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PB volta a vacinar crianças de 
três e quatro anos na segunda

contra covid-19

Vinte mil doses de CoronaVac destinadas a esse público serão distribuídas nos municípios do estado. Página 6

Parque da 
Cidade: projeto 
viário tem início 
em dezembro

Faltam remédios 
para doenças 
respiratórias nas 
farmácias de JP

Há 30 anos, CG 
recebia a Seleção 
Brasileira para 
jogo no Amigão

Anúncio foi feito pelo 
prefeito Cícero Lucena, on-
tem, durante assinatura de 
ordem de serviço para pa-
vimentação em 19 bairros. 

Página 5

Escassez de medica-
mentos passou a ser fre-
quente na pandemia e 
afeta, principalmente, os 
remédios infantis.

Página 8

Três anos antes, às vés-
peras da eleição de 1989, 
time jogou em João Pes-
soa, enfrentando a equipe 
da extinta Iugoslávia.  

Página 23

Segunda mulher a assumir o comando da Corte, desembargadora defende empoderamento feminino e fará gestão inclusiva. Página 13

Fátima Bezerra assume a presidência do TRE

Foto: Marcos Russo

Parceria entre EPC e UEPB, 
trilogia vence o 8o Prêmio ABEU

n “A Copa do Mundo 
oferece, a cada quadriênio, 
novas lições de vitórias e 
derrotas - assim como o dia 
a dia nacional, são muitos 
os ensinamentos”.

Editorial
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Floração faz avenidas e ruas da Rainha da Borborema 
se encherem de amarelo, roxo, branco e rosa.

Página 5

Ipês trazem cor às ruas 
de Campina Grande

n “(O cangaceiro) Volta Seca 
nunca foi reconhecido no 
Nordeste como um cantador dos 
bons – como foram outros do 
quilate de Inácio da Catingueira e 
até mesmo do Cego Aderaldo”.

Irani Medeiros
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‘Cartas a Paulo Freire’, 
lançado pela Eduepb 
e Editora A União, foi 
o grande vencedor 
da categoria Ciências 
Humanas no concurso que 
é considerado o “Jabuti das 
editoras universitárias”. 
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Sinfônica da PB 
celebra o Dia 
da Consciência 

Negra hoje

Os cantores Totonho 
(E) e Escurinho (D) 
serão os convidados 
do concerto especial. 
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Tabela da 
Copa do Mundo 

Neste sábado, o leitor 
do Jornal A União recebe 
a primeira das duas tabe-
las colecionáveis da Copa 
do Mundo 2022. Ela traz 
os jogos da 1a fase, com 
espaço para o torcedor 
preencher os resultados 
das partidas. Na segunda, 
que circula com a edição 
do próximo sábado, 26, as 
partidas correspondentes 
à 2a fase do Mundial, que 
será realizado no Qatar a 
partir de amanhã.



A Copa do Mundo de Futebol Qatar 2022 começa amanhã. O Brasil estreia na quin-
ta-feira (24). A competição do esporte de maior paixão do povo brasileiro oferece, a cada 
quadriênio, novas lições, de vitórias e derrotas - assim como o dia a dia nacional, são 
muitos os ensinamentos. O brasileiro torcedor, assim como o brasileiro cidadão, precisa 
entender e conviver com os êxitos e os fracassos. Vitória e derrota, muitas vezes, são se-
paradas por uma linha tênue.

O Brasil vai ganhar a Copa? É uma pergunta a ser respondida apenas no dia 18 de 
dezembro, data da final no Oriente Médio. A vitória realça os acertos do time nacional, 
que, mesmo assim, terá suas falhas. A derrota amplifica os equívocos e esconde os fru-
tos do bom trabalho. Nos dois casos, se faz necessário torcer com o coração e analisar os 
resultados com a razão.

O brasileiro precisa aprender com as vitórias e as derrotas, olhar para além do limite 
cego das teorias da conspiração. E isso não apenas no futebol. Se faz necessário, para evo-
luirmos como nação, sermos capazes de entender os acontecimentos pelo prisma da ra-
zão. Caso contrário, êxitos e fracassos, ao final de tudo, não valerão nada exceto uma eu-
foria breve. Vitórias futuras exigem um presente sóbrio.  

Dentro das lições estará sempre seguir a regra do jogo. Se é aceito participar da 
disputa, obrigatoriamente é preciso acatar o regulamento. Chiar, reclamar do regra-
mento até faz parte. Tentar virar a mesa, mudar o resultado a força, é atitude de mal 
atleta, péssimo cidadão. As regras estão lá para serem aplicadas e os participantes, no 
momento que se dispõem a competir, também se comprometem a respeitar o regula-
mento da disputa.  

A democracia também se faz assim. Existem regras para serem cumpridas. Vitória e 
derrota ocorrem devido a um fator muito simples: ter mais ou menos votos. Aprender a 
vencer é entender que existe a possibilidade de perder. Insinuar ou mesmo mentir desca-
radamente de que houve fraude diante do fato consumado da derrota dentro do que diz a 
lei, por menor que seja a diferença de votos, é realmente ser um fracassado.    

No futebol, a equipe derrotada cumprimenta o adversário, reconhece o resultado e se-
gue adiante para tirar as lições. A vitoriosa comemora e prossegue para novos desafios. Na 
democracia, a candidatura derrotada tem o dever moral de fazer o mesmo. Seguir o cami-
nho contrário ao que diz a legislação é atentar à lei - é, claramente, querer roubar.

Quando se observa grupos diante de quartéis gritando por golpe militar, após o tér-
mino da eleição, a única leitura possível é que desejam alterar o resultado, simplesmente, 
roubar a democracia. Não aceitam aprender as lições, apenas desejam o resultado que lhes 
convém. Querem a vitória a todo custo, mesmo que seja no roubo.

De forma alguma tais atitudes podem ser definidas como de pessoas democratas, 
sob nenhum aspecto desejam o melhor para o Brasil. São egoístas, atuam sob o manto 
da ilegalidade e defendem a prática de crimes. Em resumo, são maus perdedores, pés-
simos cidadãos. Lamentável é ver o atual presidente Jair Bolsonaro ser, no mínimo, co-
nivente com tais indivíduos.

O lado positivo é perceber que, aos trancos e barrancos, o país tem evoluído e fortaleci-
do suas instituições democráticas. Que o Brasil vença no esporte em campo, respeitando 
as regras; que o país cresça honrando todos os que já lutaram e morreram pela democra-
cia ao longo da história. As urnas definiram o vencedor, os juízes atestaram sua legitimi-
dade. Resta respeitar, como foi feito há quatro anos. Ditadura, nunca mais!

Aprender as lições
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Cristo reina no amor! 
 A Solenidade de Cristo Rei do Univer-

so coroa o calendário litúrgico dos católicos. 
É uma festa bastante solene que tem a mis-
são de explicar a soberania de Deus sobre o 
coração de todos os homens que se abre em 
suas liberdades. A realeza celebrada na fé 
católica é sempre um serviço. O reinado de 
Deus pressupõe o lava-pés da humanidade. 
Deus é Rei pelo caminho da cruz. Portan-
to, celebramos nesta solenidade a soberania 
do amor, do amor que serve, que se coloca 
prontamente aos pés do outro para servi-lo. 
Assim faz Nosso Senhor quando se faz Rei 
na cruz, Ele serve a humanidade.

Que dizer da soberania do verdadeiro 
Deus diante de uma contemporaneidade 
que reclama muitos poderes? E mais, como 
Deus pode reinar nos corações que estão se 
acostumando a privatizar a fé? Repito, Deus 
reinará pelo caminho da cruz e do serviço 
aos homens de todos os tempos. A soberania 
do poder de Deus, manifestada no coração 
de quem crê, jamais trilha a busca da van-
gloria e do totalitarismo, tão comum em nos-
sos dias, mas visa o “fracasso” do amor que 
serve, que se coloca à disposição dos outros. 
O cenário da cruz de Jesus revela a forma 
como Deus reina no coração dos homens, 
“Cristo Rei tem a força no amor”, como cos-
tumeiramente nos diz o Papa Francisco. O 
amor cristão tem uma potência que se dis-
tingue da força das guerras, sejam elas físi-
cas ou de narrativas ideológicas. Aos pés da 
cruz aprendemos a reinar no amor quando 
assumimos o lugar humilde do bom ladrão 
que abriu mão de todo sucesso mundano: 
“Recorda-te de mim, quando estiveres no 
teu reino” (Lc 23,42). Quantas vezes a for-
ça do amor do Deus que reina ficou teste-
munhado nas ações da Igreja neste doloro-
so tempo de pandemia. A evangelização da 
Igreja acontece na teia das dores e alegrias 
da humanidade. 

Diante de tantas narrativas que tentam 
rejeitar Deus da convivência social, somos 
chamados, com o testemunho de vida, a 
declarar que Deus quer reinar entre os ho-
mens, e o faz pela via do abaixamento da 
cruz, pondo-se como o Menor entre os que 
buscam a grandeza deste mundo. Celebrar 
Cristo Rei é uma verdadeira profecia para 
os nossos tempos, que estão exaustos de tan-
tas promessas que anunciaram a utopia do 

paraíso sobre a terra, e prometeram sem a 
presença de Deus, colocando o homem no 
centro de tudo. A profecia de Cristo que rei-
na na cruz consiste em anunciar que Deus 
governa pelo progresso do amor que se es-
quece de si e busca os interesses dos outros. 
Quanta verdade há nesta profecia! 

A realeza de Cristo atrai os corações ser-
viçais que não buscam o brilho do poder do 
mundo. Quem serve nunca pretende orien-
tar sua vida ao senhorio próprio. E qual o se-
gredo para livrar-se desse poder que rebaixa 
a condição humana? A oração. Esta nos põe 
diante de Deus e de sua soberania de amor, 
torna-nos próximos de Deus e um dos ou-
tros. O poder soberano de Deus é serviço 
para os homens, Deus não necessita reinar 
para Si, mas de braços estendidos na cruz de 
Seu Filho, recorda-nos que o Seu reino nao 
pertence a este mundo, mas ao mundo fu-
turo, aonde não existirá espaço para as di-
taduras, os regimes totalitaristas. Lá o amor 
que se abaixa será constante em nossos co-
rações e Deus será tudo em todos.

Que Nossa Senhora, a Virgem que mui-
to serviu, nos ajude a ter mãos de caridade, 
sempre estendidas em prol dos mais ne-
cessitados.

O jornal “O Norte”, lembrança primeira 
do meu livro Café Alvear, morreu sem me-
recer um túmulo, uma inscrição destinada à 
memória da cidade. Circulou de 7 de maio de 
1908 a 2008, sobrevivendo alguns meses ao 
centenário. 

Recordo com sentimento o empenho de 
Goreth Zenaide, uma das suas últimas forta-
lezas, para que o que restava do jornal se rea-
nimasse na comemoração do seu centenário. 
Trabalho perdido. Meses depois assisto à che-
gada abrupta do comando “associado”, chefia-
do pelo comunheiro de Brasília, um estranho 
aos valores locais, decretando o fechamento 
do mais duradouro jornal particular da Paraí-
ba, nascido das mãos de Órris e Oscar Soares, 
renovado em 1949 para a campanha a gover-
nador de José Américo, e incorporado por As-
sis Chateaubriand, em 1953, à rede Associada. 
A partir de quando arregimenta a seleção do 
meu testemunho: Allyrio Wanderley, Geraldo 
Sobral, José Souto, Evandro Nóbrega, Juarez Fe-
lix, Nathanael Alves, João Manuel de Carvalho, 
Luiz Augusto Crispim, Luiz Martinho Morei-
ra Franco, Ivonaldo Correia, comandados, cada 
um no seu tempo, por José Leal e Aluisio Mou-
ra. É a fase decorrida na Duque de Caxias, a 
dez passos do Ponto de Cem Réis. Depois vem 
a fase empresarial numa sede construída sob 
medida para abrigar jornal, rádio e televisão. 
E é aí que morre.

A rua é larga, a Pedro II, e sobra acostamen-
to para uma paradinha, sempre que passo.

Não consigo dissociar essa lembrança – e 
o que resta ali é apenas isto – dos seus antigos 
personagens. Operários e redatores castigan-
do-me para um mundo de profundos senti-
mentos. E todos eles sugerindo que eu escre-
va uma memória além da crônica que dura 
um dia.

Quem me dera! Esta semana, Rubens Nó-
brega até que me animou. “Há coisas incômo-
das de contar” – justifiquei. E ele, meu amigo 
Rubão, ordenando: “Dá uma vestimenta de fic-
ção e salva essa tua experiência”. 

