os EUA man-
tiveram uma conversa para 
reafirmar a defesa conjunta 
na região.

Esse lançamento foi o pri-
meiro disparo de míssil balís-
tico da Coreia do Norte em oito 
dias, o mais recente em sua sé-
rie de testes nos últimos meses.

Ele vem em resposta a diá-

logos mantidos por Yoon Suk
-yeol, Fumio Kishida e Joe Bi-
den no domingo, quando 
concordaram em tomar “me-
didas decisivas” para alcançar 
a desnuclearização completa 
da Coreia do Norte e exibiram 
seu compromisso de fortale-
cer a chamada “dissuasão es-
tendida”, que consiste no envio 
de ativos estratégicos dos EUA 
para as proximidades da Pe-
nínsula Coreana, de uma “ma-
neira coordenada e conforme 
necessário”, com base nas ações 
do regime do Norte.

“Quanto mais os EUA es-
tiverem na oferta reforçada de 
dissuasão estendida a seus alia-
dos e quanto mais eles inten-
sificarem atividades militares 
provocativas e blefantes na Pe-
nínsula Coreana e na região, 
mais feroz será a contra-ação 
militar da Coreia do Norte, em 
proporção direta’’, disse a chan-
celer norte-coreana, Choe Son
-hui. “Isto representará uma 
ameaça mais séria, realista e 
inevitável para os EUA e suas 
forças vassalas sobre o qual 
certamente irá se arrepender”, 
acrescentou.

Coreia do Norte dispara míssil no Mar do 
Japão e faz ameaça “feroz” contra países

tensão na península

  
O ministro de Finan-

ças do Reino Unido, Jeremy 
Hunt, fez novos anúncios so-
bre o planejamento fiscal do 
governo do primeiro-minis-
tro Rishi Sunak, em discurso 
no Parlamento britânico na 
manhã de ontem. De acor-
do com ele, os novos planos 
devem tornar a recessão eco-
nômica no país “mais rasa” 
e o aumento do desempre-
go “menor”.

Entre as principais mu-
danças planejadas, o governo 
vai reduzir o piso da alíquota 

máxima de 45% do imposto 
de renda, de 150 mil libras a 
125,140 mil libras por ano, e 
aumentará a taxa a ser paga 
sobre lucros inesperados de 
empresas do setor de petró-
leo e gás, de 25% a 35%.

O novo piso do IR britâni-
co terá prazo inicial de dois 
anos, enquanto a taxa sobre 
lucros inesperados do setor 
energético vigorará de janei-
ro de 2023 a março de 2028, 
segundo Hunt.

Downing Street ainda 
vai reduzir o subsídio de 
dividendos, de 2 mil libras 
atuais para 1 mil libras no 
próximo ano e, em seguida, 
para 500 libras em abril de 

2024, anunciou o ministro.
O plano fiscal do governo 

contém também metas, como 
reduzir a dívida pública so-
bre o PIB a partir do quinto 
ano do período de rolagem. 
Ele ainda destacou que, ape-
sar das reformas no imposto, 
as alíquotas cobradas sobre a 
renda dos britânicos não fo-
ram alteradas.

“Enquanto um gover-
no do partido Conserva-
dor, não deixaremos nossa 
dívida para as gerações fu-
turas”, afirmou o ministro, 
sob protestos da oposição 
Trabalhista.

De acordo com Hunt, as 
prioridades do governo são 

“estabilidade, crescimento e 
serviços públicos”.

Hunt ainda destacou as 
novas projeções do Escritó-
rio de Responsabilidade Or-
çamentária (OBR, na sigla em 
inglês) do Reino Unido, uma 
agência independente do go-
verno. Segundo ele, a entida-
de crê que a economia britâ-
nica está em recessão.

O OBR projeta crescimen-
to do PIB de 4,2% em 2022, e 
contração de 1,4% em 2023. Já 
a inflação deve ficar em 9,1% 
este ano e 7,4% no próximo. 
Por fim, a taxa de desempre-
go terminará 2022 em 3,6% e 
atingirá 4,9% em 2024, desta-
cou Hunt.

Reino Unido anuncia aumento de impostos 
para tentar frear a recessão e o desemprego

medidas fiscais

Gabriel Caldeira 

Agência Estado

Agência Estado n 

Em comunicado 
breve, as Forças 
Armadas da 
Coreia do Sul 
informaram 
que os militares 
captaram o míssil 
nos sistemas 
de defesa por 
volta das 10h48 
(horário local)

O Ministério da Defesa 
da Coreia do Sul respondeu 
à ameaça e enfatizou que o 
propósito da cúpula trilateral 
era coordenar uma resposta 
conjunta para conter e deter o 
avanço das ameaças nucleares 
e de mísseis da Coreia do Nor-
te. O porta-voz Moon Hong Sik 
disse a repórteres que a coope-
ração de segurança entre Seul, 
Washington e Tóquio estava 
contribuindo para solidificar 
uma dissuasão estendida dos 
EUA a seus aliados.

O lançamento também 
coincide com a visita do pri-

meiro-ministro da Espanha, Pe-
dro Sánchez, à vizinha Coreia 
do Sul, e ocorre depois de o re-
gime de Pyongyang ter dispa-
rado cerca de trinta mísseis no 
início de novembro em respos-
ta a grandes manobras aéreas de 
Seul e Washington, que aumen-
taram a tensão na região.

A Coreia do Norte manteve 
o discurso de que alguns dos 
testes recentes eram simulações 
de ataques nucleares contra al-
vos sul-coreanos e norte-ameri-
canos. Especialistas dizem que 
o Norte acabaria querendo au-
mentar sua capacidade nuclear 
para arrancar maiores conces-
sões de seus rivais.

A tensão na península atin-
ge níveis sem precedentes devi-
do aos repetidos testes de armas 
norte-coreanos, às manobras 
dos aliados e à possibilidade de 
que, conforme indicam os saté-
lites, o regime de Kim Jong-un 
já esteja pronto para realizar 
seu primeiro teste nuclear desde 
2017. Autoridades dos EUA e da 
Coreia do Sul reforçam a tese de 
que o Norte concluiu os prepa-
rativos para conduzir uma ex-
plosão de teste nuclear.
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As distribuidoras de gás liquefeito 
de petróleo (GLP) ainda não repassa-
ram aos revendedores do gás de co-
zinha da Paraíba a redução de 5,3% 
determinada na última quarta-fei-
ra pela Petrobras. A informação é do 
presidente do Sindicato dos Revende-
dores de Gás de Cozinha (Sinregás), 
na Paraíba, Marcos Antônio Bezerra.

Ele afirmou à reportagem, ao final 
da tarde de ontem, que nenhum re-
vendedor do estado conseguiu com-
prar o botijão do gás de cozinha com 
o valor já reduzido. “Estamos aguar-
dando a definição pelas distribuido-
ras. Também não temos estimativas 
do impacto ao consumidor final”.

Com a redução adotada pela Petro-
bras, o preço médio cai de R$ 3,7842/
kg para R$ 3,5842/kg. Considerando 
o botijão de 13 kg, o valor deve ser de 
R$ 46,59 aos distribuidores. 

O valor de revenda ao consumi-
dor é bem diferente. De acordo com 

pesquisa semanal da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), o preço médio 
do GLP no Brasil é de R$ 110,42, va-
riando de R$ 80 a R$ 149. Na Paraí-
ba, a média de valores é de R$ 111, 
podendo oscilar de R$ 99 a R$ 125.

Em nota, a Petrobras informou 
que a redução nos preços é coerente 
com os valores do mercado, de for-
ma a obter equilíbrio, “mas sem o re-
passe para os preços internos da vo-
latilidade conjuntural das cotações e 
da taxa de câmbio”.

Os preços do GLP foram dinâ-
micos, nos últimos meses. Em julho 
do ano passado, a Petrobras prati-
cou reajuste de 6%, quando o valor 
por quilo subiu de R$ 3,40 para R$ 
3,60. Em outubro, houve novo rea-
juste, de 7,2%, com o preço subindo 
a R$ 3,86. Já em março deste ano, o 
valor aumentou 16%, a R$ 4,48 por 
quilo. Em abril, houve redução de 
5,58%, com o preço caindo a R$ 4,23. 
Em setembro, a Petrobras determi-
nou duas reduções.

Apesar da diminuição de 5,3%, determinada pela Petrobras, o repasse ainda não foi realizado pelas distribuidoras 

Preço não reduz para o consumidor
gás de cozinha

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Preço médio de venda do botijão de 13 quilos no estado é de R$ 111, podendo oscilar entre R$ 99 e R$ 125
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A Prefeitura Municipal de Ca-
bedelo (PMC), por meio da Secreta-
ria de Cultura (Secult), em parceria 
com o Sebrae/PB, realiza, nos dias 
22 e 23, o 2o Seminário Municipal 
de Economia Criativa. O evento faz 
parte do Plano Municipal de Econo-
mia Criativa – Cabedelo mais Criati-
va, instituído como política pública 
através da Lei Municipal 2.146/2021.

O Seminário será realizado no 
Teatro Santa Catarina, no Centro 
Cultural Mestre Benedito e no Ca-
sarão do Padre – Espaço Criativo, 
A iniciativa traz como proposta re-
unir empreendedores criativos lo-
cais, pesquisadores e representan-
tes da cadeia produtiva da cultura 
local para um amplo debate sobre 
a produção cultural e os elementos 
de identidade local, assim como es-
tratégias para geração de oportuni-
dades de negócios.

Durante o evento, também serão 

lançados as Plataforma Digital Ca-
bedelo +Criativa e o Programa Mu-
nicipal do Artesanato de Cabedelo. 
“Nossa intenção é reunir agentes de 
toda classe produtiva e pensante da 
cultura local para compartilhar con-
ceitos, estratégias e experiências que 
tenham como foco a cooperação e a 
criatividade, vistos enquanto ele-
mentos para o desenvolvimento de 
novas oportunidades de negócios e 
para o fortalecimento cultural e da 
identidade local”, declarou o secre-
tário da Cultura, Igobergh Bernardo.

A segunda edição do Seminário 
constitui a oportunidade de avaliar 
o desempenho do programa, após 
um ano de funcionamento, e de 
lançar oficialmente uma ferramen-
ta que visa promover a exposição e 
comercialização da produção cultu-
ral local. Também será marcado pelo 
lançamento de um programa de in-
centivo aos artistas locais.

Seminário Municipal debate a 
produção cultural em Cabedelo

economia criativa

Os contribuintes de Santa Rita 
com débitos fiscais têm uma opor-
tunidade para ficar em dia com a 
Prefeitura Municipal. Por meio do 
Refis 2022, pessoas físicas e jurí-
dicas poderão acertar a situação 
fiscal com incentivos e condições 
especiais de pagamento. Isso sig-
nifica que devedores de IPTU, ISS, 
ITBI e de taxas podem fazer o pa-
gamento com descontos no valor 
das multas e juros.

 Entre as vantagens, estão a re-
dução de até 100% nos juros e mul-
tas e o parcelamento da dívida em 
até 24 vezes.

Segundo explica o secretário de 
Finanças, Severino Alves, a medi-

da abrange débitos ocorridos até 
31/12/2021. O programa de rene-
gociação segue até 20 de dezembro 
de 2022. Com essa iniciativa da ges-
tão, a Lei nº 086/2022 além de gerar 
o aumento da arrecadação, garan-
te aos inadimplentes facilidades e 
condições para ficar em dia com a 
prefeitura.

O atendimento está acontecen-
do presencialmente no setor de Ar-
recadação da Prefeitura, (localiza-
da na Avenida Juarez Távora, centro 
da cidade), e também de forma vir-
tual, por meio do Portal do Contri-
buinte, em www.santarita.pb.gov.
br e no e-mail tributossantarita@
outlook.com.

Contribuintes podem negociar 
dívidas até dia 20 de dezembro

em santa rita

A Paraíba Pode! Este é o 
tema do Encontro de Fortale-
cimento Empresarial da Em-
baixada de Negócios, que ocor-
re na próxima segunda-feira 
(21), a partir das 18h30, na Ci-
dade Viva, Campus Aeroclube, 
em João Pessoa. Para os orga-
nizadores do evento, o estado 
pode empreender mais e em-
pregar mais.

O presidente da Embaixada 
de Negócios, Paulo Junior, ex-
plica que o objetivo do evento 
anual é incentivar o empreen-
dedor local e inspirar quem 
pensa em empreender. “Aqui 
na Paraíba temos qualidade de 
vida, oportunidades de cresci-
mento e queremos que os em-
presários acreditem em seu po-
tencial”, comenta. A estimativa 
de público é de mil pessoas. 

O encontro vai discutir te-
mas que impactam na rotina 
das organizações nos campos 
da inovação, gestão, liderança, 
empreendedorismo, visão de 
negócios e economia nacional, 
entre outros. Conta ainda com 
casos de sucesso para ajudar ou-
tros empresários que podem es-
tar vivendo situações parecidas.

A programação conta com 
apresentação de Ana Virginia 
Falcão, CEO e cofundadora da 
Clube Turismo, uma das maio-
res franquias de turismo do 
país; Izis Madruga, proprietá-
ria da marca de laticínios Isis, 
que é líder de mercado na Pa-
raíba; Beatriz Ribeiro, diretora
-executiva do Sistema Correio 
e diretora do Instituto Solida-
riedade; e Constantin Jancsó, 
economista do Banco Bradesco.

Evento reúne 
empreendedores 
para debater 
potenciais da PB

em João Pessoa

A média no preço da gasoli-
na comum na capital está em R$ 
4,792, registra pesquisa compa-
rativa realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defe-
sa do Consumidor de João Pes-
soa (Procon-JP), na última quar-
ta-feira (16). A diferença no preço 
do produto está em R$ 0,32, osci-
lando entre R$ 4,670 e R$ 4,990, 
com variação de 8,1% para paga-
mento à vista. Em relação à sema-
na passada, houve redução nas 
duas pontas: R$ 0,02 (menor) e R$ 
0,08 (maior). 

O levantamento, que foi rea-
lizado em 108 postos, constata 
que, se comparado ao último dia 
9, o litro da gasolina comum au-
mentou em 15 locais, caiu em três 
e se manteve em 89. Já para paga-
mento no cartão, o preço do pro-
duto oscila entre R$ 4,690 e R$ 
5,140, diferença de R$ 0,45 e va-
riação de 9,6%.  

Quanto ao produto aditivado, 
a pesquisa do Procon-JP encon-
trou os preços sendo praticados 
entre R$ 4,670 e R$ 5,190, com va-
riação de 11,1%, diferença de R$ 
0,52 e média de R$ 4,970.  

Álcool
O menor preço do álcool se 

manteve em relação à pesquisa 
anterior: R$ 3,190. Já o maior su-
biu R$ 0,10, saindo de R$ 3,690 
para R$ 3,790. O preço médio do 

etanol foi encontrado a R$ 3,438, 
a diferença está em R$ 0,60 e a va-
riação em 18,8%. Quando com-
parado à semana passada, o pro-
duto aumentou em 76 postos, se 
manteve em 27 e nenhum local 
reduziu o preço.

S10
O diesel S10 manteve o menor 

preço do último dia 9 e está sendo 
comercializado a R$ 6,270. Quan-
to ao maior, este mostra leve alta, 
saindo de R$ 6,980 para R$ 6,990, 
com diferença de R$ 0,72, média 
de R$ 6,528 e variação de 11,5%. Se 
comparado à semana passada, o 
S10 subiu em 17, reduziu em três 
e se manteve em 81 postos.

Em se tratando do diesel co-
mum, o produto está mantendo 
os mesmos preços nas duas pon-
tas há três semanas e está oscilan-
do entre R$ 6,190 e R$ 6,590, com 
média de R$ 6,360.

GNV
O Gás Natural Veicular (GNV) 

manteve os mesmos preços (me-
nor e maior) do último dia 9 e está 
sendo praticado entre R$ 4,440 e 
R$ 5,390, com diferença de R$ 0,95, 
variação de 23,9% e média de R$ 
4,598. O Procon-JP visitou 11 reven-
dedores do produto e, desses, 10 
mantiveram e um aumentou o pre-
ço em relação à semana passada.

Preço da gasolina aumenta 
em 15 postos de João Pessoa

Pesquisa

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com
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Levantamento, 
foi realizado em 
108 postos e 
mostrou que o 
litro da gasolina 
comum se 
manteve estável 
em 89 locais

Confira a pesquisa completa 
por meio do QR Code

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 +0,37%

R$ 5,402
-0,49%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Outubro/2022      +0,59
Setembro/2022    - 0,29
Agosto/2022         - 0,36
Julho/2022            - 0,68
Junho/2022            +0,67

Euro  Comercial

+0,11%

R$ 5,597

Libra  Esterlina

+0,13%
R$ 6,400

Ibovespa

109.702 pts

Selic

Fixado em 26 de 
outubro de 2022

13,75%
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Índice de pessoas desocupadas foi de 12,2%, resultado menor que a média do Nordeste, segundo o IBGE 

Taxa de desemprego cai na Paraíba
terceiro trimestre

A taxa de desemprego na 
Paraíba caiu 1,3 ponto percen-
tual no 3o trimestre deste ano, 
segundo Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
Trimestral, divulgada ontem 
pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística). 
A pesquisa comparou o 3o tri-
mestre (jul/ago/set), quando 
a taxa caiu para 10,9%, com 
o 2o trimestre (abr/mai/jun), 
quando estava em 12,2% da 
população ativa do estado.

 A taxa de desocupados do 
estado caiu mais ainda quan-
do a comparação é com o 3o 
trimestre deste ano (10,9%) 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado (14,5%), o 
que representa uma queda de 
3,6 pontos percentuais na taxa 
de desemprego.

 Segundo a pesquisa, a 
taxa da Paraíba (10,9%) de 
pessoas desocupadas ficou 
menor que a taxa média da 
região Nordeste (12%), no 3o 
trimestre deste ano. A região 
abriga os dois estados com 
maior índice de desempre-
go: Bahia (15,1%) e Pernam-
buco (13,9%).

A taxa da Paraíba (12,2%) 
de pessoas desocupadas fi-
cou menor que a taxa média 
da região Nordeste (12,7%), no 
segundo trimestre deste ano. 
Segundo a pesquisa, o Nor-
deste abriga os estados com 
maior índice de desempre-
go: Bahia (15,1%) e Pernam-
buco (13,9%).

 A Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) divul-
gou outros indicadores no 3o 
trimestre de 2022 como, por 
exemplo, a taxa composta de 
subutilização da força de tra-
balho na Paraíba que é de 
28,1%, enquanto o percentual 
da população ocupada traba-
lhando por conta própria fi-
cou em 25,9%. A Paraíba tem 
um percentual de 56,7% de 
trabalhadores com carteira.

 
Metodologia da pesquisa 
A Pnad Contínua é o princi-
pal instrumento para monito-
ramento da força de trabalho 
no país. A amostra da pes-
quisa por trimestre no Brasil 
corresponde a 211 mil domi-
cílios pesquisados. Cerca de 
dois mil entrevistadores tra-
balham na pesquisa, em 26 
estados e no Distrito Federal.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências bancárias terão 
horário especial de atendimento 
ao público nos dias de Copa do 
Mundo em que a seleção brasilei-
ra jogar. A decisão foi anunciada 
pela Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban).

Os jogos da primeira fase estão 
marcados para os dias 24 de no-
vembro, às 16h contra a Sérvia; 28 
de novembro, às 13h contra a Suí-
ça; e no dia 2 de dezembro, contra 
Camarões, às 16h.

No caso de jogos às 13h, o fun-

cionamento das agências será das 
8h30 às 11h30 (horário de Brasí-
lia); e nos dias de jogos às 16h, o 
horário de funcionamento será 
das 9h às 14h (também no horário 
de Brasília).

Caso o Brasil avance para as 
etapas seguintes e tenha algum 
jogo marcado para as 12h, o horá-
rio de atendimento ao público será 
das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30.

Segundo a Febraban, a decisão 
considera questões como a segu-
rança das agências e de transpor-
te de valores.

Canais digitais e remotos dos 
bancos, como internet e mobile ban-

king, e salas de autoatendimen-
to funcionarão normalmente nos 
dias de jogos da seleção brasilei-
ra, seguindo os horários estabele-
cidos pela própria agência.