Na verdade já saiu quase tudo a varejo. Isto 
é, o publicável, o que consegui escrever. Adal-
berto Barreto já me riscava as esporas nesse 
sentido.   

É que as situações entre nós duram pouco. 
O único marco indelével até agora vem sendo 
o que se interpôs, entre os séculos, com a guer-
ra de 1930. Um de meus mestres, Octacílio de 
Queiroz, ainda não foi desmentido: “A Paraí-
ba passou a existir a partir de 1930, antes acon-
tecia por acaso, como por acaso e em circuns-
tâncias especiais teve um filho na presidência 
da República. Um presidente que não lutou por 
isso, sequer candidatou-se.” 

Como vemos, as fortunas, em sua maio-
ria, não vão além de uma geração. A ecologia 
talvez não ajude, como a dos nossos coloniza-
dores fabricantes de vinhos. Um dos mais no-
vos, o “Periquita”, mantém na garrafa de hoje 
o José Maria Fonseca de 1860. Entre nós, nin-
guém sabe onde está o algodão, o açúcar da 
referência histórica, os herdeiros dos velhos 
sobrados e mansões da Duque de Caxias e 
das Trincheiras. Netos e bisnetos do poder e 
das classes produtoras não movem um cava-
co para preservar as herdades que recomen-
davam a hierarquia familiar. Simboliza isto 
e muito bem uma touceira enorme de árvo-
re parasita já arriando sobre os sinos da nos-
sa Santa Igreja da Misericórdia. 

 

Ânimo, quem me dera!

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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Apoio A  
Tião Gomes 

ComAndAr  
os dois, não! 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

CíCero sobre mudAnçAs nA 
equipe: “FAremos AvAliAções” 

ConversAndo inTernAmenTe  

em ConTATo Com Gleisi  

“não queremos ForçAr”  

Jackson Macedo, presidente estadual do PT, con-
firma que o partido já discute, internamente, sobre a 
ocupação de cargos federais na Paraíba, no Gover-
no Lula. “Estamos conversando, mas precisa ter per-
fil, qualidade técnica e vocação com aquele órgão. 
E essa discussão também passa por outros partidos 
que estiveram conosco. O PT tem consciência de que 
foi uma coalizão”, disse.  

Jackson Macedo mencionou especificamente o 
caso do ex-governador Ricardo Coutinho que, se-
gundo ele, já estaria conversando com a presiden-
te nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, a res-
peito de sua participação no novo governo. “Ricardo 
é um nome que, com certeza, pode estar num espa-
ço em nível regional ou em nível nacional”, afirmou.  

Do deputado federal Hugo Motta, em entrevis-
ta, referindo-se à postulação do Republicanos 
para presidir a ALPB: “Tenho plena confiança 
no apoio do governador aos nomes do Republi-
canos. Não queremos forçar uma candidatura. É 
sem imposição. Queremos construir com o gover-
nador e com os demais pares”.  

O deputado esta-
dual Hervázio Bezerra 
(PSB) voltou a se posi-
cionar sobre a eleição 
da Mesa Diretora da 
ALPB, afirmando que 
o Republicanos tem 
prioridade de escolher 
um biênio, mas não os 
dois. “Entendo que o 
Republicanos, que tem 
a maior bancada, tem 
todo o direito do mun-
do de escolher um dos 
dois biênios, mas dis-
cordo de comandar os 
dois”, opinou.  

Hervázio defen-
deu novamente que 
o PSB, sendo a se-
gunda maior banca-
da, com seis deputa-
dos, tenha candidato 
no primeiro biênio. O 
nome de Tião Gomes 
está colocado nessa 
condição. “É preciso 
respeitar o tamanho 
dos outros partidos. 
Sou contra o Republi-
canos comandar por 
quatro anos, em de-
trimento de outras le-
gendas”, afirmou.  

Perguntaram ao prefeito de João Pessoa, Cíce-
ro Lucena (PP), se ele pretende fazer uma reforma 
administrativa, no próximo ano: “Obviamente, fare-
mos avaliações. Aquele que não tiver corresponden-
do efetivamente, até por questões particulares, terá 
que sair. A gente vai fazer a troca que se fizer neces-
sária”, explicou.  

nonATo suGere enTreGA de CArGos  
pArA que João “Fique à vonTAde  
pArA monTAr seu novo Governo” 

Secretário de Comunicação da Paraíba, No-
nato Bandeira (foto), sugeriu que ocupantes do 
primeiro e segundo escalões do Governo do Es-
tado entreguem os cargos, a partir de dezembro, 
para que o governador João Azevêdo (PSB) “fi-
que à vontade para formar seu novo Governo”. 
Em que pese o fato de um governador estar na 
condição de reeleito, não é fato inusitado que, 
em um segundo mandato, ajustes e remaneja-
mentos ocorram. Historicamente, isso já ocorreu.  
“Por mais que seja o mesmo governador, reelei-
to para mais um mandato, entendo que a partir 
de 1ª de janeiro de 2023 se instalará na Paraíba 
um novo governo para os próximos quatro anos, 
com um plano de governo aprovado pela popu-
lação diferente daquele elaborado para as elei-
ções de 2018. Então, é natural que se fecha um 
ciclo e se inicia outro, com mudanças de nomes, 
concepções, motivações, composições políticas 
e mentalidade”, argumentou, “o governador pre-
cisa estar à vontade para montar o seu governo”.   

Chamada conjunta 2022 selecionou 11 propostas para projetos colaborativos

Pesquisas da PB e de SP 
receberão R$ 2,5 milhões

parceria

A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraí-
ba (Fapesq) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp) di-
vulgaram, ontem, em live no 
canal YouTube da Fapesq, o 
resultado da chamada con-
junta 2022. Trata-se de edi-
tal com oportunidade de fi-
nanciamento para pesquisa 
colaborativa entre pesqui-
sadores vinculados a Insti-
tuições de Ensino Superior 
ou Pesquisa de ambos os es-
tados. Foram selecionadas 
nesta chamada 11 propostas.

O objetivo das duas fun-
dações é fomentar a forma-
ção ou o fortalecimento de 
parcerias entre pesquisa-
dores dos estados da Paraí-
ba e de São Paulo. A chama-
da pela Fapesp é destinada 
a modalidade de fomento 
Auxílio à Pesquisa – Regu-
lar (APR) (www.fapesp.br/
apr) e pela Fapesq Auxílio a 
Projeto de Pesquisa (APQ). 
A live começou às 16h30 e 
contou com a participação 
de Carlos Américo Pacheco, 
diretor-presidente do conse-
lho Técnico-Administrativo 
da Fapesp, de Claudio Fran-
ça e Virginia Sanches Su-
biñas, da diretoria científi-
ca da Fapesp e do presidente 
da Fapesq, Roberto Germa-
no, e Patrícia Costa, coorde-
nadora de Programas e Pro-
jetos da Fapesq.

A Fapesq fará um apor-
te para esta chamada na or-

dem de R$ 2,5 milhões, co-
gitando um valor máximo 
por proposta de até R$ 200 
mil. A Fapesp fará o aporte 
necessário para acomodar o 
número de propostas pos-
síveis dentro do orçamento 
da Fapesq, permitindo um 
valor máximo de R$ 300 mil 
por proposta (incluindo Re-
servas Técnicas, Benefícios 
Complementares e possíveis 
bolsas). Aplicam-se as condi-
ções usuais da modalidade 
Auxílio à Pesquisa Regular 
(www.fapesp.br/apr) tam-
bém quanto ao orçamento.

As pesquisas estão dire-
cionadas para o auxílio de 
problemáticas de acordo 
com as linhas temáticas su-
geridas no edital, conforme 
o Plano de ações do Gover-
no do Estado em benefício 
da população, e as contribui-
ções que essas parcerias en-
tre pesquisadores da Paraíba 
e São Paulo vão proporcionar 
com a base de projetos cientí-
ficos e para a sociedade com 
o enriquecimento e busca de 
soluções de problemáticas e 
melhoramento de cada área 
trabalhada.

A Fapesq e a Fapesp espe-
ram estimular a colaboração 
em pesquisa entre pesquisa-
dores sediados nos estados 
da Paraíba e de São Paulo, fi-
nanciando projetos colabora-
tivos de pesquisa científica e 
tecnológica, com até 24 meses 
de duração, que contribuam 
para o avanço do conheci-
mento científico e tecnológi-
co nos respectivos estados e 
no Brasil. O aporte da Fapesq 
e da Fapesp deverá ser pro-
porcional ao esforço em pes-
quisa da equipe de pesquisa 
do respectivo estado, não ha-
vendo obrigação de igual fi-
nanciamento por cada uma 
das duas FAPs. As etapas da 
pesquisa sob responsabilida-
de das diferentes equipes po-
dem ter custo e duração di-
ferentes entre si, desde que 
haja demonstrada coerência 
de propósito. Nesse contex-
to espera-se que cada equipe 
cumpra com os objetivos sob 
sua responsabilidade em pra-

zos adequados ao projeto de 
pesquisa do qual façam parte.

O pesidente da Fapesq, 
Roberto Germano, parabeni-
zou os pesquisadores da Pa-
raíba e de São Paulo pelo mé-
rito, e agradeceu em nome 
do Governo do Estado da Pa-
raíba pela forma como vêm 
sendo ampliados os investi-
mentos para a questão cien-
tífica e tecnológica. “Antes de 
2019 tínhamos um orçamen-
to extremamente reduzido, 
de apenas R$ 7 milhões, mas 
nesses três anos e seis me-
ses o governador João Aze-
vêdo, extremamente convicto 
da importância do desenvol-
vimento científico e tecno-
lógico fez com que a gente 
investisse R$ 170 milhões 
através da Fapesq. “A gente 
deixa aqui os nossos agrade-
cimentos ao governador e ao 
secretário da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, Clau-
dio Furtado”. O nosso estado 
da Paraíba se projeta como 

impulsionador do fortaleci-
mento da nossa pós-gradua-
ção e de nossos grupos de 
investigação. “Que o ano vin-
douro seja mais próspero ain-
da com novos editais, novas 
ações, e quem sabe a gente te-
nha uma ação voltada para o 
nosso bioma caatinga, mos-
trando claramente a integra-
ção dos nossos estados”, con-
cluiu Roberto Germano. 

 Em sua fala, o diretor-pre-
sidente do Conselho Técnico
-Administrativo da Fapesp, 
Carlos Américo Pacheco res-
saltou a importância de ações 
conjuntas como essa. “Essas 
chamadas são extremamente 
importantes. Na Fapesp a gen-
te tem medido o resultado des-
sas chamadas avaliando o im-
pacto da produção científica 
feita em colaboração entre di-
ferentes pesquisadores, entre 
diferentes estados. A ciência 
que é produzida em colabora-
ção entre vários estados é me-
lhor do que a ciência que a gen-

te faz sozinho. Esse impacto é 
maior e o resultado é mais gra-
tificante para tudo o que nós 
fazemos. Nós temos um espa-
ço brasileiro de pesquisa que 
junta pesquisadores de várias 
unidades da federação que co-
laboram entre si em inúmeras 
atividades. É um prazer con-
tribuir com isso. Nós estamos 
agora fazendo chamadas mul-
tilaterais”. Pacheco citou a ini-
ciativa Amazônia+10 como a 
primeira de outras que virão. 
“Elaborar editais e chamadas 
científicas é um estímulo para 
melhorar essa cooperação e 
incentivar  uma ciência e uma 
tecnologia de qualidade”, enfa-
tizou Pacheco. “Roberto Ger-
mano é um entusiasta da gen-
te lançar uma iniciativa sobre 
a caatinga, similar a que fize-
mos da Amazônia”. A semen-
te foi plantada. 

O resultado com as 11 
propostas selecionadas estão 
disponíveis no portal www.
fapesq.rpp.br.

Trabalhos com prazo de 24 meses de duração

O estado da Paraíba se projeta como impulsionador do fortalecimento da pós-graduação

n 

As pesquisas 
estão 
direcionadas 
ao auxílio de 
problemáticas 
de acordo 
com as linhas 
temáticas 
sugeridas no 
edital

Um total de 212 paraiba-
nos foi contemplado durante 
esta semana pelo programa 
Opera Paraíba no Hospital 
Regional de Picuí, no Seridó 
do estado. Foram 62 cirurgias 
gerais e um mutirão de 150 
cirurgias de catarata, reali-
zadas em três dias.  

A ação itinerante, promo-
vida pelo Governo do Esta-
do,  beneficiou a população 
da cidade e mais 16 municí-

pios da região. A aposenta-
da Iraci Etelvino, da cidade 
de Cuité, passou por cirur-
gia de carata e espera poder 
voltar em breve à rotina de 
serviços em casa. “Eu já esta-
va enxergando muito pouco, 
mas creio que logo, logo vou 
poder ler e fazer minhas coi-
sas em casa. Esse programa 
foi uma bênção,” disse. 

De acordo com o diretor 
do hospital, Ari Reis, mais 

um mutirão de cirurgias ge-
rias está programado para 
o final do mês. “Já realiza-
mos mais de 200 cirurgias 
esses dias e temos mais 60 
programadas para o final de 
novembro. Além disso, tam-
bém estamos com o tomógra-
fo em funcionamento, que 
vai atender toda a população 
da região evitando a necessi-
dade de deslocamentos para 
outras cidades,” destaca. 

Desde o início, o Ope-
ra Paraíba já realizou mais 
de 32 mil cirurgias em di-
versas especialidades ofe-
recidas. Para participar do 
programa, o usuário preci-
sa entrar em contato com a 
Secretaria de Saúde de seu 
município, apresentar o en-
caminhamento médico para 
o procedimento, documento 
pessoal e cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Opera PB realiza mais de 200 procedimentos 
em picuí 

Foto: Fapesq/Divulgação

Foto: Secom-PB
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Agendamento eletrônico nos postos continua funcionando, mas não há previsão para entrega do documento

PF suspende emissão de passaporte
por falta de verba

A Polícia Federal (PF) in-
formou, ontem, que vai sus-
pender a emissão de novos 
passaportes por falta de ver-
ba orçamentária. A medida 
vale a partir de hoje.

Em nota, a corporação 
declarou que o agenda-
mento eletrônico nos pos-
tos continuará funcionan-
do normalmente, mas não 
há previsão para entrega do 
documento.

“A medida decorre da in-

suficiência do orçamento des-
tinado às atividades de con-
trole migratório e emissão de 
documentos de viagem”, jus-
tificou o órgão.

Os usuários que foram 
atendidos até ontem nos pos-
tos de emissão vão receber os 
passaportes. Segundo a Polí-
cia Federal, outros serviços 
prestados não serão afetados.

A corporação informou 
ainda que está acompanhan-
do a situação junto ao Gover-
no Federal para garantir o 
restabelecimento do serviço.

A Paraíba voltou a re-
gistrar mais de 1.800 ca-
sos de Covid-19, de acordo 
com os dados do boletim 
mais recente da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES
-PB), divulgado ontem. Fo-
ram contabilizados exatos 
1.871 novos casos da doen-
ça, sendo 20 deles conside-
rados moderados ou graves 
e os demais 1.851 são leves.

Com as novas confirma-
ções, o estado passa a totali-
zar 659.230 casos da doença 
causada pelo novo corona-
vírus, que estão distribuí-
dos entre os 223 municípios.

Em relação aos óbitos, 
três novos foram contabili-

zados entre a quinta-feira e 
ontem. Segundo as informa-
ções da SES-PB, as vítimas 
foram identificadas como 
um homem e duas mulhe-
res, na faixa etária entre 63 
e 88 anos, que moravam 
em Cabedelo e João Pessoa. 
Também houve o registro 
de comorbidades, listadas 
como doença respiratória, 
doença neurológica e doen-
ça renal.

Ao todo, 10.417 pessoas 
morreram em decorrên-
cia do agravamento da Co-
vid-19 na Paraíba. 

A rede hospitalar da Pa-
raíba conta, atualmente, com 
24% dos leitos de UTI para 
adultos, gestantes e crian-
ças ocupados, considerando 
todo o estado. Com o recor-

te apenas dos leitos de UTI 
para adultos na Grande João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
sobe para 38%. Em relação a 
Campina Grande, o percen-
tual é de 20% e no Sertão pa-
raibano não há leitos de UTI 
adulto ocupados.

O Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar in-
formou, por meio do último 
boletim da SES-PB, que 11 
pacientes foram internados 
entre quinta-feira e ontem. 
No total, existem 77 pacien-
tes hospitalizados nas unida-
des de referência para o tra-
tamento contra a Covid-19.

Vacinação
Quanto à campanha de 

imunização, a secretaria in-
formou que pouco mais de 

62% da população a partir 
de 12 anos já tomou a cha-
mada terceira dose da vaci-
na. Considerando o segun-
do reforço, ou quarta dose, 
para a faixa etária a partir de 
30 anos, o Estado da Paraí-
ba possui apenas 20% de co-
bertura para o público con-
templado.

Para ampliar e fortale-
cer a oferta de vacina, a SES
-PB vai realizar no dia 26 de 
novembro o Dia D da vaci-
nação contra a Covid-19. O 
objetivo é garantir que a po-
pulação que já está elegível 
para as doses de reforço rece-
bam o imunizante, aumen-
tando a cobertura do esta-
do. A ação está prevista para 
ser realizada em todos os 223 
municípios paraibanos.

PB volta a registrar mais de 1.800 casos

‘Cartas a Paulo Freire’ vence 8o Prêmio Abeu

 Covid-19

eduepb e editora a união

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

A partir da próxima 
segunda-feira (21), o uso 
de máscaras nos ambien-
tes fechados das reparti-
ções públicas estaduais 
passa a ser obrigatório. 

A medida será publi-

cada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) de hoje e 
se torna necessária em 
virtude do aumento no 
número de casos de Co-
vid-19 registrados em no-
vembro.

Novos casos
De acordo com a Secre-

taria de Estado da Saúde 
(SES), apenas nas últimas 
24 horas foram confirma-
dos mais 1.871 novos casos 
da Covid-19. 

 Ocupação de leitos
Até o momento, o per-

centual de ocupação de 
leitos de enfermaria na Pa-
raíba é de 43% e de Unida-
des de Terapia Intensiva 
(UTI) adulto, 27%.

Repartição do Estado vai exigir máscara

Usuários que foram atendidos até ontem irão receber passaportes

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) defendeu a ex-
clusão de Valdiney Velo-
so Gouveia, atual reitor da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), da lista de 
aprovados para o curso de 
Engenharia de Produção 
da UFPB, no qual o apelado 
tenta ingressar fazendo uso 
do sistema de cotas sociais, 
por ter estudado em escola 
pública há 39 anos. A vaga 
preenchida pelo reitor, de-
tentor de duas graduações, 
mestrado, doutorado e pós-
doutorado, implicou na ex-
clusão de outro candidato, o 
estudante baiano Erik Ran-
gel, de 17 anos, que passou 
a integrar a lista de espera.

A defesa do MPF foi apre-
sentada ao Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
(TRF-5), e assinada pelo Pro-
curador Regional da Repú-
blica do 19º Ofício Regional, 
Antônio Carlos de Vascon-
cellos Coelho Barreto Cam-
pello. Ao longo do parecer, 
o procurador regional de-
fendeu que qualquer difi-
culdade que Valdiney Gou-
veia possa ter tido como 
aluno de escola pública já 
se encontra superada, ten-
do em vista sua atual for-
mação e currículo. “Permi-
tir que (ele) se beneficie do 
regime de cotas sociais em 
virtude de ter estudado há 
39 anos em uma escola pú-
blica, olvidando toda a for-
mação que veio a conquistar 
depois disso, representa um 
completo desvirtuamento da 
política de ação afirmativa, 
constituindo, em verdade, 
um privilégio injustifica-

do”, escreveu o procurador.
Valdiney Gouveia foi 

aprovado pelo Sisu em mar-
ço deste ano, para bachare-
lado em Engenharia de Pro-
dução, no turno da noite, na 
UFPB. Na época, o MPF reco-
mendou que o reitor da uni-
versidade não se matriculas-
se no curso fazendo-se valer 
do sistema de cotas. Valdiney 
não acatou a instrução e, com 
isto, deu-se início ao proces-
so legal para decidir se o rei-
tor teria ou não este direito.

Conforme a defesa do 
reitor, seu ingresso no cur-
so estaria de acordo com a 
Lei 12.711/2012 e com o edi-
tal da seleção pública, que 
não restringia o acesso às 
cotas dos detentores de gra-
duação prévia. Entretanto, o 
MPF na Paraíba, representa-
do no caso pela procuradora 
Janaína Andrade, defende 
que considerar a aprovação 
de Valdiney Gouveia como 
cotista social fere a política 
pública, visto que, atualmen-
te, ele não carregaria consigo 
nenhuma deficiência escolar 
estrutural que possa legiti-
mar sua admissão no curso.

De acordo com o Minis-
tério Público Federal, a Lei 
12.711/2012 é uma ação afir-
mativa que busca alcançar 
igualdade material — ou di-
minuir a disparidade — en-
tre pessoas que se encontram 
em situações desiguais — no 
caso do atual processo, atra-
vés da reserva de um percen-
tual das vagas em institui-
ções de ensino federais para 
alunos que cursaram inte-
gralmente o Ensino Médio 
em escolas públicas.

MPF defende a exclusão 
do reitor Valdiney Gouveia

aprovado para a ufpb

Conjunto de três livros 
lançados pela Editora da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (Eduepb), em par-
ceria com a Editora A União, 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), a obra 
‘Cartas a Paulo Freire: escri-
tas por quem ousa esperan-
çar’ foi a grande vencedora 
da categoria Ciências Hu-
manas da 8ª edição do Prê-
mio Associação Brasileiras 
das Editoras Universitárias 
(Abeu), realizada ontem à 
noite, no Teatro da Unibes 
Cultural, em São Paulo.

O coordenador do proje-
to, o professor Cidoval Mo-
rais de Sousa, diretor da 
Eduepb, e o gerente da Edi-
tora A União, o jornalista 
Alexandre Macêdo, estive-
ram presentes à premiação. 
“Neste momento, a pala-
vra que tenho é: Freire vive! 
Freire vive!”, exclamou o 
professor Cidoval, ao rece-
ber o prêmio. “(O educador 
pernambucano) está presen-
te não só nessa obra, produ-
to de mais de mil mãos, mais 
de dez países, mais de 300 
cartas escritas com amor, 
paixão e - pelo termo que 
Paulo Freire gostava de uti-
lizar -, com muita amorosi-
dade, fazendo denúncia e, 
ao mesmo, tempo, denúncia, 
e o anúncio dessas cartas é 
que vem um novo tempo. E 
esse novo tempo parece que 
está surgindo”, declarou.

Para Alexandre Macêdo, 
o prêmio da Abeu é a cere-
ja do bolo de uma parceria 
que tem rendido bons fru-
tos entre a Editora A União e 
a Eduepb. “Os últimos anos 
nos obrigou a fomentar par-

cerias para continuar na re-
sistência, e a parceria entre a 
Editora A União e a Eduepb 
é uma dessas parcerias que 
traz bons resultados, não 
só para as entidades, como 
para toda a sociedade”, de-
clara o jornalista.

O projeto editorial foi 
uma ação coletiva que en-
volveu mais de 400 autores 
e mais de 220 cartas em 10 
países. No primeiro volu-
me, são 70 cartas escritas por 
professores de todos os es-

tados e regiões do país, que 
trabalham com esperança 
em seu cotidiano sob a in-
fluência do educador (1921-
1997).

O segundo tomo conta 
com participações de cartas 
de freireanos de países da 
América Latina, como Peru, 
Chile, Colômbia, Argentina 
e Equador, além da Espa-
nha e Portugal. Já o terceiro 
livro reúne cartas de profis-
sionais de vários países da 
América Latina, África, Eu-

ropa e Canadá, além da re-
presentação de todas as re-
giões brasileiras.

O livro traz também 
uma seção de depoimentos, 
com destaque para textos da 
viúva de Paulo Freire, a dou-
tora em educação Ana Ma-
ria Araújo Freire. Há tam-
bém depoimentos de uma 
prima de Freire, Nathercia 
Lacerda, para quem o filó-
sofo recifense enviava car-
tas enquanto estava exilado 
no Chile.

Cidoval Morais e Alexandre Macêdo (ambos com o prêmio), na cerimônia, em São Paulo

Foto: Amanda Ramalho/Divulgação

Agência Brasil
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Prefeito Cícero Lucena anunciou, ontem, a primeira etapa do projeto que será construído no bairro Aeroclube

Prefeitura inicia obras em dezembro
projeto viário do parque da cidade

O prefeito Cícero Lucena 
anunciou, ontem, o início da 
primeira etapa do projeto vi-
ário do Parque da Cidade, no 
bairro Aeroclube. Na ocasião, 
o gestor também assinou or-
dem de serviço para 28 km de 
pavimentação em 19 bairros. 
O programa ‘Asfalto Novo’, 
que conta com investimento 
de R$ 33,5 milhões, visa a me-
lhoria do transporte público, 
desafogando as vias princi-
pais e criando novas rotas al-
ternativas. 