“Os meios eletrônicos são uma 
alternativa prática e extremamen-
te segura e oferecem praticamente 
a totalidade das transações finan-
ceiras do sistema bancário. Internet 
banking, mobile banking e caixas ele-
trônicos podem ser utilizados para 
pagamento de contas, checagem de 
saldo e extrato e transferências, en-
tre outros serviços”, disse, em nota, 
o diretor de Serviços da federação, 
Walter Faria.

Bancos terão expediente especial em dias de jogos
seleção na copa

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

n 

Mesmo com 
as políticas de 
incentivos ao 
consumidor, 
o resultado 
deste mês pode 
estar atrelado 
às incertezas 
que o país está 
passando

Já era de se esperar uma in-
tensa movimentação no turis-
mo nacional, durante a Copa do 
Mundo, realizada no Catar (Emi-
rados Árabes). De acordo com a 
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), o setor de bares e 
restaurantes deve contratar, tem-
porariamente, mais de 7,7 mil 
pessoas e injetar R$ 864,49 mi-
lhões na economia do Brasil, du-
rante a realização da competição.

Segundo o Ministério do 

Turismo, o número de vagas a 
serem criadas para o período 
também deverá ter alta, ultra-
passando os 40% em comparação 
com a última competição, que re-
gistrou cerca de 5.480 mil contra-
tações. Ainda de acordo com a 
entidade, entre os profissionais 
que devem ser contratados para 
o período estão garçons e auxi-
liares, atendentes de lanchonetes 
e cozinheiros, que respondem a 
mais da metade dos trabalhado-
res do segmento.

O Rio de Janeiro é um dos 
locais que vem demonstrando 
crescimento, principalmente no 
turismo de negócios, atribuído 
à grande realização de congres-
sos, simpósios e conferências. De 
acordo com dados do Rio Con-
vention Bureau, houve um cres-
cimento de 490% desses eventos 
no estado, durante este ano.

A GMS, empresa que admi-
nistra área de A&B, eventos, 
Spa e salão de beleza do Hotel 
Laghetto Stilo Rio detalha que o 

número de eventos e convenções 
aumentou mais de 200% de 2021 
até o momento. “Nos procuram 
muito pela localização de fren-
te para a Praia da Barra, já que 
muitos são de fora da cidade, e 
ainda, o tamanho das salas. Está 
sendo muito próspero a retoma-
da pós-pandemia”, complemen-
ta Ueliton.

O segmento gerou mais de 
US$ 217 milhões de dólares para 
a cidade desde janeiro e outubro 
de 2022.

Setor espera faturar R$ 864 milhões com a Copa
bares e restaurantes

Canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, e salas de autoatendimento funcionarão normalmente nos dias de jogos

A confiança dos donos de mi-
cro e pequenas empresas sofreu 
uma pequena queda no último 
mês de outubro, mas - apesar dis-
so - permanece estável e superior 
à registrada no mesmo período do 
ano passado. De acordo com a pes-
quisa “Sondagem de Micro e Pe-
quenas Empresas”, realizada pelo 
Sebrae e Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o Índice de Confiança das 
MPE teve um recuo de 0,8 pontos, 
chegando a 99,6 pontos. 

Essa queda foi causada princi-
palmente pela perda verificada no 
Índice de Expectativa das MPE (de 
2,5 pontos), chegando ao patamar 
de 96,7 pontos, que se afasta da 
zona de neutralidade. Os quesitos 
que compõem o Índice de Expec-
tativa tornaram-se mais pessimis-
tas, com destaque para a tendência 
dos negócios, que caiu 3,9 pontos 

(indo para 96,1 pontos), enquan-
to a demanda prevista empresa-
rial recuou 3,9 pontos (fechando 
em 94 pontos). 

O Índice de Confiança das 
MPE é resultado da composição 
dos índices dos três principais 
setores da economia: comércio, 
serviços e indústria de transfor-
mação. A piora da confiança em 
outubro foi atenuada pela indús-
tria de transformação, cujo in-
dicador subiu 0,8 ponto. Já os 
setores de comércio e serviços 
recuaram 2,7 pontos e 2,1 pontos, 
respectivamente.

“A confiança das micro e pe-
quenas empresas foi influenciada 
diretamente, em outubro, pelos se-
tores do comércio e serviços, en-
quanto a indústria de transforma-
ção amorteceu um pouco a queda. 
A percepção de piora, ainda que 

de forma modesta, é maior neste 
momento para as empresas de co-
mércio e de serviços, mas todos os 
setores projetam agravamento nas 
perspectivas futuras, consideran-
do o cenário econômico desafiador 
previsto para 2023”, avalia o pre-
sidente do Sebrae, Carlos Melles.

Comércio
Após dois meses seguidos de 

alta, a confiança dos donos de mi-
cros e pequenas empresas do se-
tor de comércio recuou 2,7 pon-
tos em outubro (batendo os 98,1 
pontos), saindo da zona de neu-
tralidade. Mesmo com as políti-
cas de incentivos ao consumidor e 
a recuperação do mercado de tra-
balho, que contribuem para um 
maior consumo de bens, o resulta-
do deste mês pode estar atrelado 
às incertezas que o país está pas-

sando e a um cenário de expecta-
tiva de desaceleração da econo-
mia para o próximo ano. 

Serviços
A confiança das micro e pe-

quenas empresas do setor de Ser-
viços cedeu 2,1 pontos, descendo 
para 99,4 pontos, o menor nível des-
de abril de 2022 (97,8 pontos). Essa 
queda foi determinada tanto pelo 
momento atual quanto pelas pers-
pectivas de curto prazo. O Índice 
de Situação Atual das MPE do se-
tor de Serviços (ISA-S-MPE) foi o 
que mais influenciou negativamen-
te, recuando 2,4 pontos, para 100,6 
pontos, mas ainda se mantendo aci-
ma da zona de neutralidade.

Indústria  
Após três meses de quedas 

consecutivas, a confiança das mi-

Confiança das micro e pequenas empresas se mantém estável
incertezas do mercado

cro e pequenas empresas do se-
tor da indústria de transformação 
(MPE-Indústria) apresentou um 
ligeiro aumento no mês de outu-
bro: 0,8 ponto, alcançando 97 pon-
tos, continuando abaixo do nível 
de neutralidade.

Nota
Febraban informou que 

a decisão considera 
questões como a 

segurança das agências 
e de transporte de 
valores durante a 

realização da Copa
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Evento realizado ontem no Valentina de Figueiredo, em João Pessoa, contou, também, com ações de capacitação

Feirão oferece 400 vagas de trabalho
empregabilidade

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Tra-
balho (Sedest) da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP) promoveu ontem, a 
segunda edição itinerante 
do Feirão da Empregabilida-
de. O projeto foi realizado na 
Escola Cidadã Integral Pro-
fessor Celestin Malzac, no 
bairro Valentina de Figuei-
redo, e foi até às 17h envol-
vendo vagas de trabalho, em-
preendedorismo, minicursos 
e oficinas. 

No local, ocorreram ca-
dastramento e encaminha-
mento para aproximada-
mente 400 vagas de emprego, 
além de outros serviços liga-
dos a essa oportunidade. De 
acordo com a secretária de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho, Vaulene Ro-
drigues, o atendimento esta-
va previsto para iniciar às 9h, 
mas começou um pouco an-
tes, visto que já havia um pú-
blico aguardando e a equipe 
da Sedest estava pronta para 
o serviço. 

“Esse evento tem um for-
mato diferenciado. No gi-
násio da escola no Valenti-
na, iniciamos o processo de 
recrutamento e em parce-
ria com 21 tipos de funções 
foram ofertadas vagas para 
call center, para as áreas de 
farmácia, alimentação e ou-
tras”, declarou. 

Vaulene Rodrigues ex-
plicou que o evento é ba-
seado na empregabilidade, 
mas também na capacita-
ção e no empreendedoris-
mo, pois além das vagas de 
trabalho foram disponibi-
lizados serviços de orienta-
ção para empreendedores e 
capacitações profissionais. 
No espaço, também estavam 
instituições parceiras como 
faculdades divulgando seus 
cursos para os visitantes. 

No início do Feirão pela 
manhã, todas as 500 fichas 

Funções
Entre as funções 
ofertadas, havia 
oportunidades 

para atendente de 
lanchonete, cozinheiro, 
auxiliar de logística e 

vendedor pracista

já haviam sido distribuídas 
conforme ordem de chegada. 
Entre as funções ofertadas, 
havia oportunidades para 
atendente de lanchonete, co-
zinheiro, auxiliar de logísti-
ca, vendedor pracista, costu-
reira, gerente de produção, 
promotor de vendas, vende-
dor, atendente de farmácia, 
vendedor interno, operador 
de caixa, auxiliar de limpeza, 
atendente de telemarketing, 
encanador, passador de rou-
pas, adesivador, engenheiro 
de produção, auxiliar de lo-
gística, técnico de laborató-
rio, auxiliar de mecânico de 
motos e auxiliar operacional 
de logística. 

Também eram oferecidas 
vagas para atendente de te-
lemarketing e auxiliar de lo-
gística exclusivas para Pes-
soas com Deficiência (PcD). 
Conforme a representante da 
Sedest, a maioria das opor-
tunidades estava ligada ao se-
tor de call center. “Além das 
21 vagas para PcD, disponi-
bilizamos direcionamentos 
para atendente de call cen-
ter com e sem experiência. 
É uma ótima oportunidade 
para quem ainda está procu-
rando a sua primeira oportu-
nidade e através dos cursos 
de oratória e dicção podem 
aperfeiçoar suas habilidades 
para concorrer às vagas”, des-
tacou Vaulene Rodrigues.   

Como pensar o processo 
de inovação e associar esse fa-
tor ao trabalho de desenvolvi-
mento pessoal? Esse é um dos 
questionamentos que será de-
batido pelo psicólogo, especia-
lista em teoria psicanalítica, 
mestre em psicologia social e 
influenciador digital, Marcos 
Lacerda, que estará presente 
na edição 2022 do Saúde Sum-
mit e abordará o tema ‘Saú-
de Mental e Equilíbrio Mental 
em Tempos de Crise’, em sua 
palestra ao público. O evento, 
que será promovido pela Luz 
Criações em parceria com o 
Sebrae/PB, está programado 
para acontecer nos dias 22 e 23 
de novembro, no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rêgo, na cidade 
de João Pessoa. As inscrições já 
estão abertas e podem ser efe-
tuadas por meio do endereço 
eletrônico: https://saudesum-
mit.com.br/#id5.  

Conforme Marcos Lacer-
da, que também é dono do ca-
nal “Nós da Questão” na plata-
forma YouTube e reconhecido 
pela participação em diversos 
programas na imprensa em 
discussão de temas relaciona-

dos à psicologia, o processo de 
inovação não se limita apenas 
aos aspectos ligados à tecnolo-
gia. Segundo ele, é preciso que-
brar os conceitos tradicionais 
para entender melhor o contex-
to da realidade atual.

“Quando a gente pensa em 
inovação, geralmente vem uma 
série de aspectos ligados à tec-
nologia. Mas na minha pales-
tra quero convidar as pessoas 
a inovarem no humano, na for-
ma de pensar. Quebrar concei-
tos que nos foram ensinados 
desde sempre, porém que po-
dem atrapalhar o desenvolvi-
mento pessoal. O público pode 
esperar um novo respiro de 
ideias, que vão levar cada um a 
fazer uma autoanálise, melho-
rando a percepção de mundo, 
e assim, garantindo mais moti-
vação e bem-estar no dia a dia”, 
explicou.

Sobre os desafios que são 
enfrentados pelos profissionais 
no mercado, o psicólogo desta-
ca que é preciso encontrar uma 
condição de equilíbrio para su-
perar as próprias limitações. 

Ainda falando sobre tecno-
logia, o profissional enfatiza a 

Evento vai debater equilíbrio mental em tempos de crise
Saúde Summit 2022

Especialista em teoria psicanalítica e influenciador Marcos Lacerda 

Foto: Divulgação

 Conforme a secretária, o 
objetivo foi fazer um even-
to aberto a todos os tipos de 
possibilidades: a vagas de 
emprego, cursos para aque-
les que buscam se posicio-
nar (ou se reposicionar) no 
mercado e orientações para 
quem deseja empreender.  
“Nas salas de aula, dispo-
nibilizamos gratuitamente 
minicursos e oficinas sobre 
‘como se posicionar diante 
de uma entrevista de em-
prego’; ‘como elaborar um 
currículo’; ‘noções de orató-
ria’; ‘marketing pessoal’; ‘re-
des sociais’ e também cur-
sos voltados para quem tem 
a intenção de abrir ou re-
modelar um negócio”, de-
talhou.

Ela lembra que mesmo 
com o Feirão da Emprega-
bilidade ser um evento que 
percorre os bairros, exis-
te um serviço permanen-
te, pois todos os dias acon-

tecem os atendimentos na 
unidade do Sine-JP, na Rua 
João Suassuna, Vila Sa-
nhauá, no Varadouro.

 Essa é a terceira edição 
do Feirão da Empregabili-
dade: o lançamento ocorreu 
no Espaço Cultural em 2021. 

Em seguida, foi realiza-
da a primeira edição itine-
rante no Centro Cultural 
Tenente Lucena, no bairro 
de Mangabeira.  

A secretária informou 
que todas as regiões pes-
soenses serão atendidas e 
aproveitou para chamar os 
empreendedores, para que 
estes também participem 
desse programa ofertando 
vagas e entrando em conta-
to com a Prefeitura da capi-
tal, através do Sine-JP.

O Sine-JP possui um se-
tor que faz a intermediação 
da mão de obra para que 
seja possível oferecer vagas 
de emprego à população. 

“Nós lançamos o Feirão no 
Espaço Cultural e naquele 
dia, identificamos a necessi-
dade de levar o evento para 
todas as regiões da cidade. 
Como a região Sul de João 
Pessoa é muito grande, após 
a primeira edição itinerante 
em Mangabeira, contempla-
mos novamente essa região 
com o Valentina de Figuei-
redo e na sequencia vamos 
lançar o calendário em rela-
ção às outras regiões”, pon-
tuou a secretária.

A estimativa da Sedest é 
que entre mil e 1500 pessoas 
estiveram na Escola Celes-
tin Malzac ao longo dessa 
quinta-feira. 

O compromisso agora, 
segundo a secretária de De-
senvolvimento Econômico e 
Trabalho é levar a ação iti-
nerante para as demais re-
giões da capital. “Se nes-
se evento foram oferecidas 
400 vagas é porque diver-

sos empresários da cida-
de acreditaram na mão de 
obra local. 

Todas as edições do Fei-
rão da empregabilidade 
atendem além das expec-
tativas. A intenção é aten-
der os moradores dessa re-
gião para quando formos 
em outra localidade possa-
mos atender da melhor for-
ma aquela área”, concluiu 
Vaulene Rodrigues. 

Desde 2014, Adriano da 
Silva não possui emprego 
com carteira assinada e luta 
por uma vaga no mercado 
de trabalho. 

Por isso, foi o primeiro a 
chegar e pegar sua ficha no 
Feirão da Empregabilidade 
do Valentina de Figueiredo. 

Para ele, ações como es-
sas são importantes, pois 
muitas pessoas não sabem 
procurar vagas de emprego 
na internet ou mesmo como 
fazer um cadastro. 

Serviço será levado a todas as regiões de JP

n 

No espaço, 
também 
estavam 
instituições 
parceiras 
como 
faculdades 
divulgando 
seus cursos 
para os 
visitantes

Foto: Divulgação/PMJP

Evento distribuiu 500 fichas para atendimento e foi iniciado antes do horário previsto, devido à grande procura

n 

O evento será 
promovido 
pela Luz 
Criações em 
parceria com 
o Sebrae
Paraíba nos 
dias  22 e 23
deste mês

importância de compreender 
o seu uso e buscar soluções de 
equilíbrio. “Burnout, ansieda-
des, depressão, muitos desses 
transtornos aparecem através 
de gatilhos aos quais somos 
expostos no ambiente profis-
sional. A tecnologia nos faz ga-
nhar um tempo que ainda não 
está sendo bem aproveitado 
por muitas pessoas, que aca-
bam desenvolvendo altos ní-
veis de estresse. Dá pra usar as 
tecnologias para encontrar so-
luções para garantir equilíbrio, 
bem-estar e satisfação pesso-
al. Mas muitas vezes os pro-
fissionais e empresários têm 

dificuldades de absorver as 
mudanças que requerem essas 
tecnologias. Esse é o maior de-
safio”, concluiu.

A palestra de Marcos Lacer-
da será realizada no dia 23 de 
novembro e está programada 
para acontecer às 19h, no Pal-
co Verde. 

Programação 
Considerado como um dos 

maiores eventos de aborda-
gem sobre o processo de ino-
vação voltado para a saúde na 
região do Nordeste, o Saúde 
Summit 2022 é voltado para 
médicos, dentistas, enfermei-
ros, nutricionistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, farmacêuticos, 
estudantes, empreendedores 
e demais interessados na área 
da saúde. 

Durante os dois dias de 
evento, o público poderá par-
ticipar de palestras e mesas
-redondas, que vão abordar 
temas como a saúde do futuro, 
transformação digital, geren-
ciamento do estresse, harmo-
nização facial e estética dentá-
ria, suplementação esportiva, 
entre outros.   
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Espaço dedicado à leitura em escola estadual da cidade de Belém recebeu o nome do diretor de Mídia Impressa da EPC

Escola faz homenagem a jornalista 
revistoteca William costa

José Alves 

zavieira2@gmail.com

A Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Mé-
dio Felinto Elísio, do muni-
cípio de Belém, no Brejo da 
Paraíba, fez, ontem, uma 
homenagem ao jornalista e 
diretor de Mídia Impressa 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), Wil-
liam Costa, inaugurando, 
com o seu nome, a primeira 
Revistoteca em uma escola 
pública do estado. Projeto 
do escritor e professor de 
Língua Portuguesa Johnie-
re Alves Ribeiro, a Revis-
toteca teve como ponto de 
partida o suplemento “Cor-
reio das Artes”, do Jornal A 
União. “Nossa meta com a 
criação da Revistoteca den-
tro da biblioteca da escola 
é fazer com que nossos alu-
nos conheçam melhor a li-
teratura paraibana através 
do ‘Correio das Artes’. O 
objetivo é mostrar que essa 
revista, que está em circu-
lação há mais de 70 anos, 
com autores em sua maio-
ria paraibanos, faça com 
que nossos alunos, um dia, 
possam fazer parte do seu 
time de colaboradores”, jus-
tificou o professor.

“Como contribuinte e 
admirador da revista ‘Cor-
reio das Artes’ e saben-
do que a publicação tem 
um potencial muito gran-
de no campo da literatura, 
principalmente paraiba-
na – prosseguiu Johniere 
-, tive a ideia de trazer esse 
suplemento para a sala de 
aula. “O mais interessante 
no Correio das Artes é que 
boa parte das pessoas que 
assinam as matérias são 
críticos literários paraiba-
nos e também porque essa 
revista é a mais antiga do 
Brasil ainda em formato 
impresso. A partir de ago-
ra, meu desafio será trans-
por todo esse material pe-
dagógico para os alunos”.

Johniere disse também 
que o lançamento da Revis-
toteca dentro da Biblioteca 
Maria Auxiliadora Gou-
veia da Costa mostra que 
a escola Felinto Elísio está 
antenada e com um olhar 
especial para a cultura e a 
literatura paraibanas, por 
causa da conexão direta 
com o “Correio das Artes”.

Ele explicou como será 
o uso do “Correio das Ar-
tes” em sala de aula. “Va-
mos pegar os mais diver-
sos assuntos que estarão 
em evidência na revista em 
atividade extracurricular 
e debater com os alunos. 
O ‘Correio das Artes’ in-
clusive já foi tema de nos-
sa gincana cultural deste 
ano, em razão da Semana 
de Arte Moderna. Outro 
assunto importante da gin-
cana, extraído da revista, 
foi sobre Augusto dos An-
jos. Então todos os fascícu-
los do “Correio das Artes” 
que tinham esses assun-
tos foram levados e deba-
tidos em sala de aula com 
os alunos do terceiro ano. 
Os principais assuntos da 
revista acabaram virando 
prova dentro da gincana da 
escola, a exemplo do Caça 
ao Tesouro, exercício ba-
seado nos assuntos que es-
tavam em evidência no su-
plemento sobre a Semana 

Ideia
Revistoteca teve 

como ponto 
de partida o

 suplemento literário 
‘Correio das Artes’, 

do Jornal A União 

de Arte Moderna”, enfati-
zou.

O gestor da escola, Jú-
lio César Miranda, afirmou 
que o projeto do professor 
Johniere Alves, que criou 
a Revistoteca em homena-
gem ao jornalista William 
Costa, visa encaixar a lite-
ratura paraibana no currí-
culo da escola. “Esse espaço 
será um incentivo à leitura 
tendo em vista que ainda 
há uma defasagem muito 
grande no Brasil nesse que-
sito. Com a Revistoteca va-
mos fazer com que os alu-
nos dessa escola promovam 
uma revolução em contato 
direto com o ‘Correio das 
Artes’. Nossa meta é fazer 
com que eles possam ins-
tigar a capacidade de leitu-
ra e de pesquisa dentro do 
contexto do projeto”, refle-
tiu o diretor, enfatizando 
que o intuito é fazer com 
que o alunado conheça me-
lhor os autores paraibanos.

Júlio César fez questão 
de dizer que esse é o ponta-
pé inicial, mas que a meta é 
ampliar o espaço da Revis-
toteca, no próximo ano, já 
que a escola vai passar por 
uma grande reforma. Ao 
falar sobre a escola Felinto 
Elísio, o gestor contou que 
ela se destaca por ter sido 
a primeira escola do mu-
nicípio de Belém. “Trata-
se de uma escola histórica 
que tem cerca de 70 anos de 
existência e que já formou 
várias lideranças políticas 
da cidade. 

Atualmente, o educan-
dário tem o prédio tomba-
do pelo Patrimônio Histó-
rico do Estado, e em média 
700 alunos, divididos nos 
três turnos do Ensino Mé-
dio e Fundamental e 28 pro-
fessores”, destacou.

Para o diretor de Mídia 
Impressa da Empresa Pa-
raibana de Comunicação 
(EPC), jornalista William 
Costa, receber a essa ho-
menagem da Escola Públi-
ca Estadual Felinto Elísio 
foi emocionante. “Com a 
criação da Revistoteca Jor-
nalista William Costa foi 
criado um núcleo de estu-
dos a partir do ‘Correio das 
Artes’, um dos principais 
suplementos literários do 
Brasil e um dos poucos que 
ainda circulam de forma 
impressa no país. Fui edi-
tor desse suplemento por 
oito anos. Então, fomentar 
o estudo da literatura pa-
raibana a partir do ‘Cor-
reio das Artes’, para nós, 
que fazemos a EPC, que fa-
zemos o Jornal A União e o 
‘Correio das Artes’, é uma 
honra muito grande. Tam-
bém é uma satisfação sa-
ber que existem professo-
res que têm interesse e um 
compromisso muito forte 
com o saber e com a pro-
moção da literatura parai-
bana, brasileira e univer-
sal”, comemorou.

O homenageado disse 
ainda que seu compromis-
so é com o desenvolvimen-
to e a facilitação do acesso 
à cultura, e que ficou muito 
feliz com iniciativas como 
essa. “Há uma satisfação 
pessoal pela homenagem, 
e outra de ver professores 
engajados e comprometi-

dos com o desenvolvimen-
to cultural do estado. Es-
peramos que iniciativas 
como essa disseminem-se 
por outras escolas. Que to-
das sigam o exemplo da Fe-
linto Elísio e que os autores 
e autoras paraibanos se-
jam cada vez mais conhe-
cidos pelos jovens estudan-
tes. Acredito que o grande 
objetivo desse projeto é di-
fundir o conhecimento so-
bre a literatura paraibana 
entre os jovens estudantes. 
Estão de parabéns o dire-
tor da escola, Júlio César, e 
o professor e poeta Johnie-
re Alves, que inclusive já 
teve alguns poemas publi-
cados no ‘Correio das Ar-
tes’”, elogiou. Na ocasião, o 
jornalista homenageado re-
cebeu dos dirigentes da es-
cola um certificado por ser 
o patrono da primeira Re-
vistoteca lançada em esco-
las públicas da Paraíba.

Estudantes
A estudante Babi Cardo-

so, que desenhou o painel 
da Revistoteca e pode ser 
uma futura colaboradora 
do ‘Correio das Artes’, sa-
lientou que é um privilé-
gio estar participando do 
projeto. “Eu amo desenhar 
e pintar. Desde criança já 
gostava de desenhar para 
meus pais e amigos, prin-
cipalmente nos muros do 
colégio. Meu sonho é colo-
car minha arte na bibliote-

Meta é difundir mais conhecimentos a todos
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Espaço se 
propõe a ser 
um incentivo 
à leitura e 
à inclusão 
da literatura 
paraibana no 
currículo da 
escola
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Escritor e professor de Língua Portuguesa Johniere Alves Ribeiro (E) ao lado do jornalista William Costa (D)
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ca da escola e esse desenho 
simbolizando a Revistote-
ca foi meu primeiro passo”, 
comemorou.

O estudante Anísio da 
Silva disse ter ficado mui-
to feliz com o novo espa-
ço para a leitura na escola. 
“A Revistoteca vai servir 
para os professores e alu-
nos. Através do ‘Correio 
das Artes’ vamos conhecer 
mais os autores e autoras 
paraibanas. Esta inaugu-
ração em nossa bibliote-
ca criou um novo momen-
to para a gente aproveitar 
bastante e principalmen-
te valorizar e conhecer a 
poesia feita em nossa ter-
ra”, sublinhou.

Já o estudante Luiz Fe-
lipe afirmou que a criação 
da Revistoteca foi uma 
ideia genial que vai ino-
var e trazer muita cultura 
para os estudantes da es-
cola. “Nós estamos gostan-

do muito e eu, como autor 
de alguns poemas, me sin-
to valorizado com esse lan-
çamento na minha escola. 
Acho que futuramente po-
derei fazer parte do grupo 
de colaboradores do ‘Cor-
reio das Artes’”. finalizou.

Justificativa do projeto
Para justificar o lança-

mento da Revistoteca Jor-
nalista William Costa, na 
biblioteca da escola o pro-
fessor Johniere Alves co-
mentou: “O mundo ofere-
cido pelas bibliotecas é um 
espaço simbólico e não está 
posto apenas para a apreen-
são de conteúdos. Mas, aci-
ma de tudo, é uma espacia-
lidade que pode ligar quem 
a visita a uma atmosfera 
de aventura, de criativida-
de, de acesso à cultura, bem 
como a apreciação estética.

Diante disso, é certo des-
tacar que a biblioteca tam-
bém nos expõe a suportes 
nos quais a literatura se pro-
jeta e se apresenta ao leitor.

Dentre tais suportes, te-
mos as revistas literárias 
que conseguem transpor 
uma gama de autores e 
obras que tanto compõem o 
cânone como também aque-
les que constituem nossa 
contemporaneidade.

Por isso, é fundamental 
estabelecer no interior da 
biblioteca um lugar para as 
revistas. Lugar que se con-
vencionou chamar de “re-
vistoteca”, que nada mais é 
do que uma subdivisão es-
pacial da biblioteca, como 
uma forma de organizar e 
categorizar periódicos, em 
nosso caso, aqueles que tra-
tam de literatura, mais es-
pecificamente literatura pa-
raibana.

Para tanto, escolhemos a 
revista “Correio das Artes”, 
suplemento literário encar-
tado, mensalmente, no Jor-
nal A União. O “Correio das 
Artes” é a revista de literatu-
ra e artes mais antiga em cir-
culação em nosso país, são 
mais de 70 anos de publica-
ção impressa ininterrupta, 
mesmo em um contexto de 
concorrência forte com a cul-
tura das telas impostas pelas 
novas tecnologias do com-
putador e, principalmente, 
dos smartphones”. William Costa destacou a importância de existirem professores comprometidos com o saber e com a divulgação da literatura paraibana
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A Fifa confirmou, ontem, que 
Gianni Infantino, presidente da 
entidade desde fevereiro de 2016, 
será o único candidato para o car-
go nas eleições marcadas para 16 
de março de 2023. 

As federações dos países mem-
bros da Fifa propuseram apenas a 
candidatura do dirigente, que ini-
ciará seu terceiro mandato no 73º 
Congresso da organização, a ser rea-
lizado na capital de Ruanda, Kigali. 

Infantino, que anunciou que 
se candidataria à reeleição no 
Congresso da Fifa de março 
deste ano, em Doha, recebeu 
apoio público de mais de 200 
das 211 federações que inte-

Jogadores participam de atividade em Turim, ganham folga e amanhã vão para o Qatar

Tite comanda coletivo, 
hoje, antes do embarque

seleção brasileira

Tite comandou, nesta quinta-
feira, o quarto treino da seleção 
brasileira em Turim, Itália, onde 
está sendo feita a preparação para 
a Copa do Mundo do Qatar. Dife-
rentemente dos outros três dias de 
atividades em solo italiano, desta 
vez o treinador liberou o registro 
de imagens do treinamento ape-
nas durante os 15 minutos iniciais e 
usou o restante do tempo para rea-
lizar a preparação tática para a es-
treia no Mundial, em duelo com a 
Sérvia. O dia também foi de traba-
lho de bolas paradas.

O técnico dividiu dois times 
com a mesma disposição de qua-
tro jogadores ofensivos. Neymar 
foi utilizado mais centralizado no 
meio de campo, com Gabriel Jesus 
na referência do ataque. Em certo 
momento, o atacante do Arsenal foi 
substituído por Pedro, assim como 
Fred deu lugar a Bruno Guimarães. 
Vinícius Júnior e Raphinha fizeram 
as pontas. A escalação foi desenha-
da com Ederson; Danilo, Militão, 
Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, 
Fred (Bruno Guimarães) e Neymar; 
Raphinha, Vinicius Júnior e Gabriel 
Jesus (Pedro).

No outro time, Rodrygo fez a 
mesma função que Neymar, com 
Martinelli e Antony abertos e Ri-
charlison mais próximo da área. O 
versátil Lucas Paquetá, que costu-
ma ser utilizado em posições mais 
adiantadas, treinou como volan-
te, à frente de Casemiro, e revezou 
na função com Éverton Ribeiro. O 
time foi composto por Alisson; Da-
niel Alves, Marquinhos, Bremer e 
Alex Sandro; Casemiro, Paquetá 
(Éverton Ribeiro) e Rodrygo; An-
tony, Martinelli e Richarlison.

suíça
Adversário 
do Brasil
perde jogo
amistoso

A Suíça, segunda adver-
sária do Brasil na Copa do 
Mundo, foi derrotada em 
amistoso realizado, ontem, 
por Gana, seleção que os 
comandados de Tite golea-
ram no fim de setembro des-
te ano. 

No jogo disputado no es-
tádio Zayed Sport City, em 
Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes, o placar foi aberto 
aos 25 do segundo tempo, 
pelo zagueiro Mohammed 
Salisu. Quatro minutos de-
pois, o atacante Antoine Se-
menyo deu números finais 
ao duelo. 

A derrota desta quinta-
feira no amistoso encerrou 
uma sequência de três vitó-
rias consecutivas dos suíços, 
que enfrentarão o Brasil no 
próximo dia 28, no estádio 
974, em Doha, pela segunda 
rodada do grupo G, que ain-
da conta com Sérvia e Ca-
marões. 

Gana, por sua vez, estrea-
rá no grupo H da Copa do 
Mundo no dia 24, enfrentan-
do Portugal. Quatro dias de-
pois, a seleção africana pega-
rá a Coreia do Sul, e em 2 de 
dezembro, Portugal. 

Curiosamente, as duas se-
leções podem voltar a se en-
frentar no torneio nas oitavas 
de final, já que a fase terá con-
fronto entre primeiros e se-
gundos colocados das duas 
chaves que elas compõem. 

EFE

serviço
Fifa lança um
manual para
proteger os
jogadores

A Fifa e o sindicato mun-
dial de jogadores de futebol 
(Fifpro) lançaram um servi-
ço para proteger os atletas 
das mensagens de ódio e as-
sédios nas redes sociais du-
rante a Copa do Mundo, que 
terá início neste fim de sema-
na, no Qatar. 

De acordo com a Fifa, o 
serviço, batizado de SMPS, 
ficará à disposição de todos 
os jogadores das 32 seleções 
participantes do torneio, me-
diante um sistema específi-
co de supervisão, denúncia e 
moderação. 

O objetivo é minimizar 
a visibilidade dos termos de 
incitação ao ódio dirigidos 
à eles e protegê-los, assim 
como seus seguidores. 

O presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, garantiu 
que a entidade "se compro-
mete a oferecer as melhores 
condições possíveis para que 
os jogadores rendem ao má-
ximo de suas capacidades". 

O dirigente se disse sa-
tisfeito pela implementa-
ção do serviço, que "ajuda-
rá a "protegê-los dos efeitos 
prejudiciais que as publica-
ções nas redes sociais po-
dem causar na saúde men-
tal e no bem-estar". 

EFE

Infantino tem o apoio de 200 das 211 federações para ser reconduzido na eleição marcada para março de 2023
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Infantino deve ganhar um terceiro mandato

Imagens do treinamento da 
última quarta-feira, onde aparece o 
zagueiro Militão. Hoje, a seleção faz 
o seu último treino na Itália, antes 
do embarque para o Qatar, amanhã
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Agência Estado A seleção brasileira fará um úl-
timo treino em Turim nesta sex-
ta-feira, às 7h (horário de Brasí-
lia). Um dia depois, no sábado, 
embarca para Doha, onde fará a 
primeira atividade durante o do-
mingo. Tite terá quatro dias de 
treinamento na capital catariana 
antes da estreia, em duelo com a 
Sérvia, marcado para o dia 24, às 
16h (de Brasília).

Em recuperação de um descon-
forto muscular, Marquinhos com-

pletou, ontem, sua primeira ativi-
dade com a seleção em Turim. O 
zagueiro do PSG tranquilizou e 
brincou, durante entrevista coleti-
va, que a notícia sobre a questão fí-
sica assustou sua família.

“Vocês assustaram até minha 
família com isso, ligação toda hora 
perguntando como eu estava (ri-
sos). Mas tranquilo, apenas um in-
cômodo que tive jogando no Paris, 
e esse incômodo continuava. Com 
a chegada da Copa, ficou decidido 

que eu precisaria de mais dias de 
tratamento, para depois voltar a 
rotina normal do dia a dia pouco a 
pouco”, disse.

 Outras seleções estão fazendo 
amistosos no Qatar, mas a comis-
são técnica da seleção brasileira op-
tou por não correr riscos de lesão 
nos jogadores nos 10 dias de pre-
paração. Hoje, os amistosos são Ca-
marões x Panamá, Bélgica x Egito e 
Bahrein x Sérvia, portanto dois ad-
versários do Brasil em ação.

gram a entidade máxima do fu-
tebol mundial. 

O dirigente suíço, de 52 anos, 
tornou-se o nono presidente da Fifa 
em 26 de fevereiro de 2016, após o 
caso de corrupção descoberto em 
2015 que pôs fim a 15 anos de ges-
tão do compatriota Joseph Blatter, 
e foi reeleito em 5 de junho de 2019 
como único candidato. 

Oriundo da UEFA, onde foi se-
cretário geral, Infantino ganhou 
sua primeira eleição há seis anos 
com 115 votos contra 88 do xeque 
Salman bin Ibrahim al Khalifa, do 
Bahrein, na rodada final, em que só 
restaram os dois candidatos. 

Infantino assumiu a presidên-
cia quando ela estava ocupada pelo 
camaronês Issa Hayatou interina-
mente, já que Blatter renunciou 
dias depois de ser reeleito para seu 
quinto mandato (em 29 de maio de 
2015) por causa de escândalos de 
corrupção investigados por tribu-
nais dos Estados Unidos e da Suíça. 

Além disso, o comitê de ética 
da Fifa impediu na época que o ex-
jogador e dirigente francês Michel 
Platini, que era presidente da Uefa e 
foi suspenso por violar o Código de 
Ética, se candidatasse à presidên-
cia. Tanto ele como Blatter foram 
absolvidos em junho deste ano pelo 
Tribunal Penal Federal da Suíça. 
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Sob orientação do ultrama-
ratonista aquático Átila Bran-
dão, 17 desportistas da Paraí-
ba vão participar da travessia 
“Nadando pela vida” no pró-
ximo mês. O desafio esporti-
vo beneficente tem o objetivo 
de angariar alimentos para o 
Natal de quem mais precisa e 
também visa à arrecadação de 
materiais hospitalares. A tra-
vessia será realizada no dia 
17 de dezembro, mas a popu-
lação já pode começar a fazer 
doações.

“Sempre achei interessan-
te a ideia do esporte como mo-
dificador social, mas foi na 
pandemia de covid-19 que en-
contrei uma grande oportuni-
dade de usar a natação para 
ajudar quem mais precisa”, ex-
plica Átila Brandão, que foi vi-
ce-campeão brasileiro dos 25 
km, em 2018, e foi pré-convo-
cado para a Seleção Brasileira 
de Ultramaratona Aquática 
em 2019 (campeonato Mun-
dial de Esportes Aquáticos).

Na primeira edição da 
travessia beneficente em 
2020, o atleta nadou cerca 
de 25 km, num trajeto que 
começou no farol do Cabo 
Branco e terminou no farol 
de cabedelo. Este ano, o per-
curso aquático terá em torno 
de 15 km, saindo do Seixas 
até o Jardim Oceania. “Nes-
sa segunda edição do even-
to, 17 pessoas participarão 
do desafio. Mas, dessa vez, 
eu ficarei nas embarcações 
de apoio ajudando na orien-
tação e hidratação”, comenta 
Átila Brandão. 

Um dos desportistas con-
firmados para a travessia é 
o cardiologista Valério Vas-
concelos. Médico que cos-
tuma orientar a população 
sobre os benefícios das ati-
vidades físicas para o siste-
ma cardiovascular, o espe-
cialista é um exemplo para 
seus pacientes quando o as-
sunto é deixar o sedentaris-
mo de lado.

Além da natação, modali-
dade que será explorada du-
rante a travessia “Nadando 
pela vida”, Valério Vasconce-
los também é apaixonado por 
outras práticas desportivas. 
“Sou triatleta há vários anos. 
Não só porque o triatlo é um 
esporte apaixonante, pois en-
volve natação, ciclismo e cor-
rida, mas também porque re-
presenta um estilo de vida 
para mim”, revela. Ele res-
saltou que a participação no 
desafio esportivo será muito 
especial, dado o caráter bene-
ficente do projeto. 

Como ajudar
como se trata de um even-

to beneficente, o apoio da po-
pulação é essencial para o 
êxito da iniciativa, seja com 
doação de alimentos não pe-
recíveis, seja com doação de 
dinheiro. “Todo o processo 
de arrecadação será divul-
gado nas mídias sociais pe-
riodicamente, assim como a 

compra e a distribuição do 
que for arrecadado, tanto 
aqui em João Pessoa, como 
em campina Grande”, expli-
ca Átila Brandão.

crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabili-
dade social que encontram 
no esporte mais que uma 
prática saudável. No proje-
to esportivo ‘Todos pelo Ara-
tu’ cerca de 150 participantes 
recebem também orienta-
ção pedagógica com foco 
na educação social e cidadã. 
O objetivo é trabalhar hoje 
para, no futuro, ter adultos 
conscientes de seus direitos 
e deveres, seguros de seu 
papel dentro da sociedade.  
E é através do esporte mais 
popular do país que esses 
ensinamentos são passados. 