“Eu fico muito feliz, porque 
mostra que a gente está a pas-
sos largos cumprindo o com-
promisso de cuidar da cidade 
de João Pessoa. Essas obras do 
Parque da Cidade foram divi-
didas em várias etapas e es-
tamos começando pela mo-
bilidade. Estamos garantindo 
para toda essa região uma me-
lhoria plena da qualidade e 
mobilidade. E tenho certeza 
que esse Parque será um dos 
mais bonitos do Brasil”, desta-
cou Cícero Lucena. 

A primeira etapa do proje-
to viário do Parque da Cidade 
foi licitada na última quinta-
feira. O investimento será de 
R$ 7,3 milhões e as obras es-
tão previstas para iniciar já em 
dezembro deste ano. A segun-
da etapa do projeto, com ex-
pectativa de licitação para de-
zembro de 2022, contará com 
45 ruas que receberão drena-
gem, pavimentação, calçadas 
padronizadas, acessibilidade e 
arborização. Este investimento 
será de R$ 30 milhões. 

Já a terceira etapa do pro-
jeto viário do Parque da Cida-
de contará com a construção 
de um viaduto no entorno do 
parque. A expectativa de lici-
tação é para janeiro de 2023. 
“Essas obras do projeto viário 
acontecerão em paralelo com 

as obras do próprio Parque da 
Cidade. A previsão de conclu-
são de todo parque é para ju-
lho de 2024”, explicou o secre-
tário de Planejamento, José 
William Montenegro. 

“São ações que acontecerão 
em paralelo. Junto com o pro-
jeto urbanístico e paisagístico 
do escritório Burle Max está 
sendo desenvolvido o proje-
to de recuperação do solo de 
toda essa área. Esse será mais 
um equipamento público que 
a Prefeitura de João Pessoa irá 
entregar a população e seus 
turistas”, afirmou Welison Sil-
veira, secretário de Meio Am-
biente. 

Infraestrutura 
Além do projeto viário do 

Parque da Cidade, o prefeito 
Cícero Lucena assinou ordem 
de serviço para 43 ruas em 19 
bairros da capital. Dentre eles, 
estão Gramame, Cristo, Cruz 
das Armas, Estados, Valenti-
na e Jardim Oceania. O serviço 
faz parte do programa “Asfal-
to Novo”, da Secretaria de In-
fraestrutura (Seinfra). 

• Rua Moacir Rocha de Mendonça  

   (Aeroclube)

• Rua Afonso Viana (Alto do Céu)

• Rua João Brito Lima Moura ( Alto do Céu)

• Rua Oswaldo Coutinho (Alto do Mateus)

• Rua Marieta Araújo do Nascimento  

   (Costa e Silva)

• Rua sem nome, 4620 (Cristo Redentor) 

• Avenida Vale das Palmeiras (Cristo)

• Rua Teixeira de Freitas (Cruz das Armas)

• Rua Gustavo Feitosa (Cruz das Armas)

• Rua Antônio Porto Viana  

   (Cruz das Armas)

• Avenida Cruz das Armas ( Cruz das Armas)

• Rua Praia de Boa Viagem (Cuiá)

• Rua Olívio de Moraes Magalhães (Cuiá)

• Rua Rita Carneiro Diniz (Cuiá)

• Avenida Amazonas (Bairro dos Estados)

• Avenida Minas Gerais (Bairro dos Estados)

• Rua Luiz da Nóbrega Ferreira (Gramame)

• Rua Professor Maria José Rodrigues  

    Pessoa (Gramame)

• Rua Severina Crispim Veras (Gramame)

• Rua Geraldo Brandão Rocha (Gramame)

• Rua Severino Vicente Amorim  

    (Gramame)

• Rua Pedro Camilo de Souza (Gramame)

• Rua Joana Maria da Silva (Gramame)

• Rotatória sem nome (Gramame)

• Rua Ex-combatente José de Patrocínio de            

Carvalho (Gramame)

• Avenida Cícera Batista de Luna  

   (Gramame)

• Rua Nossa Senhora do Rosário (Grotão)

• Rua João Paulo II (Grotão)

• Avenida Fernando Luiz Henrique dos     

Santos (Jardim Oceania)

• Rua Rosa Paula Barbosa (José Américo)

• Rua José Flávio Pinheiro  

(Bairro das In    dústrias)

• Avenida das Indústrias (Bairro das Indústrias)

• Rua Zélia de Oliveira Farias  

    (João Paulo II)

• Rua sem nome (Mumbaba)

• Rua José Luiz de Albuquerque (Paratibe)

• Rua Bicho Preguiça (Paratibe)

• Rua Belém (Planalto da Boa Esperança)

• Rua Marcos Albino Rafael (Planalto da     

Boa Esperança)

• Rua Dom Moises Coelho (Torre)

• Rua Orestes Lisboa (Pedro Gondim)

• Rua João Teixeira de Carvalho (Pedro     

Gondim)

• Avenida Senador Ruy Carneiro ( Tambaú)

• Rua José Dimas Ferreira (Valentina)

Saiba mais
Lista das ruas que serão beneficiadas pelo “Asfalto Novo”:

n 

A segunda 
etapa do 
projeto 
contará com 
45 ruas que 
receberão 
drenagem, 
pavimentação, 
calçadas 
padronizadas, 
acessibilidade 
e arborização

Cícero Lucena também assinou ontem uma ordem de serviço para 28 km de pavimentação em 19 bairros da capital

Foto: Secom-JP

Algumas das principais 
ruas de Campina Grande es-
tão com um colorido especial. 
As imagens impressionam e 
mostram a exuberância da na-
tureza. A florada dos ipês cha-
ma a atenção em meio à correria 
do centro urbano. Em desta-
que o amarelo, bem mais po-
pular na região do Comparti-
mento da Borborema. Todavia, 
os ipês branco, rosa e roxo tam-
bém estão presentes e mostram 
sua beleza. 

O espetáculo não se restrin-
ge apenas às flores nas árvo-
res, mas ao extenso tapete que 
se forma ao se soltarem, espa-
lhando-se em torno do tronco. 
Aos poucos elas são alastradas 
harmoniosamente pelo ven-
to, de tal maneira que, os mais 
despercebidos possam imagi-
nar terem sido cuidadosamente 
colocadas. Esse é o cenário en-
contrado de manhã, ao longo, 
por exemplo, na Avenida Flo-
riano Peixoto, que tem seu can-
teiro central arborizado e entre 
as espécies, estão os ipês. Quem 
transita pela via, logo se depa-
ra com um colorido vívido en-

cantador. O ‘show’ da natureza 
já é tradicional nos meses de no-
vembro e dezembro na Rainha 
da Borborema. “Não tem quem 
fique imune a esse espetáculo. 
O dia fica bem mais leve quan-
do saímos de casa e nos depa-
ramos com tantas cores”, disse a 
atendente de marketing Rafae-
la Seagra. O engenheiro agrô-
nomo Fábio Agra lembrou que 
eles só florescem uma vez por 
ano e no mesmo período. “Eles 
são de fato encantadores. Im-
possível não admirar a sua be-
leza”, frisou.

Agra salientou que nesse 
processo dos ipês, após essa 
fase de floração eles brotam as 
vagens. “Com o tempo, elas se-
cam e se abrem lançando novas 
sementes que, mediante ação 
do vento, se dispersam dando 
a oportunidade que novos ipês 
nasçam”, frisou, acrescentando 
que qualquer pessoa pode co-
letar e plantar essas sementes. 
“Porém, após quatro dias de co-
letadas, em média, o poder ger-
minativo diminui”, lembrou.

Além dos canteiros centrais 
das vias principais, eles também 
estão em praças e em algumas 
rotatórias, a exemplo da entrada 
da avenida Brasília, e ao longo 
da avenida Canal, nas calçadas 

Floração dos ipês embeleza as ruas de Campina Grande
espetáculo da natureza

Os ipês amarelos são mais populares, mas os rosas e roxos também mostram sua beleza nos canteiros centrais das principais avenidas da cidade

Foto : Fabiana Veloso

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

de algumas casas, bem como 
fazendo parte da vegetação de 
chácaras, fazendas e sítios. 

A flor do ipê amarelo, por ser 
uma das espécies mais admira-
das, foi declarada, em 1961, pelo 
então presidente Jânio Quadros, 
como flor nacional. Fábio Agra 
lembrou que os ipês chegam a 
perder todas as folhas e que logo 
depois são substituídas por ca-
chos de flores de cores intensas. 

“Aos que desejam ter em seus 
jardins ou na frente da casa, o 
ipê branco tem um crescimento 
mais lento e pode ser plantado 
em calçadas com fiação elétrica. 
Ele demora muito a ficar numa 
altura de mais de seis metros e 
pode ser podado com facilida-
de”, citou Agra, um grande ad-
mirador dessas espécies e que 
há tempos defende um plano 
diretor na cidade que proporcio-

ne um diagnóstico completo das 
árvores, monitoramento, manu-
tenção e manejo sanitário. De 
acordo com o Instituto Brasilei-
ro de Florestas, o nome ipê ori-
gina-se da língua indígena tupi 
e significa casca dura. O mes-
mo também é conhecido como 
pau d’arco, porque antigamen-
te os índios utilizavam a madei-
ra dessas árvores para fazerem 
os seus arcos de caça e defesa.

n 

O espetáculo 
não se restringe 
apenas às flores 
nas árvores, mas 
ao extenso tapete 
que se forma 
ao se soltarem, 
espalhando-se 
em torno do tronco

“Essas obras 
do Parque da 
Cidade foram 
divididas em 
várias etapas 
e estamos 
começando 
pela mobilidade

Cícero Lucena
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Imunizante da CoronaVac, que será distribuído segunda-feira, vai ser aplicado em crianças de três e quatro anos de idade

PB recebe 20 mil doses para crianças
vacina contra covid-19

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

As regiões de saúde da Para-
íba recebem, a partir da próxi-
ma segunda-feira (21), as doses 
da vacinação contra a Covid-19 
destinadas às crianças de três e 
quatro anos. De acordo com a 
secretária de Saúde do Estado, 
Renata Nóbrega, o Ministério 
da Saúde (MS) enviou ontem 
20 mil doses para esse público. 

“Para esse público, as doses 
chegaram na sexta-feira e serão 
distribuídas nesta segunda-fei-
ra para todas as regiões de saú-
de e são da CoronaVac. Elas são 
destinadas para as crianças de 
três e quatro anos sem comor-
bidades”, afirmou a secretária.

Já para as crianças de seis 
meses a dois anos de idade, ela 
destaca que está disponível a 
Pfizer Baby, que de acordo com 
a recomendação do Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI) deve 
ser aplicada apenas nas crian-
ças dessa faixa etária com co-
morbidades. “A partir dos cinco 
anos, as vacinas já estão dispo-
níveis em todos os postos de va-
cinação”, completou. Conforme 
a representante da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), o Brasil 
inteiro sentia a falta do imuni-
zante contra a Covid-19 para as 
crianças abaixo de cinco anos e 
no caso da Paraíba, nessa sexta-
feira foi possível reabastecer al-
gumas doses.  

Neste sentido, alguns pais, 
mães e responsáveis pelas 
crianças desta faixa etária, se 
preocuparam com essa falta de 
vacinas, especialmente diante 
do aumento do número de ca-
sos da doença desde o início de 
novembro. “Estava faltando do-
ses para crianças de três e qua-
tro anos e havia um tempo que 
a CoronaVac estava desabasteci-
da para esse público”, apontou a 
secretária.

No caso das doses voltadas 
às crianças de seis meses a dois 
anos de idade, a SES-PB iniciou 
a distribuição de vacinas Pfi-
zer-Biontech no dia 11 de no-
vembro. Sobre esse grupo, o in-
fectologista Fernando Chagas 
esclareceu, através de suas re-
des sociais, que esse imunizante 
contra a Covid-19 é uma versão 
adaptada da vacina da Pfizer e 

foi aprovada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) com segurança e sem 
restrições na aplicação.