A escolinha de fute-
bol, que acontece no cam-
po no Necão, é um suces-
so.  Mas o projeto oferece 
ainda recreação e se prepa-
ra para iniciar a turma de 
atletismo. crianças e ado-
lescentes de 5 a 14 anos, de 
Mangabeira e bairros e co-
munidades vizinhas, que 
encontram no espaço um lu-
gar de acolhimento e lazer.  
"Não basta apenas treinar o 
corpo e ser atleta. É preciso 
treinar para a vida”. A fala é 
da idealizadora do projeto e 
líder comunitária do Aratu, 
Renata Medeiros. Para a en-
trevistada, que é pedagoga 
especialista em educação, o 
foco principal do ‘Todos pelo 
Aratu’ é justamente a junção 
entre esporte e educação.

“A educação é essencial 
para a formação do cida-
dão e também para a trans-
formação. É a engrenagem 
principal da vida em so-
ciedade, é responsável pela 
multiplicação do conhe-
cimento e pelo desenvol-
vimento de habilidades e 
competências fundamen-
tais para a atuação do indi-
víduo em sua comunidade”.  
Edjailson Medeiros, que é 
educador social e também 
dá assistência nos treinos, 
fala em troca com os alu-
nos. O lugar de ensinamen-

Projeto reúne cerca de 150 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na junção esporte e educação

Inclusão social e cidadã em Mangabeira
“Todos pelo ArATu”

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br
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Desafio esportivo busca angariar 
alimentos para os mais necessitados

“NAdANdo pelA vidA”

Edjailson Medeiros dá assistência nos treinos para crianças que participam do projeto

Serviço
n Locais para entrega 
de aLimentos: Igreja São 
Gonçalo ou Espaço de Vida 
Saudável (EVS) Amigos da 
Torre. 
n dados para doações 
em dinheiro: Segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 21h 
n transFerência 
bancária: Átila de 
Freitas Brandão. Banco: 290 
– PagSeguro Internet S.A. 
Conta: 34292920-5. Agência: 
0001
n chave pix: 
assessoriaatilabrandao@
gmail.com ( Átila de Freitas 
Brandão).

O cheiro de cimento na vida adulta 
de Adriano remete a dinheiro. Dono 
de uma pequena construtora no Rio 

de Janeiro, ele está muito melhor do que a 
maior parte dos seus amigos que jogavam 
bola com ele na favela. Venceu com muito 
esforço, dele e de seu pai, que o criou 
sozinho, com a ajuda dos vizinhos quando 
saía para trabalhar, e apesar da conquista, 
não se sente melhor que os outros por isso. 
Adriano tem consciência de que seu sucesso 
é também exceção, e que essa conversa de 
meritocracia é falácia criada para fomentar 
ainda mais desigualdades. 

Ao final de cada dia, seu pai, conhecido 
na comunidade como Paraíba, chegava 
com as roupas ainda sujas de cimento. 
Ele foi tentar a vida no Rio de Janeiro e 
conseguiu emprego na construção do 
Maracanã, aquele que seria palco de tantas 
conquistas dos times cariocas, mas que 
antes, planejado para ser o local de triunfo 
da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 
de 1950, fora a casa da tragédia contra os 
uruguaios. 

Paraíba ficou viúvo ainda no Sertão 
de Alagoas, e só depois decidiu tentar 
a vida no Sudeste. No primeiro ano ele 
argumentava que não vinha da Paraíba, 
mas de nada adiantava e o apelido colou 
feito argamassa. Em casa, com o pequeno 
Adrianinho, o menino vibrava porque o pai 
construía o maior estádio do mundo. 

— Nem tudo é pedra e cal, meu filho. 
Tem duas coisas mais importantes que a 
obra — dizia o pedreiro — o suor de quem 
nela trabalhou e a emoção de quem nela vai 
viver.

Seu Paraíba seria só orgulho do filho se 
estivesse vivo. O pai foi fonte de inspiração 
para a carreira do filho, de engenheiro a 
empresário, e o ramo escolhido se deu por 
aquele ensinamento. Adriano hoje tem 
no cheiro do cimento a memória afetiva 
e constrói moradias populares, com lucro 
abaixo da média de mercado, pensando na 
felicidade de quem vai morar nos prédios 
que ele ajuda a levantar.

Mas além dos prédios, o que ele gosta 
mesmo é de visitar estádios. E por isso, 
sempre que pode, viaja para conhecer um 
novo. Seu ritual pessoal a cada vez que 
chega em um templo sagrado do futebol é 
tocar o chão da entrada e reverenciar o suor 
derramado por cada trabalhador que ali 
entregou um pouco de sua força vital para 
que os jogos acontecessem. 

Sentado no escritório, a dois meses 
da Copa do Mundo do Catar, Adriano se 
depara com a notícia no jornal de que a 
procura por pacotes de viagens para o 
mundial está baixa porque os preços das 
passagens são altos demais. Dois sócios 
concordam, afinal o Catar não é para 
qualquer um. Um país pequeno, porém 
entre os mais ricos do mundo. Lugar onde a 
riqueza é valorizada e reproduzida. 

— Uma cerveja por setenta reais! — diz 
um deles, e provoca: 

— Por que tu num vai, Adriano, conhecer 
lá os estádios novinhos, construídos pra 
Copa? Tu num gosta de ir a estádio novo? 
Dinheiro não é problema…

— Realmente, o problema não é dinheiro. 
São os mais de 6.500 trabalhadores que 
morreram na construção desses estádios. 
Uma competição erguida à base de suor e 
sangue dá pra mim não.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com | Colaborador

Pedra e cal

to é também lugar de apren-
dizagem.   “Aprendo sobre 
solidariedade, me sinto feliz 
por fazer parte da constru-
ção de um mundo melhor. E 
as crianças e suas realidades 
nos ensinam muito sobre a 
necessidade de termos mais 
projetos sociais e mais polí-
ticas públicas”. Outro pon-
to destacado é a mudança, e 
nem precisa de muito tem-
po perceber os efeitos que os 
encontros produzem nos jo-
vens atletas. 

“A mudança de comporta-
mento é visível, inclusive os 
pais sempre comentam sobre 
a mudança para melhor. O in-
teresse pelo esporte, a melhora 
na qualidade do sono, na qua-
lidade de vida. Os alunos aca-
bam desenvolvendo a concen-
tração, a coordenação, entre 
outras habilidades”, destaca.  
A dona de casa, Auridéia 
Araújo, moradora de Manga-
beira 8, tem dois filhos matri-
culados no projeto. Os garotos 
de 14 e 10 anos amam partici-

par das aulas de futebol. “Vão 
duas vezes por semana, no 
sábado eles têm compromis-
so religioso e por isso não vão 
para o treino. Mas todo sá-
bado eles ficam emburrados 
porque adoram estar jogan-
do”. E a mãe sabe bem da im-
portância que tem o  projeto 
esportivo ‘Todos pelo Aratu’. 
“Saem da tela, socializam e 
aprendem valores essenciais 
para a vida. Lá eles estão com 
foco e sonhos, se divertindo e 
aprendendo”.
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Curtas
Holandês crava o Brasil
como vencedor da Copa

Bola de gol lendário de
Maradona é leiloada

ONG cobra compensação
a trabalhadores no Qatar

O ex-jogador holandês Ronald de Boer previu, 
ontem, que o Brasil será campeão mundial pela 
sexta vez, neste ano,  depois de vencer na final a 
seleção portuguesa. O ídolo do Ajax ainda apostou 
que a Holanda fará uma boa campanha na Copa 
e terminará na terceira colocação, repetindo o 
desempenho de 2014.  "Estar no mesmo grupo do 
Qatar é especial para mim, depois de viver em Doha 
por sete anos. Para mim, Holanda e Senegal são 
os favoritos para avançar", disse De Boer, que foi 
técnico da seleção olímpica do país que sediará o 
Mundial.  O ex-meia não se furtou a fazer palpites 
mais ousados, como, por exemplo, no grupo F, que 
tem belgas, croatas, marroquinos e canadenses.  
"Sempre há uma surpresa em algum lugar do 
Mundial. Acho que a Bélgica vai passar apuros, e 
que Marrocos será a surpresa da chave", previu.

A bola com a qual Diego Maradona marcou o 
lendário gol da Copa do Mundo de 1986 com ajuda 
da “mano de Dios” (“mão de Deus”) foi vendida em 
um leilão por 2 milhões de libras (R$ 12,8 milhões ) 
na última quarta-feira, em Londres. A casa de leilões 
Graham Budd Auctions anunciou em outubro que 
esperava um preço de venda de entre 2,5 e 3 milhões 
de libras, muito superior a seu recorde anterior, 420 
mil libras (R$ 2,69 milhões) pela tocha olímpica dos 
Jogos Olímpicos de Inverno de Helsinque, de 1952. A 
bola foi utilizada em 22 de junho de 1986 durante a 
partida histórica das quartas de final entre Argentina 
e Inglaterra, vencida pelo conjunto “Albiceleste” 
por 2 a 1, na Copa do México, disputada quatro 
anos depois da Guerra das Malvinas entre os dois 
países. Os dois gols míticos anotados por Maradona 
colocaram a partida na história do futebol.

 A ONG Human Rights Watch (HRW) insistiu, 
ontem, que a Fifa e o Qatar devem compensar 
os trabalhadores migrantes pelos abusos de 
direitos humanos e trabalhistas sofridos durante a 
construção da infraestrutura necessária para a Copa 
do Mundo de 2022, na véspera do início do evento. 

Em novo comunicado, a ONG disse que produziu 
um vídeo de seis minutos com depoimentos de vários 
trabalhadores, familiares e torcedores do Nepal, um 
dos países de onde vieram muitos dos trabalhadores 
migrantes no Qatar, explicando sua experiência 
durante os últimos 12 anos no país árabe, e como 
afeta a falta de uma adequada remuneração. 

A nota, intitulada “Trabalhadores e famílias 
levantam suas vozes com a aproximação da 
Copa do Mundo”, destaca vários abusos que vão 
desde “roubo de salários e lesões” a “milhares 
de mortes inexplicadas”.  “Muitos trabalhadores, 
suas famílias e comunidades não podem celebrar 
plenamente o que construíram e estão pedindo 
à Fifa e ao Qatar que resolvam os abusos que 
deixaram famílias e comunidades destituídas e 
em perigo”, disse a investigadora sênior da HRW, 
Rothna Begum, de acordo com a nota.

O Sportradar, agência de 
monitoramento de apostas es-
portivas em âmbito mundial, 
identificou, até 16 de outubro 
deste ano, mais de 130 parti-
das suspeitas de manipulação 
de resultado no futebol bra-
sileiro, a maioria ocorrendo 
em ligas inferiores. A empre-
sa, especialista no ramo e par-
ceira de 150 federações e ligas 
esportivas, também detectou 
mais de mil jogos sob suspeita 
em 2022 em mais de 86 países, 
abrangendo 12 esportes dife-
rentes, um novo recorde, su-
perando os 905 casos registra-
dos pela companhia em 2021.

Cláusulas confidenciais 
de contrato impedem a Spor-
tradar de revelar quais par-
tidas apresentaram suspei-
tas. Quando há suspeita de 
manipulação de resultados, 
geralmente a confirmação é 
realizada em até 24h após o 
término da partida.

A preocupação quanto à 
integridade desportiva tem 
sido crescente nos últimos 
anos, em especial com o boom 
de empresas de apostas on-li-
ne. A manipulação de resulta-
dos evoluiu e se tornou muito 
mais sofisticada e direciona-
da, alcançando mais modali-
dades esportivas.

As apostas esportivas 
atualmente vão além de ten-
tar adivinhar o resultado de 
uma partida. Elas permitem 
hoje apostar, por exemplo, em 
qual time de futebol teve mais 
escanteios em um jogo ou até 
em qual equipe receberá um 
número específico de cartões 
amarelos.

O Sportradar se utiliza de 

um sistema de monitoramento 
usado para detectar padrões de 
apostas irregulares e suspeitos. 
Ele é provido por algoritmos 
sofisticados de "machine-lear-
ning" e um banco de dados de 
apostas constantemente atuali-
zado, que coleta em tempo real 
informações de mais de 600 
operadores globais de apos-
tas com o objetivo de detectar 
a manipulação de resultados.

O Sportradar atua no Bra-
sil desde 2016 e assinou acor-
do com a CBF para monitorar 
competições organizadas pela 
entidade, além de atender di-
ferentes federações em todo o 
País. A empresa também assi-
nou um Memorando de Enten-
dimento com a Polícia Federal 
em um acordo de cooperação 
para investigações sobre vio-
lações da integridade espor-
tiva no Brasil, repassando in-
formações sobre suspeitas de 
irregularidades.

No início deste ano, o Cam-
peonato Cearense chegou a 
ser suspenso sob suspeita de 
manipulação de resultados. O 
Crato, um time local, foi rebai-
xado após terminar a primei-
ra fase na lanterna com 39 gols 
sofridos em 14 jogos, e acabou 
punido pelo Tribunal de Jus-
tiça Desportiva do Ceará - foi 
excluído da competição esta-
dual. A Federação Cearense 
de Futebol tem uma parceria 
com o Sportradar para a em-
presa atuar no monitoramen-
to das partidas.

Outra denúncia de irregu-
laridades ocorreu no futebol 
amazonense neste ano. O Atlé-
tico Amazonense perdia por 3 
a 1 para o Sul América na se-
gunda divisão estadual quan-
do um jogador deliberadamen-
te marcou um gol contra aos 44 

Maioria dos casos no futebol do Brasil ocorreu em ligas inferiores, e mais de mil jogos seguem suspeitos em 86 países

Agência identifica 130 partidas
manipulação de resultados

Pedro Ramos 

Agência Estado

O Campeonato Cearense chegou a ser suspenso, e depois a justiça desportiva rebaixou o Crato por manipulação de resultado

Depois de Dua Lipa dizer 
que não irá se apresentar na 
abertura da Copa do Mundo 
do Qatar, assim como o can-
tor Rod Stewart, que diz ter 
recusado mais de US$ 1 mi-
lhão para participar do even-
to, quem entrou nessa lista foi 
a colombiana Shakira. Res-
ponsável pela música tema 
da Copa do Mundo da Áfri-

Shakira recusa convite para abertura da Copa
cerimônia

Agência Estado ca, em 2010, a artista não teria 
aceitado o convite para parti-
cipar do evento, que se inicia 
no próximo dia 20.

Segundo a jornalista 
Adriana Dorronsoro, do El 
programa de Ana Rosa, da 
TV espanhola, a cantora rece-
beu o convite da Fifa, mas re-
cusou o convite, sem muitas 
justificativas. Porém, de acor-
do com a reportagem, fontes 
ligadas a estrelas deram a en-

tender que ela pode sim par-
ticipar de outras ações ligadas 
ao torneio mundial.

Rumores indicam que 
quem poderá fazer parte da 
abertura da Copa do Qatar é 
o cantor da banda sul-coreana 
BTS, Jungkook, assim como 
o grupo musical Black Eyed 
Peas. Até o momento a Fifa 
não divulgou nenhuma das 
atrações que estarão na ceri-
mônia de abertura.

n 

Cantora 
recebeu 
convite da Fifa 
para o evento 
que acontece 
no próximo 
domingo na 
abertura do 
Mundial 

L ei no Brasil

Um decreto assinado pelo então 
presidente Michel Temer (PMDB-SP) 
em dezembro de 2018 autorizou as 
casas de apostas de operar no Brasil. 
A Lei 13.756 estabeleceu regras para 
as apostas esportivas. Desde então, a 
expectativa é que o Poder Executivo re-
gulamente a atividade no País. A lei em 
vigência determina que as empresas 
que operam no Brasil sejam sediadas 
em outros países, sem pontos de venda 
físicos. Os sites estão fora do Brasil, 
portanto. As empresas estão nos espor-
tes e já patrocinam os principais clubes 
do futebol brasileiro.

minutos do segundo tempo. O 
fato chamou atenção e o vídeo 
do lance viralizou nas redes so-
ciais. O clube amazonense pu-
blicou nota um dia após o jogo 
e informou que dispensou os 
envolvidos no episódio.

No mês passado, o presi-
dente do Atlético Amazonen-
se, Henrique Barbosa, foi ba-
nido pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva do Amazonas das 
atividades relacionadas ao fu-
tebol e recebeu uma multa de 
R$ 100 mil por suposta partici-
pação em esquema de resulta-
dos. Ele havia sido absolvido 
pela 2a Comissão Disciplinar 
do tribunal, mas a procura-
doria do TJD-AM recorreu 
da decisão.

Ele foi enquadrado nos ar-
tigos 240 (Aliciar atleta autôno-
mo ou pertencente a qualquer 
entidade desportiva) e 242 (Dar 
ou prometer vantagem indevi-
da a membro de entidade des-
portiva) do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva. Já o joga-
dor Júlio Campos foi suspenso 
por 300 dias e multado em R$ 

25 mil pelo tribunal por conta 
do gol contra.

O problema, como aponta-
do no relatório, envolve tam-
bém o esporte fora do Brasil. O 
atacante Ivan Toney, do Brent-
ford, do Campeonato Inglês, 
foi acusado de quebrar 232 re-
gras de apostas entre feverei-
ro de 2017 e janeiro de 2021, 
segundo a Associação de Fu-
tebol da Inglaterra (FA, na si-
gla em inglês) anunciou na úl-
tima quarta-feira.

O atleta esteve perto de 
entrar na lista de convocados 
da Inglaterra para a Copa do 
Mundo e terá até o próximo dia 
24 para apresentar uma respos-
ta à federação. Apostas esporti-
vas também são proibidas para 
atletas na Inglaterra, incluindo 
não somente em adivinhar o 
resultado dos jogos, mas tam-
bém na escolha do novo técni-
co de um determinado time, 
além da transferências de jo-
gadores. Também não é permi-
tido o repasse de informações 
privilegiadas a alguém que as 
utilize para apostas.
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Ronald de Boer aposta no Brasil e vê Bélgica em apuros
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Hoje, completa-se um sécu-
lo da morte do escritor francês 
Marcel Proust. Nascido a 10 de 
julho de 1871, em Auteuil, Paris, 
na França, Valentin Louis Geor-
ges Eugene Marcel Proust mor-
reu aos 51 anos, no dia 18 de no-
vembro de 1922), também em 
Paris. Ele é mais conhecido pela 
sua obra ‘Em Busca do Tem-
po Perdido’, publicada em sete 
partes entre 1913 e 1927.

Filho de Adrien Proust, um 
célebre professor de Medici-
na, e Jeanne Weil, alsaciana de 
origem judaica, Marcel Proust 
nasceu numa família rica que 
lhe assegurou uma vida tran-
quila e lhe permitiu frequen-
tar os salões da alta sociedade 
da época. Após estudos no Li-
ceu Condorcet, prestou servi-

O Conde de Galveias, no século 
18, escreveu uma carta ao então 
governador de Pernambuco, Luís 

Pereira Freire de Andrade, lamentando a 
destruição de obras holandesas, como o 
Palácio das Duas Torres, construído por 
Maurício de Nassau.

Galveias dizia que aquelas obras 
flamengas “eram livros que falavam por si 
mesmos, sem que fosse necessário lê-los” – 
devo essa preciosa informação ao arquiteto 
Carlos Lemos.

Na verdade, leitor, os vestígios holandeses 
foram brutalmente varridos do Brasil. Pouco 
se tem hoje o que se preservar da ocupação 
holandesa, talvez alguns fortins e fortes 
apenas. Somos, sim, um país sem memória. 
Não é, José Octávio?

Em 2011 participei de uma reunião 
presidida por Oswaldo da Costa Carvalho, 
da Fundação Fortaleza de Santa Catarina 
(Cabedelo), para dar apoio científico ao 
projeto ‘Atlas do Brasil Holandês’ – um projeto 
internacional desenvolvido pela Fundação 
Nova Holanda (New Holland Fundation – 
Amsterdam) contando com a cooperação 
técnica do Laboratório de Arqueologia 
da Universidade de Pernambuco (UFPE), 
sob a coordenação do arqueólogo Marcos 
de Albuquerque, um dos pioneiros da 
arqueologia histórica no Brasil.

O ‘Atlas do Brasil Holandês’ visava mapear 
todas as construções de defesa militar 
relacionadas à presença holandesa no Brasil.