Segundo o médico, o esque-
ma vacinal dessa faixa etária 
terá três doses. A 2a dose deve 
ser aplicada três semanas de-
pois da 1a. Já a 3a dose, oito se-
manas após a 2a. “A vacinação 
contra a Covid é fundamental 
para proteção dos pequenos em 
tempos de surtos de várias do-
enças respiratórias. Sem vaci-
nação, eles também estão mais 
sujeitos a desenvolverem com-
plicações e/ou terem sequelas 
devido à Covid”, declarou o in-
fectologista.

O painel de vacinação da 
SES-PB revelou que 6.695 crian-
ças de três e quatro anos toma-
ram a primeira dose do imuni-
zante e 1.075 pessoas desta faixa 
etária a segunda dose. Em rela-
ção a população entre seis meses 
e dois anos, 83 crianças tomaram 
a primeira dose e 56 a segunda. 
De acordo com a Secretaria de 
Saúde, em 2022 até o momento a 
Paraíba registrou 167 crianças de 
um a quatro com Covid-19, sen-
do 36 (21,56%) com casos leves e 
moderados e 131 (78,44%) casos 
graves. O órgão registrou uma 
alta variação em maio (150%) e 
junho (580%). Atualmente, a SES 
observa que mesmo com a va-
riação de outubro para novem-
bro sendo -50%, há uma subi-
da na quantidade de pacientes 
e a previsão é que haverá uma 
alta nessa faixa etária no Estado. 
Em relação aos óbitos, até agora 
a Paraíba possui 27 mortes por 
Covid-19 em crianças até quatro 
anos, sendo 19 em 2020; seis em 
2021 e dois em 2022.

Pfizer
No caso das 

doses voltadas às 
crianças de seis meses 

a dois anos de idade, 
a SES-PB iniciou a 

distribuição de vacinas 
Pfizer-Biontech no dia 

11 de novembro

No próximo dia 26, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) realiza o Dia D de va-
cinação contra a Covid-19. 
De acordo com a secretária 
de Saúde Renata Nóbrega, 
o objetivo da ação é fortale-
cer a oferta da vacina princi-
palmente para a população 
já elegível para a dose de re-
forço e, com isso, aumentar a 
cobertura.

Conforme a SES-PB, o Dia 
D acontece nos 223 municí-
pios paraibanos e é um mo-
vimento para incentivar as 
pessoas a procurarem as uni-
dades de saúde e atualizar o 
cartão de vacina.  

Segundo a secretária, 
com o aumento dos casos 
de Covid-19, é importante a 
imunização. Além disso, as 
festas de fim de ano estão 
chegando e, por isso, ela res-
salta a necessidade de estar 
com o esquema vacinal em 
dia, incluindo as doses de re-
forço de acordo com a idade.

Renata Nóbrega reforça 
que é preciso que os cida-
dãos se conscientizem para 
tomar as doses de reforço ne-
cessárias, evitando, assim, a 
hospitalização e mortes pela 
doença. De acordo com a re-
presentante da SES-PB, os 
municípios estão abastecidos 
com os imunizantes e a po-
pulação deve buscar o pos-
to de saúde para atualizar o 
cartão de vacina.

A Secretaria de Saúde do 
Estado recomenda a livre de-
manda no acesso da vacina, 
sem a necessidade de agen-
damento prévio e passa al-
gumas orientações aos mu-
nicípios como: comunicação 
com a população esclarecen-
do a importância de ter seu 
esquema vacinal em dia para 
a Covid-19; organizar o Dia 
D para que seja um momen-
to de mobilização de todos 
os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), realizando cha-
mamento nas casas para a 

Dia D de vacinação será no próximo sábado
n 

O Dia D 
acontece nos 
223 municípios 
paraibanos e é 
um movimento 
para incentivar 
as pessoas a 
procurarem 
as unidades 
de saúde 
e atualizarem 
o cartão 
de vacina

vacinação, além de dispo-
nibilizar pontos de vacina-
ção em locais estratégicos 
para contemplar a popula-
ção que mora em locais de 
difícil acesso.

“No Dia D no dia 26 de 
novembro, todas as vacinas 
contra a Covid-19 vão estar 
disponíveis. O município 

que tiver vacina para crian-
ças vai entrar também e para 
as crianças de cinco a 12 anos 
vai ter vacina disponível. A 
vacinação será para todas as 
faixas etárias”, informou a 
secretária. 

Aumento de casos 
No início de novembro, a 

Secretaria de Estado da Saú-
de registrou um aumento 
de casos graves da Covid-19 
no Estado. Por essa razão, a 
secretária Renata Nóbrega 
alertou que o esquema vaci-
nal completo, com doses pri-
márias e reforços (de acordo 
com a faixa etária) e o uso de 
máscaras (para proteção pes-
soal ou em caso de sintomas) 
são as formas de prevenir a 
doença. 

Assim, orienta que a po-
pulação verifique o cartão 
vacinal e procure o posto de 
vacinação mais próximo e 
coloque em dia as doses con-
tra a Covid-19. 

Na PB, 6.695 crianças de três e quatro anos tomaram a primeira dose do imunizante e 1.075, a segunda dose

n 

De acordo 
com a 
Secretaria 
de Saúde, 
em 2022, até 
o momento, 
a Paraíba 
registrou 167 
crianças de 
um a quatro 
anos com 
Covid-19, 
sendo 36 
(21,56%) com 
quadros leves 
e moderados e 
131 (78,44%), 
graves

Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Rede de Assistência a 
Atenção Básica de Saúde do 
município continua atenden-
do nas Unidades de Saúde da 
Família os pessoenses acome-
tidos por diabetes. A asses-
soria da saúde do município 
informou que ainda não com-
putou os números, mas an-
tecipou que esse atendimen-
to na Atenção Básica teve um 
acréscimo desde o último dia 
14 (Dia de Combate à Diabe-
tes). No atendimento são ofer-
tadas consultas para diagnós-
tico, avaliações, tratamento 
medicamentoso, acompanha-
mento com equipe multidisci-
plinar e realização de exames.

Durante o atendimento o 
paciente recebe os medica-
mentos e materiais necessá-

rios para o tratamento e, quan-
do necessário, é encaminhado 
para o serviço especializado 
para consultas com endocri-
nologista, nutricionista e an-
giologista, dentre outros pro-
fissionais.

Sintomas
Os principais sintomas do 

diabetes são formigamento, 
perda da sensibilidade local, 
dores, dormência, sensação de 
agulhadas, queimação nos pés 
e nas pernas, além de fraqueza 
nas pernas.  

Os usuários que buscam 
o atendimento, também têm 
acesso a serviços como por 
exemplo as Academias da Saú-
de e ao projeto Saúde em Movi-
mento, que proporciona aulas 
de atividade física, fundamen-
tais para o controle da doença. 
Os usuários também têm aces-
so aos Centros de Práticas In-

tegrativas e Complementares 
em Saúde (CPICS) que auxi-
liam no tratamento do diabe-
tes com terapias alternativas.

As redes especializadas 
também oferecem aos pacien-
tes o serviço de tratamento ao 
Pé Diabético, que funciona den-
tro da Policlínica Municipal de 
Jaguaribe. O serviço de referên-
cia atende cerca de 20 pessoas 
por dia, encaminhadas pelas 
Unidades de Saúde da Famí-
lia (USFs). No local, os pacien-
tes passam por atendimento 
multiprofissional e continua-
do. O pé diabético é uma série 
de alterações que podem ocor-
rer nos pés de pessoas com dia-
betes não controlada. 

Para ser atendido, além do 
encaminhamento da unidade 
de saúde, é necessário levar 
os documentos de identidade, 
CPF, cartão SUS e comprovan-
te de residência. 

Cresce número de atendimentos nas 
Unidades de Saúde da Família de JP

pessoas com diabetes

O Hospital de Clínicas de 
Campina Grande, seguindo 
a orientação da Secretaria 
Estadual de Saúde, suspen-
deu a realização de visitas 
presenciais a pacientes in-
ternados na unidade. A me-
dida preventiva visa dimi-
nuir a circulação de pessoas 
no interior das unidades de 
saúde devido ao aumento 
no número de casos de Co-
vid-19 observado nos últi-
mos dias no estado.

Assim, as visitas voltam a 
ser feitas por meio de vídeo-
chamadas – a equipe médi-
ca entra em contato com os 
familiares do paciente, em 
horário previamente com-
binado, e passa informações 
como: quadro de saúde, exa-
mes realizados, resultados e 
evolução. Em relação à pre-
sença de acompanhantes, 
será permitida apenas para 

Hospital de Clínicas de Campina 
Grande suspende visitas presenciais

aumento nos casos de covid

José Alves 

zavieira2@gmail.com
n 

A medida 
preventiva 
visa diminuir 
a circulação 
de pessoas no 
interior das 
unidades de 
saúde devido 
ao aumento no 
número de casos 
de Covid-19

pessoas acima de 60 anos e 
crianças. Para o acesso ao 
interior da unidade, conti-
nua sendo exigido o uso de 
máscara, tanto para funcio-
nários, como para usuários.

Outra mudança registra-
da no hospital é o aumento 
na quantidade de leitos des-
tinados aos pacientes com a 

doença. Do total de 113 lei-
tos disponíveis no HC, 27 
foram isolados e estão reser-
vados para Covid-19, sendo 
15 de UTI e 12 de enferma-
ria. Atualmente, o Hospital 
de Clínicas tem 55 pacien-
tes de cirurgias do progra-
ma Opera Paraíba interna-
dos em enfermarias e nove 
em UTI, e no setor Covid 
são quatro pacientes na Uni-
dade de Terapia Intensiva e 
quatro na enfermaria.

“Todas essas medidas 
adotadas pela SES e segui-
das por nós aqui no Hospi-
tal de Clínicas tem o obje-
tivo de evitar a circulação 
do vírus e propagação da 
doença, não sendo necessá-
rio, até o momento, suspen-
der a realização de cirurgias 
agendadas”, esclarece a di-
retora do hospital, Vívian 
Rezende.
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Paraíba

Operação da Polícia Federal prendeu cinco pessoas em Campina Grande e outras quatro em João Pessoa

Paraíba na rota do tráfico de drogas
INTERNACIONAL

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

Uma operação foi reali-
zada pela Polícia Federal, na 
manhã de ontem, para desar-
ticular uma organização cri-
minosa especializada em trá-
fico interestadual de drogas, 
roubos e lavagem de dinhei-
ro. Na Paraíba, houve a prisão 
de nove pessoas, sendo cinco 
em Campina Grande e quatro 
em João Pessoa, que não tive-
ram as identidades reveladas. 

Operação Sol Nascente 
cumpriu 38 mandados, ex-
pedidos pelo Juízo da Vara de 
Entorpecentes de Campina 
Grande, na Paraíba, Amazo-
nas, Pernambuco, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Nor-
te.  Foram 23 mandados de 
prisão, 30 de busca e apreen-
são e também foi decretado o 
bloqueio de mais de 170 con-

tas. A ação policial teve apoio 
da Polícia Militar. 

Segundo o delegado da 
Polícia Federal, na Paraíba, 
as investigações identifica-
ram três grupos que atuavam 
no fornecimento de gran-
des quantidades de maco-
nha (skunk), ecstasy e cocaína 
para outros traficantes, locali-
zados principalmente na Pa-
raíba. A PF apurou que mais 
de R$ 500 milhões foram mo-
vimentados no período inves-
tigado e que parte destes va-
lores estavam sendo lavados 
através da utilização de em-
presas com atuação em vá-
rios ramos. As contas bancá-
rias utilizadas no esquema e 
o patrimônio identificados fo-
ram bloqueados por determi-
nação judicial.

Um grupo criminoso co-
mandado por um detento do 
PB1 foi alvo de uma opera-
ção envolvendo policiais ci-
vis, militares, penais e Cor-
po de Bombeiros, na manhã 
de ontem, na Comunidade 
São Lourenço, em Bayeux. Fo-
ram cumpridos 11 mandados 
de busca e apreensão. Um ho-
mem, apontado como líder do 
grupo foi preso. Na ocasião, 
foram apreendidos um revól-
ver, drogas, dinheiro, joias, 
celulares, além de uma roupa 
militar. De acordo com a polí-
cia, os alvos são suspeitos de 
cometerem crimes como rou-
bo, tráfico de drogas e porte 

ilegal de arma de fogo.
A ação das forças de segu-

rança naquela comunidade 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa foi desencadea-
da após denúncias da atua-
ção de facções criminosas que 
estavam tentando dominar a 
área, provocando medo aos 
moradores e impondo o ‘to-
que de recolher’. Na semana 
passada o comandante da 4ª 
Companhia Independente de 
Bayeux, major Batista, apre-
sentou à Polícia Civil um re-
latório sobre a autuação dos 
grupos naquela área, opinan-
do pela realização de uma 
operação integrada.

Grupo criminoso tinha 
comando de preso do PB1

Em BAyEux

Uma operação envol-
vendo policiais militares, 
civis e o Corpo de Bombei-
ros da Paraíba, realizada na 
manhã de ontem, no Ser-
tão do Estado, prendeu qua-
tros suspeitos de integrar 
uma quadrilha responsá-
vel por vários roubos e fur-
tos na região de Cachoeira 
dos Índios. 

Os presos foram Jardel 
Gonçalves de Sousa, consi-
derado líder do grupo cri-
minoso; Marcos de Sousa 
Silva; Francisco Mateus Bar-
bosa Dutra Lacerda e João 
Wiarlley Bezerra. 

De acordo com a polícia, 
João Wiarlley é apontado 

como a pessoa que arran-
cou os quatro dentes com 
um alicate e queimar com 
brasas do fogão a lenha, Joa-
quim Moreira Queiroga, 74 
anos, durante um assalto 
no sítio Cipó, zona rural da-
quele município, na madru-
gada do dia 2 deste mês. Na 
ocasião, o grupo levou duas 
furadeiras elétricas, uma 
motosserra e a quantia de 
R$ 700 do idoso.

“A operação teve o seu 
objetivo após esse roubo se-
guido de violência, aonde 
elementos armados, mar-
ginais, arrancaram dentes 
de um idoso com um ali-
cate e usaram brasas para 
queimar parte do seu cor-
po e a polícia tinha que dar 
resposta à sociedade. São 

os órgãos de segurança in-
tegrados no Sertão traba-
lhando, produzindo e mos-
trando que no nosso estado 
a segurança pública cres-
ce e fortalece para que o 
cidadão de bem possa ter 
garantido e direito de ir e 
vir,” disse o coronal Fran-
cisco Campos, comandan-
te do Comando Regional 
(CPR II).

Com o grupo foram en-
contrados duas espingar-
das calibre 12 e quatro re-
vólveres, além de celulares, 
bem como outros materiais 
de origem ilícitas, tais como 
bombas d’água e motores, 
etc. Os presos foram autua-
dos em flagrante delito e en-
caminhados ao presídio de 
Cajazeiras.

Polícia prende responsáveis por 
assaltos em Cachoeira dos Índios

NO sERTãO

João Wiarlley, segundo a polícia, arrancou os 
dentes do idoso com um alicate; com ele e os outros 
envolvidos foram apreendidos dinheiro e armas

Fotos: Divulgação

Uma equipe da Ro-
tam, do 10o BPM, de Cam-
pina Grande, localizou 
o veículo Fiesta, de cor 
preta, placas KLI-8836, 
de Garanhus (PE), que 
pode ter sido usado pelo 
grupo que roubou onze 
armas, que estavam em 
um caminhão. Notas fis-
cais das armas roubadas 
já estão em poder da Po-
lícia Civil e comprovam 
que seriam entregues em 
um clube de tiro, naque-
la cidade. O condutor do 
carro foi levado para a 
Central de Polícia.

O assalto ao cami-
nhão com as armas acon-
teceu no final da tarde 
de quinta-feira (17), na 
rua João Suassuna, cen-
tro de Campina Grande. 
O motorista foi rendido 
por um homem, que a 
polícia acredita ter rece-
bido apoio e, após se apo-
derar das armas fugiu 
em um carro. A ação foi 
gravada por câmeras de 
segurança da rua.

O coronel Arilson 
Valério informou que as 
armas estavam sendo 
transportadas sem ne-
nhuma segurança, nem 
mesmo no momento da 
descarga do caminhão 
em direção ao clube.

Polícia 
localiza carro 
usado por 
assaltantes

ROuBO dE ARmAs

A Polícia Rodoviária 
Federal recuperou, nessa 
quinta-feira (18), três veí-
culos que estavam adulte-
rados, sendo um semirre-
boque e duas motocicletas 
com registro de roubo/fur-
to. Além disso, um homem 
com mandado de prisão foi 
preso. No km 30 da BR-230, 
em João Pessoa, policiais 
abordaram um caminhão 
VW/15180. Ao verificar a 
documentação do homem 
de 45 anos, foi encontrado 
que ele tinha um manda-
do de prisão expedido pelo 
crime de furto. Ele foi pre-
so e encaminhado à Cen-
tral de Polícia. Em seguida, 
no município de Campina 
Grande, Agreste paraibano, 
policiais do Grupo de Patru-
lhamento Tático (GPT) da 
PRF realizaram uma ins-
peção de um semirreboque, 
quando constataram que o 
veículo estava com a iden-
tificação adulterada. Foi la-
vrado boletim de ocorrência 
e o veículo ficará à disposi-
ção para realizar perícia.

Outra ação ocorreu no 
período da noite, quando 
policiais realizavam fisca-
lização na BR-230, em São 
Mamede, e deram ordem 
de parada a um carro GM/
Spin que transportava duas 

PRF apreende carros
e motos adulterados

NAs ROdOvIAs

n 

Em uma das 
fiscalizações 
foram 
identificadas 
adulterações 
em duas 
motos 
transportadas 
em um 
reboque

motocicletas em um rebo-
que. Na fiscalização foram 
apresentados documentos 
dos veículos, em um deles 
constava indícios de adulte-
ração e o outro possuía um 
registro de roubo/furto/ex-
travio do Detran/PE.

Ao realizar outras inspe-
ções nas duas motocicletas 
foi constatado que ambas 
estavam adulteradas e que 
haviam sido roubadas, uma 
delas em agosto de 2011, em 
de Belém/PA e a outra há 
apenas três dias no municí-
pio de Santa Cruz do Capi-
baribe/PE. O condutor, um 
homem de 41 anos, foi deti-
do e encaminhado à Polícia 
Judiciária.

O Tribunal do Júri Popular 
da Comarca de Cajazeiras con-
denou a 18 anos e nove meses 
de prisão Sebastião Aprígio de 
Sousa Neto, em regime fecha-
do, pelo assassinato de Geize 
Pinto de Souza, de 26 anos. A 
sessão aconteceu nessa quin-
ta-feira (17), no Fórum Ferreira 
Júnior. Logo após a leitura da 
sentença, o advogado de defe-
sa, Pablo Guedes, disse que vai 
recorrer da decisão. 

Durante a sessão, fami-
liares, amigos e representan-
tes de entidades de defesa da 
mulher fizeram uma mani-
festação na porta do fórum, 
pedindo a condenação de Se-
bastião Aprígio. 

Geyze foi assassinada no 

dia 8 de janeiro de 2022, na re-
sidência do casal, com uma 
violenta facada no pescoço, 
após uma discussão com seu 
companheiro, Sebastião Aprí-
gio Neto. Segundo a polícia, 
o então suspeito teria usado 
a mesma arma para tentar se 
matar, mas foi preso em fla-
grante, levado para o Hospital 
Regional de Cajazeiras, onde 
ficou constatado que as lesões 
eram superficiais. Após ser 
medicado, foi autuado na De-
legacia de Polícia de Cajazei-
ras pelo crime de feminicídio.

Segundo as investigações 
da Polícia Civil, Geize foi 
morta com um golpe de faca 
no pescoço desferido por Se-
bastião durante uma discus-

são dentro de casa. Ela ten-
tou escapar pela janela, mas 
não conseguiu e teve que en-
trar em luta corporal com o 
companheiro. Ele sacou uma 
faca e cometeu o feminicídio. 
A polícia disse que o crime foi 
motivado por ciúme. 

Outro crime 
Na cidade de São José dos 

Cordeiros, no Cariri do esta-
do, a polícia está investigan-
do o assassinato de Franci-
dalva Ferreira da Silva, de 
33 anos, ocorrido na noite de 
quinta-feira (17). 

Até o final da manhã de 
ontem, a polícia ainda não 
havia localizado um homem 
identificado apenas por Ever-

ton (Galego), suspeito de pra-
ticar o crime. Informações 
dão conta que ele poderia ter 
fugido para a cidade pernam-
bucana de Itapetim, onde re-
sidem seus familiares. 

A polícia tomou conheci-
mento que o assassinato da 
mulher teria ocorrido por-
que Francidalva, armada com 
uma faca, foi até a praça públi-
ca da cidade, onde o suspeito 
estava bebendo para matá-lo, 
pois ela tomou conhecimento 
que ele abusou sexualmente 
de sua filha de 12 anos. Hou-
ve a discussão e o homem efe-
tuou os disparos.

Ela ainda foi socorrida 
para o Hospital Regional de 
Serra Branca, onde faleceu.

Assassino é condenado a 18 anos de prisão 
FEmINICídIO

Geize Souza foi morta por Aprígio Neto, condenado a 18 anos de prisão
Francidalva foi assassinada ao tomar 
satisfação sobre abuso sexual sofrido pela filha
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O presidente do Sindica-
to do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos (Sin-
difarma) de João Pessoa, Her-
bert Almeida, afirmou que 
essa falta de medicamentos 
vem acontecendo há meses, 
como resultado da grande de-
manda em razão da pande-
mia. “Isso se deve, também, à 
falta de matéria-prima. Para 
reverter o quadro, só aumen-
tando a produção, mas a fal-
ta de insumos impede uma 
maior produção dos fárma-
cos”, explicou. 

Ele esclareceu que os me-
dicamentos que vêm faltan-
do são antibióticos das vias 
respiratórias, como amoxici-
lina, azitromicina e analgési-
cos como a dipirona suspen-
são, que voltou com a fórmula 
em gotas, “mas já está sinali-

zando que deve faltar de novo. 
Essa superdemanda de me-
dicamentos é decorrente de 
situações pós-Covid e, para 
piorar, ainda há esse cenário 
de possibilidade de uma nova 
onda do vírus, em termos de 
mutações”, ressaltou. 

Almeida disse que o mer-
cado farmacêutico tem sua de-
manda programada anual-
mente e, quando há uma 
grande procura, sempre há 
um desabastecimento, mas 
desta vez o problema perdu-
ra por vários meses. 

Segundo Hebert Almeida, 
não se pode mensurar o pico 
de necessidade de uma socie-
dade. “Há um planejamento, 
mas não se sabe mensurar o 
quantitativo, e quando se fala 
isso, fala-se também de Paraí-
ba, Brasil e mundo”, finalizou. 

Encontrar medicamentos para o tratamento das vias respiratórias continua sendo uma tarefa angustiante 

Desabastecimento persiste na capital
nas farmácias

Mayra Santos 
mayraalvessantos@hotmail.com

As farmácias em João Pes-
soa vêm sofrendo com a fal-
ta de medicamentos fun-
damentais em tempos de 
pandemia, principalmente 
os que tratam de doenças 
das vias respiratórias. Essa 
situação é oriunda da pande-
mia da Covid-19, provocando 
uma superdemanda para as 
indústrias, afetando, inclu-
sive, o tratamento médico 
de alguns pacientes. Depois 
de quase três anos de pande-
mia, a situação ainda persis-
te, especialmente no que se 
refere a medicamentos para 
público infantil e o cenário 
pode piorar com o recrudes-
cimento dos casos pelo apa-
recimento de nova cepa.

Helder Lira, gerente de 
uma farmácia localizada no 
Centro de João Pessoa, con-
tou que desde o início da pan-
demia foi sentida a falta de 
muitos medicamentos, sendo 
que, atualmente, alguns labo-
ratórios já normalizaram, em 
parte, a distribuição, mas ou-
tros produtos ainda estão em 
falta. “No começo da pande-
mia, faltaram remédios como 
dipirona, xaropes. Passamos 
muito tempo com estoque ze-
rado, mas agora está voltan-
do a aparecer produtos como 
o antialérgico Allegra, que é 
muito procurado”, informou. 

Outros produtos como 
Clenil, utilizado para nebuli-
zação, já está faltando nova-
mente, Aerolin gotas é outro 
inalatório em falta. Ele con-
tou, ainda, que durante a pan-
demia chegou a faltar quase 
todos os produtos de uma só 
vez. Atualmente essa distri-
buição fica oscilando - ora fal-
ta um, ora falta outro medica-
mento. Diante dessa situação, 
a empresa adquire o máximo 
possível de medicamentos 
disponíveis. Por exemplo, an-
tes o estoque comprado nessa 
farmácia era de 20 unidades 

de xaropes de 120ml e agora, 
se tiver 100 unidades disponí-
veis, a empresa compra a fim 
de garantir a medicação para 
os clientes. 