Nessa época (2011), os arqueólogos da 
Fundação Nova Holanda fizeram várias 
prospecções arqueológicas na Paraíba, com 
o objetivo de localizar fortificações batavas 
na foz do Rio Paraíba. Os arqueólogos Peter 
Frikkcn e Hans van Westing, ambos da 
Fundação Nova Holanda, foram responsáveis 
pela pesquisa de solo em Forte Velho e na 
Ilha da Restinga, constataram a presença de 
material construtivo (tijolos holandeses) nos 
dois locais.

Oscar Hefting, o coordenador do ‘Atlas’, 
me disse pessoalmente que essas duas áreas 
arqueológicas deveriam ser pesquisadas 
mais intensamente, pois são muito ricas em 
itens arqueológicos. Principalmente a Ilha da 
Restinga.

Hoje, então, retomo as sugestões de Oscar. 
Por que não criar um núcleo de estudos e 
pesquisas em arqueologia histórica, para 
investigar a arqueologia da Parahyba 
holandesa? Este núcleo poderia funcionar 
na Fundação Casa de José Américo. Digo 
na Fundação José Américo, porque ela tem 
tradição de pesquisa nessa área, pois nas 
administrações de José Elias Borges e Ivanice 
Frazão havia lá um importante núcleo de 
arqueologia e paleontologia.

Até hoje, leitor, nada se fez em relação à 
arqueologia do Brasil holandês na Paraíba.

Afinal, os holandeses ocuparam o Nordeste 
do Brasil de 1630 a 1654 (vinte e quatro 
anos!!!): será que eles não deixaram vestígios?

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Memorial 
dos vestígios

Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba (IHGP); também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil-Holandês

Escritor francês é conhecido pela sua obra ‘Em Busca do Tempo Perdido’, publicada em sete partes entre 1913 e 1927

Um século da morte de Marcel Proust
LITERATURA

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“Quando chega a morte, 

não é da nossa ternura 

que nos arrependemos: 

é da nossa severidade.”

George Eliot
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José Lima Pontes
15/11/2022 – Aos 22 anos, na 
Comunidade Salinas Ribamar, 
em Cabedelo (PB), assassinado. 
Foi morto quando estava em sua 
carroça indo trabalhar.

Foto: Reprodução

Mortes na História
1724 — Bartolomeu de Gusmão, 
padre, inventor e cientista luso-brasileiro
1814 — Aleijadinho, escultor brasileiro
1922 — Marcel Proust, escritor francês
1923 — Christiano Lauritzen, comerciante, 
militar e político (PB)
1962 — Niels Bohr, químico dinamarquês
1978 — Jim Jones, 
líder religioso norte-americano
1994 — Ronaldo Bôscoli, compositor, produtor 
musical e jornalista brasileiro
1997 — Zózimo Barroso do Amaral, 
jornalista brasileiro
1998 — Aurélio de Lira Tavares, militar (PB)
2004 — Egídio Silva Madruga, 
advogado e político (PB)
2004 — Borjalo, 
desenhista e cartunista brasileiro
2018 — Ugo Lemos Guimarães, médico (PB)
2019 — Lena Guimarães, jornalista (PB)
2020 — Aluízio Lopes de Brito, 
psicólogo e dirigente classista (PB)
2020 — Roberto Pinto, 
médico oftalmologista e empresário (PB)

Cléber Ferreira de Oliveira
16/11/2022 – Aos 39 anos, em 
Patos (PB). Encontrado morto no 
quintal da sua casa, no bairro 
Monte Castelo. Ele trabalhava com 
prótese dentária.

Foto: Redes Sociais

Antônio Ramos de Oliveira (Tony)
15/11/2022 – Aos 64 anos, em João 
Pessoa (PB). Guitarrista baiano era 
músico da banda do cantor Edson 
Gomes, que teve uma parada 
cardíaca em cima do palco, antes 
do início de um show na capital paraibana, no 
dia 24 de setembro. Estava internado em estado 
grave no Hospital de Emergência e Trauma de 
João Pessoa.

Foto: Divulgação

EDIÇÃO: Jorge Rezende
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Da Redação

Abel Francisco de Oliveira
15/11/2022 – Aos 42 anos, no Distrito 
de Lagoa dos Estrelas, em Sousa 
(PB), vítima de um incêndio. Foi 
encontrado morto no quarto da 
casa onde residia, onde o fogo 
teve início. As causas do incêndio estão sendo 
investigadas.

Foto: Reprodução

ço militar em 1889. De volta à 
vida civil, assistiu na École Li-
bre des Sciences Politiques aos 
cursos de Albert Sorel e Anato-
le Leroy-Beaulieu; e na Sorbon-
ne os de Henri Bergson (1859-
1941), cuja influência sobre a 
sua obra é essencial.

Em 1900, efetuou uma via-
gem a Veneza, na Itália, e se de-
dica às questões de estética. Em 
1904, publicou várias traduções 
do crítico de arte inglesa John 
Ruskin (1819-1900). Paralela-
mente a artigos que relatam a 
vida mundana publicados em 
grandes jornais (entre os quais 
Le Figaro), escreveu ‘Jean San-
teuil’, uma grande novela dei-
xada incompleta, e publicou 
‘Os Prazeres e os Dias’, uma re-
união de contos e poemas.

Após a morte dos seus pais, 
segundo dados da Wikipédia – 

Enciclopédia Livre, a sua saúde 
já frágil deteriorou-se mais. Ele 
passou a viver recluso e “a esgo-
tar-se no trabalho”. A sua obra 
principal, ‘Em Busca do Tempo 
Perdido’, foi publicada a partir 
de 1913 e 1927; e o primeiro vo-
lume editado à custa do autor 
na pequena Editora Grasset fez 
com que as Edições Gallimard 
aceitassem a publicação do vo-
lume ‘À Sombra das Raparigas 
em Flor’, pela qual recebeu em 
1919 o Prêmio Goncourt.

A homossexualidade é tema 
recorrente em sua obra, prin-
cipalmente em ‘Sodoma e Go-
morra’ e nos volumes sub-
sequentes. Trabalhou sem 
repouso à escrita dos seis livros 
seguintes de ‘Em Busca do Tem-
po Perdido’, até 1922. “Morreu 
esgotado, acometido por uma 
bronquite mal cuidada.

Yazmín Zárate Aquino
6/11/2022 – Aos 28 anos, em San 
Lorenzo Cacaotepec, comunidade 
nos Vales Centrais de Oaxaca, 
no México, assassinada. Cantora 
mexicana fazia parte do grupo 
musical Titanes. Seu corpo foi encontrado na 
manhã do dia seguinte do seu desaparecimento 
com marcas de violência.

Foto: Internet

Luís Carlos Silva da Cruz
16/11/2022 – Aos 38 anos, em 
Cabedelo (PB), em acidente de 
trabalho. Era funcionário da 
unidade fabril da São Braz e 
morreu após cair em um moinho 
da indústria. Ele estava na empresa há 16 meses e 
trabalhava como auxiliar de produção.

Foto: Notícia Paraíba

Marley Soares
10/11/2022 – Aos 78 anos, em Porto 
Alegre (RS), de causas naturais. 
Empresária e apresentadora 
gaúcha precursora em programas 
com foco no público feminino do Rio 
Grande do Sul. Entre as décadas de 1980 e 2010, 
apresentou o ‘Palavra de Mulher’, na TV Guaíba. 
Também comandou o ‘Boa Tarde’, na Ulbra TV.

Foto: Instagram

Tema
A homossexualidade 

é tema recorrente 
na obra de Proust, 

principalmente em 
'Sodoma e Gomorra' 

e nos volumes 
subsequentes nos livros 
de 'Em Busca do Tempo 

Perdido'

Leo Anthony Gallagher
11/11/2022 – Aos 76 anos, vítima 
de falência múltipla de órgãos. 
Comediante norte-americano era 
conhecido por esmagar alimentos 
em shows. Sua marca registrada 
era o ‘Sledge-O-Matic’, em que ele usava um 
grande martelo para destruir um monte de 
alimentos e objetos.

Foto: Hit Site



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa para implantação de Sistema de Energia Solar nos prédios 
públicos do Município de Alcantil - PB, conforme Termo de Convênio n° 0177/2021 da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal/SEDAM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00024/2022. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00129/2022 - Silveira 
& Cavalcanti - Energia Solar Comercio e Servicos Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 
meses, a contar de 20/11/2022. ASSINATURA: 16.11.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2022
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 AD00006/2022, 
que objetiva: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº RP00008/2022 do Pregão Presencial Nº 00008/2022, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, para REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E DE MÁQUINAS PARA A MANUTANÇÃO DA 
FROTA DESTA MUNICIPALIDADE DE FORMA PARCELADA; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 567.620,71.

Areial - PB, 18 de Novembro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº RP00008/2022 do Pregão Presencial Nº 
00008/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, para REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E DE MÁQUINAS PARA A MANUTANÇÃO 
DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE DE FORMA PARCELADA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a 
Registro de Preços nº AD00006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00008/2022, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00008/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 2010.04.122.2002.2002 – MANUT. 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02020.04.122.2003.2004– MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02040.12.361.1005.2009 – MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUN-
DAMENTAL 02040.12.361.1005.2011 – MANUT. DO TRANSPOR ESCOLAR 02040.12.361.1005.2072 
– MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2081 – MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 02060.08.243.1010.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CON-
SELHO TUTELAR 02070.15.122.2008.2036– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
URBANOS 02080.20.122.2009.2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE AGRICUL-
TURA 02090.10.301.2006.2021– MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA NATUREZA 
DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 500,553,550,540,600. VIGÊNCIA: até 
18/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00091/2022 - 18.11.22 
- O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 567.620,71.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SEINFRA DO MUNICIPIO DE BELÉM– PB, ATÉ 
O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00051/2022. DOTAÇÃO: 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRU-
TURA E TRANSPORTE 25.752.0269.2033 MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 231.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00233/2022 - 14.11.22 - CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS - R$ 
15.375,00; CT Nº 00234/2022 - 14.11.22 - MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA - R$ 11.253,50.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Novembro de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo pertinente para 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios: Frango de Granja, destinado à Secretaria de Assistência 
Social, para doação 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 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 17 de Novembro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição 
parcelada de materiais de expediente e didáticos diversos, destinados à manutenção das atividades 
da Prefeitura Municipal de Capim. 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 04/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 
Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 17 de Novembro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa do ramo pertinente para 
aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene destinados à manutenção das atividades da 
Prefeitura Municipal de Capim. 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 04/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 
Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 17 de Novembro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÚBAS
CASA PLÁCIDO FERREIRA DE LIRA

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 VEÍCULO OKM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
FIORI VEICOLO S.A - R$ 67.000,00.

Caraúbas - PB, 16 de novembro de 2022
TOMAZ ARQUINO ALVES BEZERRA

Presidente da Câmara de Vereadores de Caraúbas/PB

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÚBAS
CASA PLÁCIDO FERREIRA DE LIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OKM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO-

RES DE CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 
- Ata de Registro de Preços nº11 00011/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 00011/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA/PB. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara de Vereadores do Município de Caraúbas: 01.00 – 
CAMARA MUNICIPAL01.031.0001.1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS E/OU VEÍCULOS PARA 
A CAMARA MUNICIPAL / 500 - Recursos não Vinculados de Impostos / 4.4.90.52.01 - EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÚBAS - PB e: CT 
Nº 80101/2022 - 16.11.22 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 67.000,00; 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÚBAS
CASA PLÁCIDO FERREIRA DE LIRA

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 VEÍCULO OKM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
FIORI VEICOLO S.A - R$ 67.000,00.

Caraúbas - PB, 16 de novembro de 2022
TOMAZ ARQUINO ALVES BEZERRA

Presidente da Câmara de Vereadores de Caraúbas/PB 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÚBAS
CASA PLÁCIDO FERREIRA DE LIRA

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 VEÍCULO OKM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
FIORI VEICOLO S.A - R$ 67.000,00.

Caraúbas - PB, 16 de novembro de 2022
TOMAZ ARQUINO ALVES BEZERRA

Presidente da Câmara de Vereadores de Caraúbas/PB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00065/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros alimentícios não perecíveis, para o 
ano letivo de 2023. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022. Início 
da fase de lances: 13:01 horas do dia 15 de Dezembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; 
Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 
14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 17 de Novembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de pão, queijo e bebida láctea, para 
atender as necessidade das CREIs e escolas do município, no ano de 2023. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
16 de Dezembro 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 Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 17 de Novembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodo-

via Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços para a locação e instalação de elementos de decoração natalina. 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 12:00 as 
18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 17 de Novembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00064/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em serviço de limpeza de poços. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 
13 de Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 13 de Dezembro 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 
14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 17 de Novembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Lençóis e toalhas junto a SEMEC. Abertura 
da sessão pública: 13:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 13:01 
horas do dia 14 de Dezembro 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 Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 17 de Novembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

Contratação de empresa especializada na realização de reforma das Unidades Básicas de Saúde 
de Nossa Senhora da Conceição e Carapibus com recursos provenientes das Emendas Imposi-
tivas 008/2021 e 011/2022; DESIGNO as servidoras Vanessa Meira Cintra, Secretária Municipal 
de Saúde, como Gestora; e Natália Marques de Sousa Lacerda, Engenheira Civil, para Fiscal, do 
contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00011/2022, especialmente para 
acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Conde - PB, 17 de Novembro de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00011/2022, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada na realização de reforma das Unidades Básicas de Saúde de Nossa 
Senhora da Conceição e Carapibus com recursos provenientes das Emendas Impositivas 008/2021 
e 011/2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA - R$ 772.666,16.

Conde - PB, 17 de Novembro de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de reforma das Unidades Básicas 
de Saúde de Nossa Senhora da Conceição e Carapibus com recursos provenientes das Emendas 
Impositivas 008/2021 e 011/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2022. DO-
TAÇÃO: 4.0100.10.122.0045.2060 – estruturação dos serviços assistenciais e de saúde Fonte de 
recursos: 500 – próprios Código reduzido: 562 Fonte de recursos: 600 – SUS Código reduzido: 565 
Elemento da despesa: 3.3.90.39.01 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica Fonte de recursos: 
500 – próprios Código reduzido: 563 Fonte de recursos: 601 – SUS Código reduzido: 566 Elemento da 
despesa: 4.4.90.52.01 – obras e instalações 4.0100.10.301.0045.2063 – estruturação dos serviços da 
atenção primária à saúde Fonte de recursos: 500 – próprio Código reduzido: 610 Fonte de recursos: 600 
– SUS Código reduzido: 613 Elemento da despesa: 3.3.90.39.01 – outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica Fonte de recursos: 500 – próprios Código reduzido: 611 Fonte de recursos: 601 – SUS Código 
reduzido: 614 Elemento da despesa: 4.4.90.52.01 – obras e instalações. VIGÊNCIA: até 17/05/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00241/2022 - 17.11.22 - ABSOLUTA 
SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA - R$ 772.666,16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a construção de oito passagens 

molhadas na Zona Rural e Urbana. LICITANTE INABILITADO: MENDONCA E SILVA CONSTRU-
COES E LOCACOES LTDA; dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, 
no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta 
dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 16 de Novembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DOS SETORES ADMINIS-
TRATIVOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE – PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 4.0100.10.122.0042.2059/ 
4.0100.10.302.0041.2065/ 4.0100.10.301.0034.2061/ – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00145/2022 - 08.11.22 - VANESSA 
CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 - R$ 26.624,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico Nº 045/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para pres-
tar o fornecimento de 01 (um) veículo (zero quilômetro), capacidade mínima para 5 cinco lugares, 
motorização mínima 1.3, 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos pelo menos nos 
vidros dianteiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha, com protetor de cárter 
de fábrica (original), direção assistida eletricamente ou hidraulicamente ou elétrica-hidráulica, cor 
branca com padronização visual com identificação do Ministério da Cidadania, combustível gaso-
lina e etanol ou superior, ar condicionado de fábrica, equipado com todos os acessórios exigidos 
pelo contran, documentação (emplacamento/licenciamento) em nome do ente federado, garantia 
de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses, conforme termo de referência (Portaria Nº 24/2021 do 
Ministério da Cidadania). Fonte de recurso: IGD-PAB e Próprios. Data prevista para realização da 
sessão eletrônica: Será no dia 30 de novembro de 2022. Hora prevista para o início da sessão 
eletrônica: Será às 14:00 (quatorze horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Cópia do edital: http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 17 de novembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 356/2022
Tomada de Preços Nº 008/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Jhonatan 

Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: Prestar serviços de engenharia de pavi-
mentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José Pereira 
de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final do asfalto, 
no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos, Contrato de Repasse Nº 
107.0839-05/2020-CAIXA. Valor total contratado: R$ 409.018,59 (quatrocentos e nove mil, dezoito 
reais, cinquenta e nove centavos). Vigência para conclusão do Serviço: Em até 04 (quatro) meses, 
contado a partir da emissão da ordem de serviços. Vigência do contrato: Até 31/12/2023. Fonte de 
recurso 1: Recursos não Vinculados de Impostos do município). Fonte de recurso 2: Contrato de 
Repasse Nº 107.0839-05/2020-CAIXA. Dotação: 02.06 - Secretaria Municipal de Urbanismo, 15 
451 3028 1012 - Implantação de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto - Diversas Ruas, 
1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos (Ficha Nº 1170) e 1700.0000 Outras Transferências 
de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Ficha Nº 1171), 44.90.51 00 001 - Obras e 
Instalações, conforme QDD/2022, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento 
anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela 
contratante) e Sr. Jhonatan Andrade da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 16 de novembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
OBJETO: AMPLIAÇAO DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES – COXIXOLA/PB. 

LICITANTES HABILITADOS: AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CONSTRU-
TORA GONCALVES LTDA; LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI. 
LICITANTES INABILITADOS: ALVES CONSTRUCOES LTDA – Itens: 6.1.4.2.1.1; 6.1.3.2 e 6.1.13; 
HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI – Item 6.1.4.2.1.1. 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 25/11/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 17 de Novembro de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00040/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
PARA AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANDERSON SILVA HENRIQUE 11368863469 - R$ 30.000,00.

Cuité - PB, 17 de Novembro de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00040/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
PARA AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA; ADJUDICO o seu objeto a: ANDER-
SON SILVA HENRIQUE 11368863469 - R$ 30.000,00.

Cuité - PB, 31 de Outubro de 2022
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Dezembro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de uma empresa do ramo 
para aquisição parcelada de mobiliários diversos destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fe-
deral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 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. E-mail: licitacaocurraldecima@hotmail.com. Edital: https://www.curraldecima.
pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 17 de Novembro de 2022
BRUNO ALISSON DE LIMA SANTANA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
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 09:30 horas do dia 02 de Dezembro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos 
para as Escolas Municipais. 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 
001/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635–1013. 
E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Damião - PB, 17 de Novembro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

CONTRATO Nº 0313/2022, DE 21/09/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRU-

ÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO 
PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO 
DE ESPERANÇA-PB.

Valor: R$ 1.218.417,77
Licitação: TOMADA DE PREÇOS 00005/2022.
Recursos: ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO) E MUNICIÁIS (CON-

TRAPARTIDA).
RETIFICAÇÃO: Na cláusula segunda do contrato acima, cujo extrato foi publicado na edição 

nº 17.707 do Diário Oficial do Estado, datado de 27/09/2022, bem como, na edição 204 do Jornal 
A União, datado de 27/09/2022, onde lê-se “CONTRATO DE REPASSE Nº 0431/2021” leia-se 
“CONVÊNIO 0431/2021” – GOVERNO DO ESTADO DA PARÁIBA.

As demais disposições permanecem inalteradas.
Data da assinatura da retificação: 17/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE 
E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00012/2021. ADITAMENTO: Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitu-
ra Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03901/2021 – J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES 
LTDA - 3º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 336.000,00. ASSINATURA: 08.09.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de notebooks 
para melhor atender aos professores da secretaria municipal de educação; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA - R$ 1.216.880,00.

Guarabira - PB, 16 de Novembro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00065/2022
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 DP00065/2022, que 
objetiva: AQUISIÇÕES DE BICICLETAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: N MARQUES 
& CIA LTDA. CNPJ: 08.354.961/0001-06. Valor: R$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 11 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE BICICLETAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00065/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e N MARQUES & CIA LTDA- R$ 5.800,00 - Cinco Mil e Oitocentos 
Reais- CT Nº 00571/2022 – 11.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00065/2022.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE BICICLETAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DA ADMINIS-

TRAÇÃO MUNICIPAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: CHEFIA DE GABINETE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2022, que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis não perecíveis entrega parcelada para atender os programas sociais: Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos-SCFV, Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, Programa Criança 
Feliz-PCF, Programa Auxilio Brasil-PAB do município de Imaculada-PB. HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor da empresa: ACM MERCANTIL LTDA o valor de R$ 98.292,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis não perecíveis entrega parcelada para 

atender os programas sociais: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, Centro 
de Referência de Assistência Social-CRAS, Programa Criança Feliz-PCF, Programa Auxilio Brasil-
-PAB do município de Imaculada-PB. Fundamento legal: Pregão Eletrônico nº 009/2022. Vigência: 
até o final do exercício financeiro. Partes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 054/2022 
- 04.10.22 - ACM MERCANTIL LTDA, com valor de R$ 98.292,00.

Imaculada - PB, 05 de outubro de 2022

JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO 
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
A Prefeitura Municipal de Imaculada-PB. Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 
horas do dia 30 de novembro de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. Objeto Aquisição de 01 (um) veículo 
automotor, novo, zero quilômetro, ano/modelo não inferior a 2022 capacidade 5(cinco) passageiros 
para atender o transporte de equipes das unidades básicas de saúde do município de Imaculada-PB, 
conforme proposta n 11838.404000/1210-01-ministério da saúde. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado ou pelo E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com 
Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
A Prefeitura Municipal de Imaculada-PB. Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 11:00 
horas do dia 30 de novembro de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. Objeto Aquisição de equipamentos 
e material permanente de acordo com a proposta do ministério da saúde nº 11838.404000/1210-01 
com o Fundo Municipal de Saúde de Imaculada/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado ou pelo E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com Edital: 
http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Imaculada - PB, 17 de novembro de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00035/2022
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 DV00035/2022, 
que objetiva: Aquisições de kits para teste do vírus da dengue conforme termo de referência, para 
melhor atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapororoca/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HEALTH HOSPITALAR E 
BIOSSEGURANCA LTDA - R$ 39.000,00.

Itapororoca - PB, 10 de Novembro de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00031/2022
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

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 DV00031/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a elaboração de Pro-
jetos Estrutural, Elétrico, Hidráulico e Sanitário para o Matadouro Público Municipal de Itapororoca/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLAUDINEIA LEITÃO 
MARTINS SÁTIRO ME - R$ 15.000,00.

Itapororoca - PB, 13 de Outubro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de novembro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00036/2022
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 DV00036/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa no ramo especializado para ornamentação dos dois portais decorativos, 
fabricação, montagem e decoração da árvore e demais elementos conforme as ações realizadas pela 
administração municipal para os Festejos Natalinos de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS 10641478445 - R$ 13.000,00.

Itapororoca - PB, 17 de Novembro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado para ornamentação dos dois portais 
decorativos, fabricação, montagem e decoração da árvore e demais elementos conforme as ações 
realizadas pela administração municipal para os Festejos Natalinos de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00036/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OU-
TROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: 
CT Nº 00352/2022 - 17.11.22 - GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS 10641478445 - R$ 13.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a elaboração de Projetos 

Estrutural, Elétrico, Hidráulico e Sanitário para o Matadouro Público Municipal de Itapororoca/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00031/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca 
e: CT Nº 00334/2022 – 14.10.222 - CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO ME - R$ 15.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de kits para teste do vírus da dengue conforme termo de referência, para 
melhor atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itapororoca/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00035/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / 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: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca 
e: CT Nº 00350/2022 - 11.11.22 - HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANCA LTDA - R$ 39.000,00. 

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 52/2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 00209/2019 datado de 04/11/2019 e ao último (2º) aditivo de prazo com 
término de vigência em 04/11/2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contra-
tação de empresa para informatização da rede de atenção à saúde do município de Itapororoca 
envolvendo software, hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede, através 
da implantação e suporte de prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sistema 
de automação das atividades do ACS e ACE de maneira georreferenciada e sala de situação, com 
disponibilização de hardware e as licenças de uso dos softwares, criação de banco de dados único 
dos usuários do município, manutenção de equipamentos de TI, treinamento dos profissionais de 
saúde, conforme especificações técnicas e Termo de referência

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA – RONALDO MASCE-
NA DE OLIVEIRA. CONTRATADA: NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – CNPJ: 
05.621.288/0001-35

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados, se faz necessário para continuidade 
dos serviços em andamento

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 27.10.2022
VALOR ADITIVADO: R$ 214.200,09 (Duzentos e Quatorze Mil Duzentos Reais e Nove Centavos)
NOVA VIGÊNCIA: 04/11/2023
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO 18.2022.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 0250/2022 datado de 17/06/2022 e com término de vigência em 17/08/2022 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 18/10/2022, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando a Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, incineração, tratamento 
e destino final dos resíduos de serviços de saúde, conforme cronograma do Fundo Municipal de 
Saúde de Itapororoca/PB

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA – RONALDO MAS-
CENA DE OLIVEIRA. CONTRATADA: CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 
09.234.399/0001-40

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados, se faz necessário para continuidade 
dos serviços em andamento

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 14.10.2022
VALOR ADITIVADO: R$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 18/12/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Dezembro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material para Pa-
vimentação do Mercado Público do Município de Marcação – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 17 de Novembro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Dezembro 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
de construção civil, para construção de portal turístico no município de marcação–pb, de acordo 
com o contrato de repasse nº 887887/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 17 de Novembro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS nº 00005/2022
Objeto: Construção de uma creche tipo A com capacidade para 100 crianças, através do programa 

PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, do convenio 0161/2022.

Folha Linha Onde se lê Leia-se
01 DOM 06 Continuação da obra de ampliação da 

unidade de atenção especializada em 
saúde no município de olho d´água-
pb, atendendo o contrato de repasse 
1063223-44/2018/MS/CAIXA

Construção de uma creche tipo A com 
capacidade para 100 crianças, através 
do programa PARAÍBA PRIMEIRA 
INFÂNCIA, do convenio 0161/2022.

OLHO D´ÁGUA-PB, 17 de novembro de 2022
Marilene Tiburtino Leite

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO N. 00041/2022.
TOMADA DE PREÇOS N.0002/2022

A Prefeita Constitucional de Pedro Regis, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica 
do Município e Lei 8.666/93, Declara a Rescisão Unilateral do Contrato n.º 00041/2022, firmado com 
a empresa CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua José Francisco 
Nunes, n. 17, Anexo A, Bairro Jardim Europa, Patos/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 38.109.852/0001-
94, em decorrência da impossibilidade na execução do objeto contratual dentro dos prazos previstos 
no contrato para executar obra de construção de muro de arrimo – entorno da creche pro infância no 
Município de Pedro Régis, sem justa causa e previa comunicação à Administração Municipal, nos 
termos do art. 77, 78, I, IV e V, e 79 da Lei 8.666/93, conforme foi apurado em processo administrativo.

Pedro Regis, 11 de Novembro de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Tomada de Preços n. 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, no uso de suas atribuições, CONVOCA a empre-

sa: MOURA & ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº 18.127.470/0001-86 
vencedor da Tomada de Preços n.º 003/2022 para assinatura do contrato no prazo máximo de 5 
dias úteis contados a partir da publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo 
estipulado acarretará decadência do Direito de Contratar com a Prefeitura de Pedro Régis. Maiores 
informações na COPELI situado a Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis -PB, 17 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 004/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS – PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca os interessados que a 

reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 004/2022 ocorrerá no dia 
22/11/2022 as 09:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off .

Pedro Régis/PB, 17 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 005/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca os interessados que a 

reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 005/2022 ocorrerá no dia 
22/11/2022 as 10:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off .

Pedro Régis/PB, 17 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO 
A Comissão de licitação da Prefeitura municipal de Piancó-PB, vem cancelar publicação da matéria 

PRIMEIRO EXTRATO TERMO DE ADITIVO referente ao Contrato nº 01.00057/2022, assinado em 
09.03.2022, veiculada no diário do estado na página nº 30, do dia 17/11/2022 e jornal de grande 
circulação na página nº 28, do dia 17/11/2022. Torne sem efeito as matérias veiculas em razão de 
ter sido publicada equivocada e indevidamente.

Piancó – PB 17 de novembro de 2022
Presidente da CPL      

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas 
do dia 06 de Dezembro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 
PISO EXTERNO E MURO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, 
CONFORME O PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: 
pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; 
www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB, 17 de Novembro de 2022
Olivanio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
 AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 12 de Dezembro de 
2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 17 de Novembro de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha 
Mecanizada conforme proposta n° 026464/2020. Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 
02 de Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 11:35 horas do dia 02 de Dezembro de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 17 de Novembro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00018/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP), destinados às escolas e demais Secretarias do município de Santa Luzia-PB, durante o 
exercício 2022.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 01/12/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, das 08:00 às 12:00h, 
no endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade 
de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@
santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 17 de novembro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 116/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 116/2022, cujo 

objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário para atender a demanda da 
Secretaria de Assistência Social de Santa Rita/ PB, para às 09h00m do dia 30 de novembro de 
2022,  após alterações no Termo de Referência, oriunda de impugnação. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 17 de novembro de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 114/2022, cujo 
objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 01 de Dezembro de 2022. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 17 de Novembro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as 

disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que ob-
jetiva: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) 
DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT; ADJUDICO o seu objeto a: 
CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 36.882,00; MAIS DISTRIBUICOES 
PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 43.000,00; NOBREGA COMERCIO E SERVICO 
LTDA - R$ 72.360,00.

Santa Rita - PB, 08 de Novembro de 2022
HALISON ALVES DE BRITO 

MATRÍCULA Nº 1.540 
Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) DE APARELHOS DE 
ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 36.882,00; MAIS DISTRIBUI-
COES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 43.000,00; NOBREGA COMERCIO E SERVICO 
LTDA - R$ 72.360,00.

Santa Rita - PB, 08 de Novembro de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA 

 Presidente da Câmara de Santa Rita

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) DE APA-
RELHOS DE ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT; DESIGNO os servidores Dimas de Sousa 
Galvão - Matrícula Nº 1444, Diretor da Secretaria Geral, como Gestor; e Jose Felipe Gomes Barbosa, 
Diretor de Controle Interno, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00004/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos 
contratos, respectivamente.

Santa Rita - PB, 08 de Novembro de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA 

 Presidente da Câmara de Santa Rita

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2022
 Aos 08 dias do mês de Novembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Câmara Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, localizada na Praça João Pessoa 
- Centro - Santa Rita - 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 Municipal nº 038/2017, de 24 de Outubro de 2017; Decreto 
Municipal nº 079/2021, de 04 de Outubro de 2021; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00004/2022 que objetiva o registro de preços para: RE-
GISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA 
E EVAPORADORA) DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT CONFORME 
DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, A FIM DE ATENDE AS NECESSIDADES 
DE FUNCIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA (NOVO ANEXO E SEDE); resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA - CNPJ nº 08.607.012/0001-90. 

VENCEDOR: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI

CNPJ: 08.449.096/0001-81

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 
– AR CONDICIONADO CENTRAL – CENTRAL 
DE AR DE 12.000 BTU'S INVERT INVERTER 
(CONDENSADORA E EVAPORADORA COM UNI-
DADE EXTERNA E INTERNA) ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA: CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S, 
ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT 
INVERTER HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE 
AR ANTI–BACTÉRIA, COM CONTROLE REMO-
TO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP 
E SWING, COR BRANCA, 220 V. GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 ANO. 

AGRATO UND 18 2.049,00 36.882,00

TOTAL 36.882,00

VENCEDOR: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 45.579.602/0001-83

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 22.000 
BTUS – AR CONDICIONADO CENTRAL – 
CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS INVERTER 
(CONDENSADORA E EVAPORADORA COM 
UNIDADE EXTERNA E INTERNA) : ESPECI-
FICAÇÃO TÉCNICA: CENTRAL DE AR DE 
22.000 BTU'S, ENCE E SELO PROCEL TIPO A, 
MODELO SPLIT INVERTER HIGH WALL, CICLO 
FRIO, FILTRO DE AR ANTI–BACTÉRIA, COM 
CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 
FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 
220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 

MIDEIA 
MODERNI UND 10 4.300,00 43.000,00

TOTAL 43.000,00

VENCEDOR: NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 18.995.457/0001-49

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 
BTUS – AR CONDICIONADO CENTRAL – 
CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS INVERTER 
(CONDENSADORA E EVAPORADORA COM 
UNIDADE EXTERNA E INTERNA) : ESPE-
CIFICAÇÃO TÉCNICA: CENTRAL DE AR DE 
9.000 BTU'S, ENCE E SELO PROCEL TIPO A, 
MODELO SPLIT INVERTER HIGH WALL, CICLO 
FRIO, FILTRO DE AR ANTI–BACTÉRIA, COM 
CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 
FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 
220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 

AGRATO UND 18 2.100,00 37.800,00

3

CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 
BTUS – AR CONDICIONADO CENTRAL – 
CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS INVERTER 
(CONDENSADORA E EVAPORADORA COM 
UNIDADE EXTERNA E INTERNA) : ESPE-
CIFICAÇÃO TÉCNICA: CENTRAL DE AR DE 
18.000 BTU'S, ENCE E SELO PROCEL TIPO A, 
MODELO SPLIT INVERTER HIGH WALL, CICLO 
FRIO, FILTRO DE AR ANTI–BACTÉRIA, COM 
CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, 
FUNÇÕES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 
220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 

AGRATO UND 10 3.456,00 34.560,00

TOTAL 72.360,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Santa Rita firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2022, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

 Pela Câmara Municipal de Santa Rita, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no res-
pectivo orçamento programa, TENDO COMO GERENCIADOR DA ATA O SETOR DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS DA EDILIDADE.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00004/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditó-
rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através 
de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio do respectivo Contrato.

O prazo para retirada do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente 
Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, quando for o caso, 
deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00004/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI.
CNPJ: 08.449.096/0001-81.
Item(s): 2.
Valor: R$ 36.882,00.
- MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA.
CNPJ: 45.579.602/0001-83.
Item(s): 4.
Valor: R$ 43.000,00.
- NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA.
CNPJ: 18.995.457/0001-49.
Item(s): 1 - 3.
Valor: R$ 72.360,00.
 Total: R$ 152.242,00.
 CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Santa Rita.
 Santa Rita - PB, 08 de Novembro de 2022

FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA 
Presidente da Câmara de Santa Rita

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPLETOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) 
DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DO TIPO SPLIT. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 01.010 – RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MINICIPAL DE 
SANTA RITA–PB 01 031 1001 2001 – MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO 
01 031 1001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA 449052 – EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 08/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Câmara 
Municipal de Santa Rita e: CT Nº 00024/2022 - 08.11.22 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO 
EIRELI - R$ 36.882,00; CT Nº 00025/2022 - 08.11.22 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO 
E SERVICO LTDA - R$ 43.000,00; CT Nº 00026/2022 - 08.11.22 - NOBREGA COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 72.360,00. 

Santa Rita - PB, 08 de Novembro de 2022
HALISON ALVES DE BRITO

 MATRÍCULA Nº 1.540 
Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 
CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o seu objeto a: EMMA-
NUEL INACIO DE LIMA ARAUJO ( PD DISTRIBUIDORA) - R$ 368.100,00; FORMATO DIGITAL 
COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - R$ 8.910,00; LICITAR COMERCIO E SERVICO 
EIRELI - R$ 48.700,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 523.000,00; 
NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 53.210,00.

Santa Rita - PB, 09 de Novembro de 2022
HALISON ALVES DE BRITO

MATRÍCULA Nº 1.540
Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 
CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO ( PD DISTRIBUIDORA) - R$ 
368.100,00; FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - R$ 8.910,00; 
LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 48.700,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO 
E SERVICO LTDA - R$ 523.000,00; NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 53.210,00.

Santa Rita - PB, 09 de Novembro de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

Presidente da Câmara de Santa Rita
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE INFORMÁTICA CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA; DESIGNO os 
servidores Dimas de Sousa Galvão - Matrícula Nº 1444, Diretor da Secretaria Geral, como Gestor; 
e Jose Felipe Gomes Barbosa, Diretor de Controle Interno, para Fiscal, dos contratos decorrentes 
da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2022, especialmente para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Santa Rita - PB, 09 de Novembro de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

Presidente da Câmara de Santa Rita

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2022
 Aos 09 dias do mês de Novembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Câmara Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, localizada na Praça João Pessoa - Centro - 
Santa Rita - 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 Municipal nº 038/2017, de 24 de Outubro de 2017; Decreto Municipal nº 079/2021, 
de 04 de Outubro de 2021; Portaria nº 0002/2022, de 02 de Janeiro de 2022; Portaria nº 001/2022-
GP, de 03 de Janeiro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00003/2022 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, A FIM DE 
ATENDE AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA (NOVO ANEXO 
E SEDE); resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA - CNPJ nº 08.607.012/0001-90.

 VENCEDOR: EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO ( PD DISTRIBUIDORA)

CNPJ: 35.974.730/0001-78

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

COMPUTADOR – DESKTOP 
AVANÇADO – COMPLETO: 
COM MONITOR LED DE 
NO MINIMO 21.5 POLE-
GADAS, TECLADO USB 
TIPO (ABNT 2), MOUSE 
USB SEM FIO COM 2 BO-
TÕES DE SELEÇÃO E UM 
DE ROLAGEM, ESTABILI-
ZADOR COM POTÊNCIA 
DE 1500VA/1500W, COM 6 
ENTRADAS DE TOMADAS, 
COM ALIMENTAÇÃO 220V, 
TENSÃO NOMINAL DE SAI-
DA NA FAIXA DE 110V ATÉ 
127 V, ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS: PROCESSADOR: 
CORE I5 10ª GERAÇÃO, 
MEMÓRIA RAM: 8 GB, 
DDR 4, HD: 240GB , COM 
PLACA WIRELESS, COM 
SISTEMA OPERACIONAL 
WINDOWS 11 ORIGINAL OU 
SUPERIOR, 6 SAÍDAS USB, 
SAÍDA DE VÍDEO HDMI E 
VGA,INTERFACE DE REDE: 
ENTRADA PADRÃO RJ45 
PADRÃO. GARANTIA MÍNI-
MA DE UM ANO.

JAB UND 60 3.590,00 215.400,00

7

CONECTOR RJ45; PLUGUE 
DE MONTAGEM DE CAMPO 
CAT7 / CAT6A RJ45, BLIN-
DADO. SUPORTA PODER 
SOBRE ETHERNET (POE, 
POE PLUS E UPOO); CO-
NEXÃO DE ARAME: FIO 
ENCALHADO AWG 27/7 A 
22/7, DIÂMETRO DO FIO 
DE 0,46 A 0,76 MM OU FIO 
SÓLIDO AWG 26/1 A 22/1, 
DIÂMETRO DO FIO DE 0,4 A 
0 76 MM. GARANTIA MÍNIMA 
DE UM ANO.

MULTPLAT UND 300 3,00 900,00

8

CAIXA DE CABO 500ME-
TROS: COM 8 VIAS CAT 
6 DE COBRE – 24–AWG 
– FREQUÊNCIA DE OPE-
RAÇÃO: ATÉ 100 MHZ; 
IMPEDÂNCIA 100 OHMS; 
CLASSIFICAÇÃO FREN-
TE À CHAMA CMX 70OC; 
CONDUTORES SÓLIDOS 
DE COBRE; CAPISOLANTE 
EM PVC; COM BLINDA-
GEM. GARANTIA MÍNIMA 
DE UM ANO.

SOHOPLUS UND 6 800,00 4.800,00

9

TABLET 4G, 128GB, 6GB 
RAM: COM TELA IMERSI-
VA 12.4", CANETA S PEN, 
CÂMERA TRASEIRA 8MP, 
CÂMERA FRONTAL DE 
5MP, ANDROID 11. GARAN-
TIA MÍNIMA DE UM ANO. 
TABLET 4G, 128GB, 6GB 
RAM: COM TELA IMERSI-
VA 12.4", CANETA S PEN, 
CÂMERA TRASEIRA 8MP, 
CÂMERA FRONTAL DE 5MP, 
ANDROID 11. GARANTIA 
MÍNIMA DE UM ANO. 