Já em outra farmácia, em 
Oitizeiro, Maira da Silva, 
farmacêutica, disse que com 
essa falta de medicamento 
passaram a recomendar ou-
tra medicação que possua o 
mesmo princípio ativo. “O 
Koide-D tem sido prescri-
to pelos médicos, mas como 
está em falta, oferecemos a 
versão genérica”, exemplifi-
cou.  Ela contou que no pico 
da pandemia chegaram a fal-
tar vitaminas C, D, antigri-
pais, entre outros, e que a 
empresa procurou aumen-
tar o estoque para suprir a 
demanda.  

Adriana Peixoto, farma-
cêutica, também em Oitizei-
ro, afirmou que no momen-
to, a principal falta que está 
sentindo são dos antibióti-
cos e antimicrobianos, como 
a amoxicilina. “Não estamos 
conseguindo comprar de ne-
nhuma forma, assim como os 
de uso inalatório, para quem 
está com deficiência respi-
ratória, e os medicamentos 
com corticoide, que são os 
xaropes. Hoje conseguimos 
abastecer alguns, mas vie-
ram poucas unidades. O xa-
rope para tosse seca também 
está difícil. Antes, comprá-
vamos 60 frascos de xarope, 
agora só encontramos dispo-
níveis 15 frascos para com-
prar”, contou. 

Ela informou ainda que a 
farmácia recebe, em média, 
20 frascos de 100ml da amo-
xicilina com clavulanato de 
potássio, muito recomendada 
para crianças. “Geralmente, 
na receita, vem prescrito para 
que tome três frascos, só que 
está em falta e faz mais de um 
mês que não chega. Toda se-
mana chega mercadoria, mas 
esse medicamento, especi-
ficamente, está em falta”, la-
mentou. Segundo ela, as dis-

tribuidoras alegam que não 
têm o produto, provavelmen-
te pela falta de insumos para 
fabricação, por conta da pan-
demia. Para driblar essa si-
tuação, Adriana explicou que 
pede para o paciente voltar ao 
médico e pedir orientação em 
relação à troca de medicação 
para que ele possa receber o 
tratamento necessário. 

Manoel Pereira, 31, radio-
logista, disse que há um mês 
e meio, aproximadamente, 
vai às farmácias procurar 
amoxicilina para o filho de 
seis anos e não encontra. “Ele 
estava com ‘cansaço’ e secre-
ção”, lamenta.

Esterlane Silva, 51, con-
tou que suas quatro netas são 
alérgicas e estavam preci-
sando de remédio para ina-
lar pela bombinha - elas têm 
asma. “Quando elas têm cri-
se, a situação piora, então 
como não encontramos, fo-
mos para a UPA e lá elas fo-
ram medicadas”. 

n 

Manoel 
Pereira está 
há cerca de 
um mês 
procurando 
remédio para 
o filho com 
problemas 
respiratórios, 
mas não 
encontra

Vários medicamentos, inclusive para crianças, não estão sendo repostos em ritmo normal, preocupando médicos e pacientes

Falta de insumos também 
inibe produção normal

Quem sofre ou testemu-
nha uma violação de direitos a 
crianças e adolescentes tem na 
figura do conselheiro tutelar 
uma garantia de que o Estatu-
to da Criança e do Adolescen-
te (ECA) será cumprido. Em 
João Pessoa, são 35 deles dis-
tribuídos em sete Conselhos 
Tutelares. A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento So-
cial (Sedes), é quem dá suporte 
técnico e condições de fun-
cionamento aos Conselhos na 
cidade. Ao longo do ano foram 
realizados 5.487 atendimentos 
pelas sete unidades, sendo a 
do Valentina a que mais rea-
lizou atendimentos, num to-
tal de 1.667.

Entre julho e os primeiros 
15 dias de novembro de 2022, 
foram registrados 1.933 aten-
dimentos, referentes a dados 
colhidos a partir de registros 
de violações, denúncias, pe-
didos de informação e averi-
guações nos Conselhos Tutela-
res que atendem as regiões da 
Praia, Mangabeira, Valentina 
Figueiredo, Cristo Redentor e 
aos bairros das regiões Sul, Su-

Conselhos Tutelares realizam mais de cinco mil atendimentos
em JOÃO PessOa

deste e Norte da cidade.

Comemoração
Ontem foi comemorado 

o Dia do Conselheiro Tute-
lar, função criada para exer-
cer essa tarefa. Os conselhei-
ros são eleitos de três em três 
anos pela comunidade do mu-
nicípio onde vai atuar. Os con-
selhos funcionam em regime 

de plantão, recebendo denún-
cias de diferentes canais, seja 
por meio dos Disques 100, 123 
e 156 ou pelos telefones fixos e 
por celular.

Quem explica sobre a roti-
na dos conselheiros é Piragi-
be Lucena, do Conselho Tute-
lar da Região Sudeste. “Após 
recebida a denúncia, depen-
dendo do caso, a equipe se mo-

biliza imediatamente ao local 
para realizar o atendimento, 
sempre contando com a pre-
sença de um profissional de 
psicologia e assistente social 
e, se necessário, são acionadas 
as forças de segurança públi-
ca”, afirmou.

Os conselheiros tutelares 
também realizam um traba-
lho fundamental de educação 

junto à comunidade, realizan-
do visitas e palestras em esco-
las, mantendo sempre o diálo-
go com a sociedade. 

As unidades receberam su-
porte com reforma dos locais 
de funcionamento, comple-
mentação no quadro de técni-
cos administrativos, psicólo-
gos e assistentes sociais, além 
da melhoria de condição de 
trabalho com a entrega de car-
ros, computadores novos, in-
ternet de melhor velocidade e 
celulares para que sejam rea-
lizados os atendimentos com 
qualidade.

A conselheira tutelar da 
unidade Norte, Rosana Perei-
ra, destacou as melhorias no 
trabalho com o apoio da Pre-
feitura. “Tivemos uma melho-
ra grande na estrutura, no fun-
cionamento, ajudando a gente 
a fazer um trabalho melhor, 
um atendimento mais resoluti-
vo, principalmente com a pos-
sibilidade de atender por tele-
fone quem por vezes precisa 
apenas de uma orientação ou 
termos um acesso mais rápi-
do a quem precisa”, observou.

“Temos a preocupação em 

sempre manter o diálogo aber-
to com os conselheiros tutela-
res, pois são eles que estão na 
ponta do atendimento para ga-
rantir o direito das crianças e 
adolescentes. É muito impor-
tante continuar essa parceria, 
contribuindo para uma socie-
dade mais harmônica e que 
protege quem mais precisa”, 
complementou Norma Gou-
veia, secretária de Desenvol-
vimento Social de João Pessoa.

Uma das ferramentas que 
está ajudando os conselheiros 
tutelares em seu trabalho é o 
Sistema de Informação para 
a Infância e Adolescência (Si-
pia), implementado este ano. 
A população pode acessar os 
serviços dos Conselhos Tute-
lares acionando o Disk 100 (na-
cional) ou 156 (municipal) ou 
ainda entrar em contato com 
a unidade do Conselho Tute-
lar que atenda a sua região. 
No site da Prefeitura estão lis-
tados os telefones e as áreas de 
abrangências de todos os con-
selhos através do link: https://
bit.ly/3EnimDu, cujo atendi-
mento é realizado em horário 
comercial e regime de plantão.

Ambiente de um dos Conselhos da capital; ontem, foi comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar

Foto: Secom-JP

Fotos: Evandro Pereira
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timbragem
preta e nordestina

Música

Concerto com

Hoje, em João Pessoa, a Orquestra Sinfônica da Paraíba faz apresentação com 
Totonho e Escurinho em homenagem ao Dia da Consciência Negra
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Escurinho durante os ensaios sob a batuta do maestro-titular da OSPB, Luiz Carlos Durier

n 

Paraibano Totonho (E) e o pernambucano 
radicado no estado Escurinho (D) vão subir ao 
palco da Praça do Povo separadamente, cada um 
dos artistas com quatro músicas no repertório

Na Praça do Povo, entre mil apertos, 
vai ter maloqueiro cantando concerto. 
Hoje, que precede o Dia da Consciência 
Negra, os músicos Totonho e Escurinho 
são os convidados do 6º concerto ofi-
cial da Orquestra Sinfônica da Paraíba 
(OSPB). Com regência do maestro-titu-
lar Luiz Carlos Durier, a apresentação 
no Espaço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, começa às 20h e a entra-
da será 1 kg de alimento não perecível, 
que será doado a instituições carentes 
da capital. Além da merecida homena-
gem, a união de Escurinho e Totonho é 
especial por fugir de um padrão de ar-
tistas que geralmente recebe convites 
para se apresentar com orquestras.

Essa será a primeira vez que Escuri-
nho canta diante de uma sinfônica. 
Ele já teve experiências com os arran-
jos armoriais do Quinteto da Paraíba, 
mas nada comparável com esta opor-
tunidade como solista da OSPB. “Estou 
muito contente. Posso dizer que é uma 
realização de um sonho, de um desejo 
de escutar minha música nesse forma-
to. Dedico a minha participação nesse 
concerto ao povo negro da Paraíba, ao 
povo negro nordestino”, destaca o mú-
sico de Serra Talhada (PE).

Já Totonho acredita que o concer-
to coloca a música dele em um pata-
mar de maior importância em sua tra-
jetória artística. “Acho que eu também 
merecia isso, que a minha música pu-
desse ser percebida por outra timbra-
gem e por outras pessoas que não to-
cam o mesmo gênero de música que 
eu uso para a composição”.

Os artistas se apresentarão separa-
damente, cada um com quatro músicas 

no repertório. Ao menos é assim que 
está planejado, mas Escurinho arqui-
teta junto com o maestro uma surpre-
sa quando Totonho estiver encerrando 
sua apresentação com ‘Amassar a lata-
ria’, música presente no álbum Samba 
Luzia Gorda, que o artista de Monteiro 
gravou com o pernambucano Otto. Pa-
rece a música propícia para um dueto 
com Escurinho, que de alguma forma 
está “presente” na letra: “Vamos dar 
um beijinho / Vamos quebrar a lâm-
pada / E ralar no escurinho”.

Com arranjos de Emanuel Barros, 
que conhece muito bem a história dos 
convidados da noite, a Orquestra Sin-
fônica da Paraíba seguirá um padrão 
que já está sugerido na versão original 
das canções, sem exigir mudanças ra-
dicais nos estilos de Escurinho e Toto-
nho. “É como se eu estivesse tocando 
com minha banda”, compara Escuri-
nho. A OSPB também vai executar as 
canções ‘A praieira’, de Chico Science, 
e ‘Aquarela do Brasil’, de Ary Barroso. 
Entre as outras composições autorais 
dos convidados estão ‘Eu mandei meu 
amor’, ‘Nhem nhem nhem’, de Totonho, 
e de Escurinho: ‘Lá vem a onda’, ‘Coco 
na Penha’, ‘Negro Espírito’ e ‘Cadê as 
flores’, esta presente no novo álbum, em 
parceria com Chico César.

Representatividade
“A escolha de Totonho e Escurinho 

se deu pelo que eles representam como 
artistas e como pessoas da música po-
pular paraibana. Essa foi a motivação 
que levou a OSPB e a Funesc a convida-
rem os dois artistas para este concerto 
comemorativo. Está se tornando uma 
tradição na Orquestra Sinfônica da Pa-
raíba fazer esse concerto para comemo-
rarmos e refletirmos sobre esta data e 

a consciência negra”, explica o maestro 
Luiz Carlos Durier. 

Se alguém acredita que a versão para 
orquestra descaracterizaria a música 
produzida pelos convidados, Escurinho 
aponta exatamente para o efeito inverso 
do que se poderia presumir. “Tem uma 
coisa que eu percebi desde que ouvi pela 
primeira vez minha música arranjada 
pela orquestra é a questão da regiona-
lidade e da ancestralidade dela. Percebi 
o que está embutido nela com relação a 
música nordestina, a música armorial, 
a música feita no interior, a música dos 
indígenas e dos negros. Com os arran-
jos sinfônicos fica bem explícito o can-
cioneiro nordestino. É como se você ti-
rasse todos os arranjos da minha música 
e fosse escutar o ritmo”.