SANSUMG UND 60 2.450,00 147.000,00

TOTAL 368.100,00

 VENCEDOR: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

CNPJ: 31.070.939/0001-56

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

12

FONTE PARA COMPUTADOR 
400W; COM CERTIFICAÇÃO 
80 PLUS;  COMPATÍVEL 
COM ATX12V; CORRENTE 
20A/20A/30A/0.4A/2.5A. GA-
RANTIA MÍNIMA DE UM ANO.

BLUICASE UND 30 297,00 8.910,00

TOTAL 8.910,00

 VENCEDOR: LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI

CNPJ: 36.544.770/0001-42

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

ESTABILIZADOR 1000VA: 
COM MICROPROCESSA-
DO COM 8 ESTÁGIOS DE 
REGULAÇÃO (MODELOS 
BIVOLT AUTOMÁTICO); 
ATENDE À NORMA NBR 
1 4 3 7 3 : 2 0 0 6 ;  F U N Ç Ã O 
TRUE–RMS–MODELOS 
BIVOLT AUTOMÁTICO: 
ENTRADA 115/127/220V~ 
COM SELEÇÃO AUTOMÁ-
TICA E SAÍDA FIXA 110V; 
LED BICOLOR NO PAINEL 
FRONTAL;CHAVE LIGA/
DESLIGA EMBUTIDA; FU-
SÍVEL REARMÁVEL; PER-
MITE ACIONAR O ESTABILI-
ZADOR APÓS UM EVENTO 
DE CURTO CIRCUITO OU 
SOBRECARGA NA SAÍDA, 
SEM A NECESSIDADE DE 
SUBSTITUIR O FUSÍVEL; 
4 TOMADAS ELÉTRICAS 
DE SAÍDA NO PADRÃO 
NBR 14136; GARANTIA 12 
MESES PELO FORNECE-
DOR. GARANTIA MÍNIMA 
DE UM ANO.

TRLUX UND 60 220,00 13.200,00

6

PROJETOR: COM ESPECI-
FICAÇÕES: SISTEMA DE 
PROJEÇÃO DLP, RESO-
LUÇÃO NATIVA SVGA (800 
X 600),SUPORTE PARA 
RESOLUÇÃO VGA (640 
X 480) PARA WUXGA_RB 
(1920 X 1200), BRILHO 
(ANSI LUMENS) 3600, RE-
LAÇÃO DE CONTRASTE 
(FOFO): 20.000 1, COR DE 
EXIBIÇÃO 1,07 BILHÃO 
DE CORES, PROPORÇÃO 
NATIVA NATIVO 4 3 (5 
TAXA DE PROPORÇÃO 
SELECIONÁVEL), FON-
TE DE LUZ: LUMINÁRIA, 
POTÊNCIA DA FONTE DE 
LUZ 200W,DURABILIDADE 
FONTE DE LUZ 5000H 
,LÂMPADA COM MERCÚ-
RIO THROW RATIO 1,96 
A 2,15,TAXA DE ZOOM: 
1,1 VEZES, AJUSTE DE 
KEYSTONE, VERTICAL: ± 
40 GRAUS, DESLOCAMEN-
TO DE PROJEÇÃO 110% ± 
2,5%, POLEGADAS: 30 / 300 
POL, FREQÜÊNCIA HORI-
ZONTAL: 15K – 102KHZ, 
TAXA DE VARREDURA VER-
TICA: 23 A 120 KHZ,OFFSET 
CALIBRADO PELA ALTURA 
TOTAL DA TELA, ÁUDIO 
ALTO FALANTE: 2W ,IN-
TERFACE 1X PC, 1X MO-
NITORAR PARA FORA – 1X 
ENTRADA S–VIDEO (MINI 
DIN 4 PINOS), 1X VÍDEO 
COMPOSTO EM (RCA), 2X 
HDMI, 1X TIPO USB MINI 
B, 1X ENTRADA DE ÁUDIO 
(MINI JACK DE 3,5 MM),1X 
SAÍDA DE ÁUDIO (3,5 MM 
MINI JACK), 1X RS232 
(DB–9PIN), 2X RECEPTOR 
INFRAVERMELHO,  1X 
BARRA DE SEGURANÇA; 
COMPATIBILIDADE: HDTV: 
480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 
1080I, 1080P, VÍDEO: NTSC, 
PAL, SECAM; FONTE DE 
ENERGIA: CA 100 A 240 V, 
50/60 HZ, TEMPERATURA 
DE OPERAÇÃO: 0 – 40ºC; 
DIMENSÕES: 296 X 120 X 
221 MM, CONTROLE REMO-
TO COM BATERIA, 1X CABO 
DE FORÇA ,1X CABO VGA 
(D–SUB 15 PINOS); PESO 
3600 GRAMAS. GARANTIA 
MÍNIMA DE UM ANO. 

MULTLASER UND 5 2.300,00 11.500,00

11

SCANNER DE MESA; COM 
DIGITALIZAÇÃO CONTÍ-
NUA; ALINHAMENTO AU-
TOMÁTICO DO ALIMENTA-
DOR; IGNORAR PÁGINAS 
EM BRANCO; VELOCIDA-
DES DE DIGITALIZAÇÃO 
DUPLEX A4; VELOCIDA-
DES DE DIGITALIZAÇÃO 
DUPLEX; DIGITALIZAÇÃO 
FRENTE E VERSO; RESO-
LUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 
INTERPOLADA (DPI MÁX.): 
ATÉ 1200 X 1200 DPI; RESO-
LUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 
ÓPTICA (DPI MÁX.): 600 X 
600; RESOLUÇÃO DE DI-
GITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI 
MÁX.): 600 X 600; RESOLU-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 
ÓPTICA (DPI MÁX.): 600 X 
600; SISTEMAS OPERACIO-
NAIS COMPATÍVEIS COM 
O DRIVER DE DIGITALIZA-
ÇÃO: WINDOWS, MAC OS, 
LINUX; FORMATOS DOS 
ARQUIVOS DE DIGITALIZA-
ÇÃO: MICROSOFT OFFICE 
EXCEL (XLSX), WINDOWS 
BITMAP (BMP), MICRO-
S O F T O F F I C E  W O R D 
(DOCX), JPEG (JPG), PDF 
DE UMA PÁGINA/MÚLTI-
PLAS PÁGINAS (PDF/A, 
PDF DE ALTA COMPRES-
SÃO), MICROSOFT OFFICE 
POWERPOINT (PPTX), TIFF 
DE UMA PÁGINA/MULTIPÁ-
GINA (TIF), TEXTO (TXT); 
TIPO DE SCANNER ALI-
MENTAÇÃO POR FOLHAS; 
CAPACIDADE DE DIGITA-
LIZAÇÃO: MONOCROMÁ-
TICA–COLORIDA; COMPA-
TIBILIDADE COM DISPO-
SITIVOS MÓVEIS, WI–FI 
D I R E C T ® ; I N T E R FA C E 
PADRÃO ETHERNET, SU-
PERSPEED USB 3.0 (COM-
PATÍVEL COM USB 2.0); 
PROTOCOLOS DE REDE 
COMPATÍVEIS (IPV4): API-
PA (AUTO IP), DHCP, DNS 
RESOLVER, HTTP/HTTPS 
SERVER, ICMP, LDAP, LL-
MNR RESPONDER, MDNS, 
SNMPV1/V2C/V3, SNTP 
CLIENT, WINS/NETBIOS 
NAME CAPACIDADE MÁ-
XIMA DO ALIMENTADOR 
AUTOMÁTICO DE DOCU-
MENTOS 100 PAGINAS; 
CICLO DE TRABALHO 
DIÁRIO (PÁGINAS MÁX.): 
9000; TAMANHO DO PA-
PEL (MAX.): 215,9 X 355,6 
MM ;TAMANHO DO PAPEL 
(MÍN.): 50,8 X 50,8 MM; 
TELA LCD: 4,3" SENSÍVEL 
A TOQUE; VOLTAGEM: CA 
100–240V 60HZ; FONTE 
BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA 
DE UM ANO.

BROTHER UND 6 4.000,00 24.000,00

TOTAL 48.700,00

 VENCEDOR: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 45.579.602/0001-83

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3

NOTEBOOK: MÍNIMO DE 11ª 
GERAÇÃO DE INTEL CORE 
I7–11390H, WINDOWS 11 
HOME SINGLE LANGUAGE, 
PLACA DE VÍDEO NVIDIA 
GEFORCE MX450, 2GB 
GDDR5MEMÓRIA DE 16GB; 
SSD DE 512GB PCIE NVME 
M.2 – TELA DE 15.6� FULL 
HD (1920X1080). GARANTIA 
MÍNIMA DE UM ANO. 

DELL UND 60 7.650,00 459.000,00

5

MULTIFUNCIONAL: COM 
TANQUE DE TINTA 3 EM 1 
COMPACTA QUE IMPRIME, 
CÓPIA E DIGITALIZA COM 
BAIXO CUSTO DE IMPRES-
SÃO, QUE IMPRIMA ATÉ 
4.5000 PÁGINAS EM PRETO 
OU 7.5001 PÁGINAS CO-
LORIDAS. A TECNOLOGIA 
QUE ASSEGURA IMPRES-
SÕES SEM AQUECIMEN-
TO COM MAIS RAPIDEZ 
E QUALIDADE, ALÉM DE 
CONFERIR CONFIABILIDA-
DE À IMPRESSORA. BAIXO 
CUSTO DE IMPRESSÃO: 
COM UM KIT DE GARRAFAS 
DE TINTA DE REPOSIÇÃO 
ORIGINAIS DO FABRICAN-
TE. PRATICIDADE: COM 
TANQUES DE ABASTECI-
MENTO FRONTAIS QUE 
PERMITEM O FÁCIL ACES-
SO E VISUALIZAÇÃO DOS 
NÍVEIS DE TINTA. VOLTA-
GEM 220V, CONECTIVI-
DADE: COM CABO USB, 
WI–FI E WI–FI DIRECT3 E 
REDE ETHERNET PARA 
GRUPOS DE TRABALHO, 
GARANTIS DE ATÉ 2 ANOS, 
EMBALAGEM COM TODOS 
OS EQUIPAMENTOS E SU-
PRIMENTOS. GARANTIA 
MÍNIMA DE UM ANO. 

CANOM UND 40 1.600,00 64.000,00

TOTAL 523.000,00

 VENCEDOR: NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 18.995.457/0001-49

ITEM ESPECIFICAÇÃO MAR-
CA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

10

NOBREAK: COM AS ESPE-
CIFICAÇÕES: NOBREAK 
(UPS) INTERATIVO COM 
REGULAÇÃO ON–LINE; 
TENSÃO ENTRADA: BI-
V O LT  A U T O M Á T I C O 
115/127/220V;FORMA DE 
ONDA: SENOIDAL POR 
APROXIMAÇÃO – RETAN-
GULAR PWM; CONEXÃO 
DE ENTRADA: PLUGUE 
NBR 14136; TEMPO DE 
AUTONOMIA (MÁXIMO): 
3H EXPANSÍVEL ATÉ 17H; 
ESTABILIZADOR INTER-
NO; FORMATO TORRE; 
AUTODIAGNÓSTICO DE 
BATERIA; DC START; SINA-
LIZAÇÕES: LEDS QUE INDI-
CAM AS PRINCIPAIS CON-
DIÇÕES DE OPERAÇÃO DO 
NOBREAK; BOTÃO LIGA/
DESLIGA: TEMPORIZADO 
PARA EVITAR DESLIGA-
MENTOS ACIDENTAIS E/OU 
INVOLUNTÁRIOS; INVER-
SOR SINCRONIZADO COM 
A REDE ELÉTRICA (SIS-
TEMA PLL); PROTEÇÕES 
PARA A CARGA: QUEDA DE 
REDE (BLACKOUT); RUÍ-
DO DE REDE ELÉTRICA; 
SOBRETENSÃO DE REDE 
ELÉTRICA–SUBTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA; SUR-
TOS DE TENSÃO NA REDE; 
CORREÇÃO DE VARIAÇÃO 
DA REDE ELÉTRICA POR 
DEGRAU; POTÊNCIA: 3000 
VA; TENSÃO SAÍDA: 115V; 
FATOR DE POTÊNCIA DE 
SAÍDA: 0.62; CONEXÃO DE 
SAÍDA: 10 TOMADAS NBR 
14136 (6 TOMADAS DE 10A 
+ 4 TOMADAS DE 20A); EX-
PANSÃO DE AUTONOMIA; 
FILTRO DE LINHA;FUSÍVEL 
REARMÁVEL ALARME 
AUDIOVISUAL. GARANTIA 
MÍNIMA DE UM ANO.

R A G -
TECH UND 15 2.950,00 44.250,00

13

SERVIDOR TORRE; CON-
FIGURAÇÃO DE CHASSI 
DE 3.5" PARA ATÉ 4 DIS-
COS RÍGIDOS (SAS/SATA) 
– PROCESSADOR; INTEL 
XEON E–2324G (3.1 GHZ, 
8M CACHE, 4 NÚCLEOS/4 
THREADS, TURBO 65W, 
3200 MT/S); CONFIGURA-
ÇÃO TÉRMICA DO PRO-
CESSADOR HEATSINK FOR 
80W OR LESS – CPU;TIPO 
DE CONFIGURAÇÃO DA 
MEMÓRIA – PERFORMAN-
CE OTIMIZADA; VELOCI-
DADE E TIPO DA MEMÓ-
RIA DE 3200MT/S UDIMM; 
MEMÓRIA (2) 8GB DDR4 
3200MHZ (1X8GB, ECC, 
UDIMM, BCC); RAID C1, 
SEM RAID EM HDDS/SSDS 
(COMBINAÇÃO DE TIPOS 
DE UNIDADES PERMITI-
DA); CONTROLADOR RAID; 
PERC H355 ADAPTER FH; 
ARMAZENAMENTO HD DE 
2TB SATA 6GBPS 7.2K 512N 
3.5" CABLED – DEFINIÇÕES 
DAS CONFIGURAÇÕES 
AVANÇADAS DO SISTEMA 
E DO BIOS – CONFIGURA-
ÇÃO DO BIOS DE PERFOR-
MANCE; CONFIGURAÇÕES 
AVANÇADAS DO SISTEMA; 
MODO DE BOOT DO BIOS 
UEFI COM PARTIÇÃO GPT 
– CABO DE ALIMENTAÇÃO; 
DE 2M NBR 14136 2P + T A 
C13, 250V, 10A – GEREN-
CIAMENTO DE SISTEMAS 
INTEGRADO; IDRAC 9 BÁSI-
CO 15G – PLACA DE REDE 
ADICIONAL; ON–BOARD 
BROADCOM 5720 DUAL 
PORT 1GB LOM – SENHA; 
IDRAC, SENHA GERADA 
DE FÁBRICA; GERENTE 
DO GRUPO; IDRAC GROUP 
MANAGER, DESATIVADO; 
SISTEMA OPERACIONAL 
WINDOWS SERVER 2019; 
KITS DE MÍDIA DO SISTEMA 
OPERACIONAL; UNIDADE 
ÓPTICA INTERNA; DVD 
+/–RW, SATA, INTERNO; 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA; 
1 ANO DE ASSISTÊNCIA 
BÁSICA NO LOCAL PLACA–
MÃE. GARANTIA MÍNIMA DE 
UM ANO.

LENO-
VO UND 1 8.960,00 8.960,00

TOTAL 53.210,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Santa Rita firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2022, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

 Pela Câmara Municipal de Santa Rita, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no res-
pectivo orçamento programa, TENDO COMO GERENCIADOR DA ATA O SETOR DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS DA EDILIDADE.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00003/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio do respectivo Contrato.

O prazo para retirada do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato 
e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, quando for o caso, 
deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00003/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO ( PD DISTRIBUIDORA).
CNPJ: 35.974.730/0001-78.
Item(s): 1 - 7 - 8 - 9.
Valor: R$ 368.100,00.
- FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
CNPJ: 31.070.939/0001-56.
Item(s): 12.
Valor: R$ 8.910,00.
- LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI.
CNPJ: 36.544.770/0001-42.
Item(s): 4 - 6 - 11.
Valor: R$ 48.700,00.
- MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA.
CNPJ: 45.579.602/0001-83.
Item(s): 3 - 5.
Valor: R$ 523.000,00.
- NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA.
CNPJ: 18.995.457/0001-49.
Item(s): 10 - 13.
Valor: R$ 53.210,00.
 Total: R$ 1.001.920,00.
 CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Santa Rita.
 Santa Rita - PB, 09 de Novembro de 2022

FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA
Presidente da Câmara de Santa Rita

PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO DIA 17/11/2022 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00024/2022
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 DP00024/2022, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO–PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL 
PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA) DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: ANDRÉ GONÇALVES BEZERRA - R$ 54.000,00; CLECIO RODRIGUES ALVES - R$ 
54.300,00; JOSE AILSON BEZERRA - R$ 54.000,00; RENATO ARAUJO FREITAS - R$ 54.600,00.

São João do Tigre - PB, 28 de Outubro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO–PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁ-
VEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA) 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 06.000 SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 
2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 3.3.90.36 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 31/05/2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 08501/2022 - 31.10.22 - ANDRÉ 
GONÇALVES BEZERRA - R$ 54.000,00; CT Nº 08502/2022 - 31.10.22 - CLECIO RODRIGUES 
ALVES - R$ 54.300,00; CT Nº 08503/2023 - 31.10.22 - JOSE AILSON BEZERRA - R$ 54.000,00; 
CT Nº 08504/2022 - 31.10.22 - RENATO ARAUJO FREITAS - R$ 54.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 00003/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José do Bonfim/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2022, 
que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação em 
vias públicas no Município de São José do Bonfim, conforme Contrato de Repasse Nº 828469/2016/
MCIDADES/CAIXA do Município de São José do Bonfim/PB, o Resultado do Julgamento propostas de 
preços conforme relatório  do Setor de Engenharia do município. Empresas Classificadas: 1. MENDON-
ÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 31.094.999/0001-09 – VALOR: R$ 
278.409,77; 2. AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 29.828.673/0001-16 – VALOR: 
R$ 292.327,69; 3. R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA  - EPP, CNPJ Nº 
17.604.005/0001-26  -R$ 292.898,60; 4. COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
11.170.603/0001-58 – VALOR: R$ 306.755,96. Empresa desclassificada ́ por sua Proposta não atender 
o instrumento convocatório: CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ 
Nº 41.284.989/0001-90 – VALOR: R$ 290.231,43, não apresentou detalhamento do BDI, conforme 
solicitado no edital. Informa ainda aos licitantes que as propostas estão a disposição dos mesmos e 
que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o 
preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação 
situada na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim – PB.

São José do Bonfim/PB, 04 de Novembro de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE ABERTUTRA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2022
RETIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação torna público a RETIFICAÇÃO da Abertura de Propostas 
de Preços da Tomada de Preço Nº 00004/2022, que tem como objeto Contratação de empresa 
especializada para Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de São 
José do Bonfim, conforme Contrato de Repasse Nº 911518/2021/MDR/CAIXA do Município de São 
José do Bonfim/PB. Assim onde se lê:  A abertura de propostas de preços que será realizada ás 
10:00 horas do dia 18/11/2022. Leia-se: A abertura de propostas de preços será realizada ás 10:00 
horas do dia 21/11/2022. Outros esclarecimentos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 16 de Novembro  de 2022
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
OBJETOAquisição de veículos novos, 0km, tipo passeio (5 lugares) e veículo (7 lugares), des-

tinados as Secretarias de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. O 
PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00025/2022, com base nos elementos constantes do processo corresponden-
te, a: - COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ Nº 34.037.756/0001-27, VALOR: R$ 
139.980,00; - D. SILVEIRA VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 46.245.693/0001-83, VALOR: R$ 129.000,00

VALOR TOTAL: R$ 268.980,00. 
São José do Bonfim - PB, 03 de Novembro de 2022. 

Joseildo Alves Monteiro 
Pregoeiro Oficial

ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de novembro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

 O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que 
objetiva: Aquisição de veículos novos, 0km, tipo passeio (5 lugares) e veículo (7 lugares), destinados 
as Secretarias de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente ven-
cedor: - COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ Nº 34.037.756/0001-27, VALOR: R$ 
139.980,00; - D. SILVEIRA VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 46.245.693/0001-83, VALOR: R$ 129.000,00

VALOR TOTAL: R$ 268.980,00. 
São José do Bonfim - PB, 03 de Novembro de 2022. 

ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DOS CONTRATOS 

CONTRATO Nº 92501/2022
CONTRATO Nº 92502/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022 
OBJETO: Aquisição de veículos novos, 0km, tipo passeio (5 lugares) e veículo (7 lugares), 

destinados as Secretarias de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/
PB. PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 
CONTRATADO(S): - COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ Nº34.037.756/0001-27, 
VALOR: R$ 139.980,00. -D. SILVEIRA VEICULOS LTDA, CNPJ Nº46.245.693/0001-83, VALOR: R$ 
129.000,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de Dezembro de 2022. VALOR GLOBAL: R$ 268.980,00 
(DUZENTOS E SECENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS). 

São José do Bonfim-PB, 04 de Novembro de 2022. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 
para Unidade Básica de Saúde do Município de São José de Espinharas-PB, Conforme Proposta 
N°:11418.606000/1220-03. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/mim do dia 01/12/2022. 
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 Praça Bossuet 
Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 17 Novembro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PRONTA ENTREGA EM ATEN-
DIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: S F DE SOUZA IMPRESSOS - R$ 618.983,74.

São José do Sabugí - PB, 10 de Novembro de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PRONTA ENTREGA EM ATENDIMENTO AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: S F DE SOUZA IMPRESSOS - R$ 618.983,74.

São José do Sabugí - PB, 16 de Novembro de 2022
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PRONTA ENTREGA EM ATEN-
DIMENTO AS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: S F DE SOUZA IMPRESSOS - R$ 622.773,90.

São José do Sabugí - PB, 16 de Novembro de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PRONTA ENTREGA EM ATENDIMENTO AS 
SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: S F DE SOUZA IMPRESSOS - R$ 622.773,90.

São José do Sabugí - PB, 16 de Novembro de 2022
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 02 de 
Dezembro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTOIVA DA ESCOLA MANOEL ARAÚJO, 
LOCALIZADA NA COMUNIDADE BREJINHO E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA 
ESCOLA RIACHO DA SERRA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE RIACHO DA SERRA NO MUNI-
CIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legisla-
ção 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) 34671028. E-mail: 
prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 16 de Novembro de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 
PRONTA ENTREGA EM ATENDIMENTO AS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2022. DOTA-
ÇÃO: 02.000 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 3003 2002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO GABINETE DO PREFEITO – 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
CONTROLE INTERNO – 04 122 3003 2004 – MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
– 04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS – 20 606 
3003 2008 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA – 05.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – 12 361 3008 2013 MANU-
TENÇÃO DO FUNDEB (30%) OUTRAS DESPESAS – 12 361 3003 2015 MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE OUTRAS DESPESAS – 1.500.1001 Recursos não Vinculados 
de Impostos – MDE – 12 365 3003 2017 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – OUTRAS 
DESPESAS – MDE – 12 361 3010 2019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE – 13 392 
3013 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS – 12 361 3003 2026 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3007 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PDDE/
FNDE – 04 123 3003 2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 08.000 SECRE-
TARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 15 542 3003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER – 04 
122 3003 2028 Manutenção da Secretaria da Mulher – 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E ESTRADAS – 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08 243 
3017 2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – 08 244 3003 2036 MANUT. DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 3003 2037 MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. 
SOCIAL–REC.PRÓPRIOS – 08 244 3018 2038 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E 
RENDA – 08 244 3018 2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 
– 08 243 3017 2040 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS – 08 244 3018 2041 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS – CASA DA FAMILIA – 08 244 3018 2042 Manutenção 
do CREAS – 3390–30 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS ORDINÁRIOS.. VIGÊNCIA: até 
16/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi e: CT Nº 
00090/2022 - 16.11.22 - S F DE SOUZA IMPRESSOS - R$ 622.773,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 
PRONTA ENTREGA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2022. 
DOTAÇÃO: 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 3023 2029/Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) – SUS/1.600.0000/Transferências Fundo a Fundo 
de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviço/0027.3390.39.61.1.600.0000 /OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JU-
RÍDICA/10 301 3023 2030/MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE 
– SUS/1.600.0000/Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviço/0035.3390.39.61.1.600.0000/OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA/10 301 3003 2032/MANUTENÇÃO DA SE-
CRETARIA DE SAUDE – FUS (OUTRAS DESPESAS)/1.500.1002 Recursos não Vinculados de 
Impostos – ASPS/0044.3390.39.61.1.500.1002/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA/RECURSOS ORDINÁRIOS.. VIGÊNCIA: até 16/11/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São José do Sabugi e: CT Nº 00089/2022 - 16.11.22 - S F DE SOUZA 
IMPRESSOS - R$ 618.983,74.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 26/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de São José 
do Sabugí/PB, CNPJ 26.664.015/0001-48: Registro de preços para Prestação de Serviços em 
Confecção de Material Gráficos para Pronta Entrega em Atendimento as Secretárias Municipais 
do Município de São José do Sabugí/PB., por meio de Sistema de Registro de Preços. VIGÊNCIA: 
16/11/2022 a 16/11/2023. DATA DE ASSINATURA: 16/11/2022. SIGNATÁRIOS: Pela PMSJS o Sr. 
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO, Prefeito e pela empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS - R$ 
622.773,90, copia da ata completa será disponibilizada no sitio: www.saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 16 de Novembro de 2022
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 023/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de São José do 
Sabugí/PB, CNPJ 26.664.015/0001-48, OBJETO: Registro de preços para Prestação de Serviços em 
Confecção de Material Gráficos para Pronta Entrega em Atendimento ao Fundo Municipal de Saúde 
do Município de São José do Sabugí/PB., por meio de Sistema de Registro de Preços. VIGÊNCIA: 
16/11/2022 a 16/11/2023. DATA DE ASSINATURA: 16/11/2022. SIGNATÁRIOS: Pela PMSJS o Sr. 
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO, Prefeito e pela empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS - R$ 
618.983,74, copia da ata completa será disponibilizada no sitio: www.saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 16 de Novembro de 2022
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2022
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 29 de Novembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Materiais de Construção, 
destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal–Solânea/PB, para o exercício de 
2023. 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 20/12; 
Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.
solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 16 de Novembro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Dezembro  de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Medicamentos destinados 
a Assistência Farmacêutica e ao SAMU do Município de Solânea/PB, durante o exercício de 2023. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 20/22; 
Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.
solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 16 de Novembro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
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.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – EMENDAS 1277003 E 12770014. 
Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 29 de Novembro de 2022. Início da fase de 
lances: 08:35 horas do dia 29 de Novembro 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, 16 de Novembro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE SUSPENSÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna-se público que,
Conferidos os elementos apresentados, passou a informar: Sessão pública suspensa. O resultado 

da Fase Habilitação será publicado posteriormente. O Presidente informou aos presentes que uma 
nova reunião para continuidade dos trabalhos será marcada mediante publicação na imprensa oficial. 
Os envelopes contendo a Proposta de Preços dos licitantes qualificados nesta reunião permanecem 
lacrados em poder da Comissão. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 16 - 11 - 2022.
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que a sessão para abertura 
dos envelopes de proposta das empresas habilitadas neste certame ocorrerá no dia 21 de novembro 
de 2022 às 08:30min, na Sala de Licitações, situada no endereço constante do preâmbulo do Edital.

Vista serrana -PB, 17 de novembro de 2022
Tamires pinheiro Xavier

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que a sessão para abertura 
dos envelopes de proposta das empresas habilitadas neste certame ocorrerá no dia 21 de novembro 
de 2022 às 09:30min, na Sala de Licitações, situada no endereço constante do preâmbulo do Edital.

Vista serrana -PB, 17 de novembro de 2022
Tamires pinheiro Xavier

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2022
PROCESSO Nº 25.206.000439.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E 
DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques 
- CSAM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 30/11/2022 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: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-02284-3
João Pessoa, 16 de novembro de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público 
que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço  nº 002/2022, tipo 
Menor Preço Global, sob o regime de Empreitada Por Preço Unitário. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em serviços de ENGENHARIA CIVIL, para executar a obra de REFOR-
MA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA/PB, localizada na Rua 
Manoel Moreira Dantas, 27 – Bairro Xiquexique, Itaporanga/PB, CEP: 58.780-000, conforme 
especificações técnicas, projetos e planilha orçamentária em anexo. A sessão pública será 
realizada dia 06/12/2022 às 09:00 horas. LOCAL: Sala de Licitações – Anexo Administrativo 
do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de 
Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB. Os interessados terão acesso ao  Edital, no horário 
das 07:00 às 17:00 horas de segunda a quinta-feira, e, na sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas 
no endereço acima citado e/ou pela internet no site  www.mppb.mp.br. Outras informações pelo 
fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

(*) Republicado por Incorreção.
João Pessoa, 17 de novembro de 2022.

Francisco de Assis Martins Junior
Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

O Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, através da sua Diretoria de 
Licitações, torna público para conhecimento de quem interessar, que foi adjudicado e homologado 
pelo  Excelentíssimo Senhor  Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto, o 
procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 032/2022, tipo Menor Preço Global 
para o Lote Ofertado,  com registro neste órgão sob o  n. Processo MP Virtual 001.2022.056756, 
objetivando a Implantação de Usina Fotovoltaica na Promotoria de Justiça de Patos/PB, para 
compensação dos créditos em outras unidades consumidoras do Ministério Público do Estado da 
Paraíba, conforme Termo de Referência/Projeto Básico.  Foi declarada vencedora do certame a 
empresa, WORKSOLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., CNPJ nº 41.876.788/0001-81, 
no valor total de R$ 374.900,00.

João Pessoa, 17 de novembro de 2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Diretor/DILIC

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1690/2022
REGISTRO DE PREÇOS

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 
constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 074/2021, publicado no Diário do Poder Legislativo de 
01 de dezembro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará, às 
09:00 (nove) horas do dia 29 de novembro de 2022, na sala de reuniões do Centro Administrativo 
da ALPB, localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 – 3º andar – sala 327 – Centro, João 
Pessoa/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 06/2022, tipo Menor Preço, obtido pelo 
maior percentual (%) de desconto sobre o menor preço ao consumidor dos medicamentos inscritos 
na tabela de preços da edição atualizada da revista ABCFARMA, sob o regime de empreitada 
por preço global, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei nº 123/2006, Resoluções nº 
1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações 
posteriores, tendo como objeto a formação do Registro de Preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de fornecimento de medicamentos de uso contínuo para tratamento 
de doenças crônicas degenerativas dos funcionários efetivos ativos, inativos e comissionados 
desta Casa Legislativa, pelo período de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, poderão 
ser obtidos no endereço acima, no endereço eletrônico http://www.al.pb.leg.br/transparencia/
administracao/licitacoes, no e-mail cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, 
de terça-feira a quinta-feira, das 8h às 12h.

João Pessoa, 16 de novembro de 2022.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2022
PROCESSO Nº 25.206.000439.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E 
DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques 
- CSAM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 01/12/2022 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: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-02284-3
*Publicado no DOE de 17/11/2022. Republicado por incorreção.

João Pessoa, 16 de novembro de 2022.
JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES

Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2022
PROCESSO Nº 26.201.027516.2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SWITCHS, destinado ao Departamento Estadual de Transito da 
Paraíba/DETRAN-PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 01/12/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-02187-0
João Pessoa, 17 de novembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Edital de intimação de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Reconhecimento de propriedade por 
meio de usucapião extrajudicialdo 1º Cartório de Registro de imóveis de Cuité-PB, situado à Rua 
Samaritana Maria Amália de Castilho, nº 381, 25 de janeiro, Cuité-PB. Requerente: JOABEL DE 
SOUSA SILVA. Modalidade da usucapião: Extraordinária. Tempo de posse alegado pelo requerente: 
mais de 20 anos. Identificação do imóvel objeto do pedido: UM TERRENO URBANO com área de 
110,00m², localizado a Rua 25 de janeiro, nº 572, centro, Cuité-PB. Matrícula/Transcrição: Não possui. 
Pelo presente edital de intimação, ficam intimados terceiros eventualmente interessados, bem como 
eventuais titulares de direitos reais e de outros direitos informados no Registro de Imóveis, objeto 
do pedido e dos imóveis confrontantes, para se manifestarem em relação ao pedido, apresentando 
impugnação escrita perante o Registro de Imóveis no endereço constante desse edital com as 
razões de suas discordâncias em 15 (quinze) dias a contar da publicação deste, ciente de que 
caso não contestando presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente.

Cuité-PB, 14 de novembro de 2022.
A Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Cuité-PB

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Baía da Traição- PB
Rua: Cacique Daniel Santana, Nº. 105 – Baía da Traição – PB. 

CEP: 58.295-000. CNPJ: 07.483.856/0001-04
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Baía da Traição – PB, no 

dia 13 de janeiro de 2023, no período das 08:00h às 14:00h, na Rua Cacique Daniel Santana, 
Nº. 105 – Baía da Traição – PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
(as) Representantes Titulares e Suplentes no Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares - FETAG-PB, devendo o registro de chapas ser apresentado 
à Secretaria da Entidade, no horário 08:00 as 12:00h, no período de 15 (QUINZE) dias, a contar 
da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do 
Sindicato, na sede da FUNAI e Colônia de Pescadores DO Município. 

Baía da Traição - PB, 17 de novembro de 2022.
GENIVAL SILVA DOS SANTOS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA GRANDE/PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA GRANDE/PB, inscrito no 

CNPJ sob o nº: 08.654.436/0001-06, com Carta Sindical concedida pelo Ministério do Trabalho 
sob número L032 P069 A1962, situado na Rua Dr. Francisco Montenegro, 364 – Centro – Alagoa 
Grande/PB. CEP: 58.388-000 convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais, agricultores e agri-
cultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais, do Município de Alagoa Grande/PB, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores  Rurais de Alagoa 
Grande/PB, a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2022, na sede do Sindicado, no endereço 
citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 
2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário, para  tratar da seguinte ordem do  dia: 1) 
Alteração Estatutária para: a)alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos 
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares ativos e aposentados, proprietários ou 
não, no caso de proprietários, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em 
regime de economia familiar em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/
ou Município, no Município de Alagoa Grande/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar 
sua denominação para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
de Alagoa Grande/PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1. 

Alagoa Grande/PB, 18 de novembro de 2022.
JOSÉ WAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA

Presidente do Sindicato

SINDICATO DAS EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO DE BENTONITA DO ESTADO DA PARAÍBA
EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do SINDBENTONITA/PB, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos 
os associados com direito a voto para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 23 de 
novembro de 2022, na sede deste Sindicato, na Av. Assis Chateaubriand, 3877, Distrito Industrial,  
nesta cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, com início às 10 horas, em primeira convo-
cação,  com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados quites, ou em segunda convocação, 
uma hora depois com a presença de qualquer número delas, com o objetivo de discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia – Pauta única: Aprovação da prorrogação do mandato da atual 
Diretoria, Conselho Fiscal e de Delegados Representantes junto ao Conselho da Federação das 
Indústrias do Estado da Paraíba.

Campina Grande, 17 de novembro de 2022.
Ernesto Reibel

Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
 O Secovi-PB, por seu presidente, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados e 

quites com esta entidade a participarem de Assembleia Geral para tratar dos seguintes assuntos 
em pauta:

1- Eleição e posse de Diretoria para o Quadriênio 2023/2026;
2- Informes da Diretoria.
Local da Assembleia: Sede do Sindicato – Rua Manoel Medeiros Guedes, 12 – Sala 201 – 

Manaíra – João Pessoa/PB.
Data: 30/11/22 – (QUARTA-FEIRA) 9h30 – 1ª Convocação / 10H00 – Segunda e última con-

vocação.
Contamos com a presença de todas as empresas associadas.

Erico Mota Feitosa
Presidente

João Pessoa, 30 de Outubro de 2022.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
e Agricultoras Familiares de Esperança – PB

CNPJ: 08.733.255/0001-75 – Fone: (83) 3361-2298
Praça Getúlio Vargas, 14 – Centro. CEP: 58.135-000 - Esperança – PB.

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Fa-
miliares de Esperança - PB, no dia 04 de fevereiro de 2023, no período das 08:00h às 16:00h, na 
sede do Sindicato situada na Praça Getúlio Vargas, 14 - Centro – Esperança/PB, para composição 
da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao 
Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado 
da Paraíba. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário 
das 07:00h às 12:00h, no período de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. 
O Edital de convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, no endereço citado acima. 

Esperança - PB, 18 de novembro de 2022.
José de Assis Sousa

Presidente

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL
E CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM VIGILÂNCIA, PORTARIA E SERVI-
ÇOS GERAIS DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS DO ESTADO DA PARAÍBA no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos sócios desta entidade sindical, para Eleições 
Gerais para o triênio 2022 / 2025 a ser realizada no dia 26 de dezembro de 2022, conforme o titulo 
VII, artigo 14º do Estatuto Social da Entidade, em 1ª convocação às 11:00hs com a presença de 2/3 
dos sindicalizados presentes e em 2ª convocação às 12:00hs com qualquer número.

Local da Assembleia: SEDE DO SINDACS PB – Sito a Rua Padre Meira 35, Sala 1202 – Centro 
– João Pessoa/PB – CEP: 58.013-200.

DAS INSCRIÇÕES: De 07 a 16 de dezembro, das 08:00 as 12:00 na sede do SINDACS/PB, 
Sito a Rua Padre Meira 35, Sala 1202 – Centro – João Pessoa/PB – CEP: 58.013-200, nos termos 
exatos do estatuto social da entidade.

João Pessoa /PB, 17 de novembro de 2022.
FABIANO SILVANO DA SILVA

Presidente

A Panificadora Monsenhor Sales LTDA, CNPJ 08.531.253/0001-01, torna público que em 17 de 
outubro de 2022 Recebeu a licença de Operação de nº 048/2022 da Coordenadoria do Meio Ambiente 
e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, 
com validade de 730 dias, para fabricação de produtos de panificação, situado à Rua Monsenhor 
Sales, Nº 180, Distrito de São José da mata, Campina Grande/PB.

Segunda  publicação: A GILOG – GESTÃO INTEGRADA DE LOGISTICA LTDA com CPNJ 
05.003.604/0002-96 torna público que em 16/11/2022 Recebeu Licença Simplificada de Operação 
n° 001/2022 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
da P.M.C.G para Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, Carga-e-descarga, 
Locação de mão de obra temporária e Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres e 
aéreos,  conforme o processo de n° 174 , localizadaem uma sala de 46,7m2 na Rua Raimundo da 
Silva Ribeiro, 100 - Sala 101– Tambor – Campina Grande/PB

FELINTO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 28.076.162/0001-22, torna público que requereu a SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicença de Operação para 
Residencial Multifamiliar,situadona Rua Golfo de Lubeck, S/N, Loteamento Intermares, Quadra 64, 
Lote 09, Intermares– Cabedelo/PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de Pavimentação Asfáltica do Acesso 
de Jacaraú a Pedro Régis. UF: PB. Processo: 2022-004062/TEC/LI-8653.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de Recuperação 
Asfáltica da Rodovia PB-103, trecho: Dona Inês / Entroncamento PB-073. UF: PB. Processo: 
2022-004123/TEC/LI-8662.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de Pavimentação Asfáltica da Rodovia 
PB-160, trecho: Cabaceiras / Boa Vista. UF: PB. Processo: 2022-004122/TEC/LI-8661.

FRANCISCO FELIZARDO DA SILVA, CPF Nº 150.221.611-68, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo as Licenças Prévia, Instalação e 
Operação para Regularização de Edificação Unifamiliar, situado a Rua das Amendoeiras, 22, quadra 
Q-1 lote 22 – Ponta de Campina – Cabedelo/PB.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de novembro de 2022 Publicidades
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