A mesma impressão é comparti-
lhada por Totonho. “Esse concerto 
me leva também à responsabilida-
de afetiva de representar o povo de 
Monteiro, a minha cidade, uma cida-

de poética, de muitos poetas. Eu me 
sinto um Flávio José, meu ídolo, a pes-
soa mais importante do forró hoje na 
Paraíba inteira, representa todo mun-
do do gênero. Então, pra Flávio José 
e pra Monteiro, eu vou lá ‘me amos-
trar’ nesse concerto”.

Acostumado e se movimentar bas-
tante durante os seus shows, pulando, 
dançando e comandando cirandas, Es-
curinho, o rei da “malocage”, precisará 
seguir um espaço limitado pela gran-
de estrutura que o cercará na Praça do 
Povo. Mas nada que controle sua emo-
ção. “Eu já me emocionei no ensaio e 
não posso me emocionar da mesma 
forma durante o show. Pessoas que 
não conheçam a gente e a nossa músi-
ca talvez não tenham essa emoção toda, 
como se fosse mais uma música e um 
cantor a mais no palco. Ou não. Mas 
quem conhece sabe e se envolve”, con-
clui Escurinho, dando o tom da apre-
sentação de logo mais.
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‘1899’ é inspirada na crise de refugiados e também no ‘Brexit’

‘1899’

Nova série é dos 
criadores de ‘Dark’ 

Inspirados na crise europeia de refugiados, em 
2015, e no Brexit, em 2020, os criadores de Dark de-
cidiram retornar a atmosfera sombria em sua nova 
série na Netflix. 1899, de Baran bo Odar e Jantje Frie-
se, estreou nesta semana, e já está entre os assun-
tos mais comentados nas redes sociais.

Na história, o navio Kerberos deixa a Europa 
rumo à América. De diferentes origens europeias, 
os passageiros compartilham as mesmas esperan-
ças em uma terra distante.

No caminho, a embarcação encontra o Prome-
theus, outro navio que havia sumido misteriosa-
mente alguns meses antes. O paradeiro de ambas 
tripulações esconde segredos sinistros e o sonho de 
uma nova vida se transforma em pesadelo.

A expectativa de que a nova produção mantenha 
o sucesso de sua antecessora é grande por parte do 
público. Em entrevista ao Estadão, Baran garantiu 
haver semelhanças no gênero e estética, porém, o 
intuito da trama é completamente diferente.

“Estamos jogando novamente com uma peça 
dramática de época. Como em Dark, que começou 
como um típico programa policial e se transformou 
nessa grande viagem no tempo, temos uma abor-
dagem semelhante em 1899, de que estamos mis-
turando gêneros”, explica

No entanto, enquanto o seriado de 2017 é mais 
lento, o diretor caracteriza 1899 como uma “mon-
tanha-russa”. “É uma câmera portátil em constan-
te movimento. Muitos idiomas, pessoas conversan-
do muito, lutando, gritando, correndo e pulando”, 
afirma ele.

Série multilinguística
Como mencionado pelo diretor, a série possui 

muitos idiomas, pois cada ator fala em sua língua 
materna. Isso porque, na história, os imigrantes 
vêm de diversas regiões da Europa.

Aqueles que optarem pelo áudio original vão es-
cutar alemão, inglês, espanhol, português, francês, 
polonês, dinamarquês, norueguês, cantonês e japo-
nês. Essa pluralidade cultural foi um pilar funda-
mental desde a concepção da série.

“Com a crise dos refugiados e o Brexit, a Euro-
pa que conhecemos estava se desfazendo, de for-
ma muito instável e assustadora. Queríamos vol-
tar à ideia da Europa e dos europeus trabalhando 
e criando juntos, esses eventos nos inspiraram na 
criação da série, que contou com uma equipe inter-
nacional também”, disse Jantje Friese.

Personagens
Além da estética, os diretores também trouxe-

ram um ator do elenco de Dark para 1899. O capitão 
Eyk é interpretado por Andreas Pietschmann, que 
viveu a versão adulta do Jonas em Dark.

Na nova produção, o artista descreve seu perso-
nagem como melancólico e afirma que todos estão 
fugindo de algo durante a jornada no navio. “Cada 
um dos personagens tem seu próprio motivo para 
fugir de algo, e talvez eles nem saibam que estão 
fazendo isso e só estão descobrindo durante aque-
la viagem”, iniciou.

“Eyk viu coisas na vida que fizeram dele o que 
ele é. Decepcionado, apenas ficando consigo mes-
mo, não falando com ninguém, bebendo muito. 
Ele é um mistério para todos. Mas o que aconte-
ce no oceano vira seu mundo de cabeça para bai-
xo”, reiterou.

Aneurin Barnard, que dá vida a Daniel, analisa 
que a viagem das personagens é uma metáfora so-
bre a força do coletivo: “Cada passageiro está em 
uma jornada literal e aquele navio é uma metáfora 
de que todos têm lutas e danos de maneiras dife-
rentes, mas, inevitavelmente, estão em busca des-
se sonho americano”.

Foto: Netflix/Divulgação

O que é mais bonito no mundo?
O que existe mais bonito 

neste mundo de Deus? 
Alguns dirão que é o nas-

cer ou o pôr do sol. É uma 
bela resposta, mas muitos 
haverão de contestar e afir-
mar que um céu estrelado 
numa noite de luar não tem 
igual. Ao que alguém, ligado 
às causas do meio ambien-
te, certamente vai contra-ar-
gumentar e simplesmen-
te anunciar que a floresta 
amazônica é um das maio-
res dádivas que a natureza 
nos concedeu. E vai por aí 
– cada qual com sua convic-
ção. E, de resto, todos esta-
rão certos.

Numa manhã de um sá-
bado, final de um feriadão 
que premiou os funcionários 
públicos com cinco dias de 
folga, eu olho para o céu azul 
com algumas nuvens bran-
cas e vejo que muita gente de 
fora por aqui aportou, para se 
banhar nas águas mansas do 
mar de Tambaú. 

E fico feliz ao receber as no-
tícias de que no Sertão come-
çou a chover. E chover forte. 
Patos, Nova Olinda, Tavares, 
Itaporanga e em outros muni-
cípios as águas desceram do 
céu, com abundância e com 
muito barulho. A par dos re-
lâmpagos, trovões e muitos 
raios, vieram enxurradas que, 
de tanto volume em tão pouco 
tempo, encheram os pequenos 
açudes e deixaram os irmãos 
sertanejos anchos com a pers-
pectiva de um bom inverno 
que, a rigor, os meteorologis-
tas só preveem para dezem-
bro, começo de janeiro.

Então, resolvi juntar o ca-
lor do sol da cidade onde há 
tempo construí a minha vida 
e onde teimo em nela me man-
ter, com as grandes diferenças 
da João Pessoa de 50, 60 anos 
atrás – quando ainda era uma 
província em que se andava 
de bonde ou de “marinetes” 
– com a metrópole dos tem-
pos atuais, em que dois bair-

ros, Mangabeira e Valenti-
na, têm mais gente do que na 
maioria dos municípios do Es-
tado e que – só os dois – con-
seguem eleger até um depu-
tado federal.

E, quando me dou ao traba-
lho de fazer essas elocubrações 
em torno do tempo e da minha 
cidade, não posso (e não devo!) 
deixar de me sentir feliz e sa-
tisfeito em permanecer vivo, 
com todos os órgãos vitais do 
corpo funcionando a conten-
to e com o cérebro ainda a dar 
conta das demandas que lhe 
são encaminhadas.

E resisto, persisto e não 
desisto. Enquanto conseguir 
andar com os meus próprios 
pés e pensar com a minha ca-
beça, por aqui estarei e não 
custa relembrar a famosa fra-
se atribuída a Zagalo:

– Vocês vão ter de me 
aturar!

Até quando? Perguntem 
a Deus! Ele e mais ninguém, 
decerto terá a resposta...

E, para terminar como co-
mecei, vou responder:

– O que há de mais bonito 
no mundo, é a mulher!

Jovem, bela, escultural e, 
de preferência, toda nua... 

“Patos, Nova 
Olinda, 
Tavares, 
Itaporanga 
e em outros 
municípios as 
águas desceram 
do céu, com 
abundância 
e com muito 
barulho

Volta Seca (tipo popular)

Antônio dos Santos, vulgo Volta 
Seca, sergipano de Itabaiana, ingres-
sou no bando de Lampião quase meni-
no, com apenas 11 anos de idade, para 
escapar às surras diárias que sua ma-
drasta lhe dava. Também era espanca-
do por Lampião e pelos demais can-
gaceiros do grupo por causa das suas 
peraltices próprias da idade. Suas fun-
ções se limitavam a dar banho nos ca-
valos, lavar louça e roupa suja e tam-
bém espionar nas cidades se havia 
muitos policiais em ronda. Tanto apa-
nhou que acabou se tornando um dos 
cangaceiros mais violentos de todo o 
bando. Astuto, corajoso e agressivo, em 
contraste com uma grande sensibilida-
de artística. Apesar de semianalfabeto, 
escrevia com grande facilidade versos 
e também compunha letras de música 
que o bando inteiro conhecia e canta-
va em alguma fazenda, sob proteção 
do próprio dono. 

Volta Seca foi preso três vezes, 
tendo fugido nas duas primeiras. Foi 
condenado a 145 anos, mais tarde a 
pena foi reduzida para 30 anos e, fi-
nalmente, para 20, não tendo cum-
prido integralmente porque o presi-
dente Getúlio Vargas lhe concedeu o 
perdão, em 1954. O cangaceiro Volta 
Seca morreu em 1997 em Leopoldina, 
Minas Gerais, onde estava morando. 
Após deixar o cangaço gravou, em 
1957, o LP de 10 polegadas As cantigas 
de Lampião, com direção do maestro 
Guio de Morais e narração do locu-
tor da Rádio Nacional, Paulo Rober-
to. Lançado pela gravadora Todamé-
rica, o disco continha as músicas do 
Cangaço, entre elas ‘Mulher Rendei-
ra’ e ‘Acorda Maria Bonita’.

Em uma entrevista, Antônio dos 
Santos esclareceu os motivos que le-
varam um menino de 11 anos a entrar 
no cangaço. Segundo ele, quando mo-
rava com os pais, via a família perio-
dicamente vitimada pela seca, acossa-
da pela fome, e jamais o patrão, o dono 
da fazenda, se mostrava capaz de um 
mínimo gesto de ajuda (“nunca uma 
vasilha de leite, nunca um pedaço de 
queijo, nem quando minha mãe paria 
um dos meus irmãos”).

Mas quando passava um grupo 
de cangaceiros na região, o fazendei-
ro logo separava um bom pedaço de 
carne de sol ou de charque, queijos, 
manteiga, farinha e aguardente para 
entregar ao grupo, como forma de se 
prevenir de maiores violências.

Volta Seca só aprendeu a ler e assinar 
o nome quando foi preso e tornar-se um 

cantador. Volta Seca nunca foi reconhe-
cido no Nordeste, como um cantador 
dos bons – como foram outros do qui-
late de Inácio da Catingueira e até mes-
mo do Cego Aderaldo. E além do mais, 
a sua voz não era das mais notáveis en-
tre os cantadores. Também na habilida-
de de composição de versos não era tão 
bom quanto os outros poetas repentis-
tas existentes da época.

Quando Volta Seca chega à presen-
ça de Lampião, o mesmo repousava 
no ponto da Caatingas de Mirandela, 
quando um de seus cabras lhe anun-
ciou que um menino chegava das ban-
das do Saco Torto de Sergipe, insistin-
do para ver o Chefe.

Com a má vontade natural de 
quem não é de conversas, particular-
mente com a meninada, o Capitão Vir-
gulino custou bastante a condescen-
der a entrevista. Trazia o garoto uma 
franguinha debaixo do braço. Os can-
gaceiros gargalhavam às custas do pe-
queno. Chamaram-no, logo, Antônio 
da Pinta. A Pinta era o presente que 
trazia, talvez para comprar ou como-
ver o maioral.

O futuro veio a demonstrar que 
não havia razão para chalaças. O me-
nino passaria, um dia, aos anis da de-
linquência sertaneja, como o maior 
destaque. Lampião, dentro da sua li-
nha doutrinária, repeliu o engaja-
mento do menor, nas hostes bando-
leiras. Também o achava demasiado 
conversador.

– “Mas porém si o Sinhô acha 
quinun sirvo proutra coisa, deixe eu 

fica pra lavá os animá, fazê mandado, 
limpá o chão... Já sirvi de quê madêro, 
fiz trabio de roça, sei amontá in osso, e 
dou recado sem errá...”

Dez anos – era a idade do futuro 
Volta Seca – 10 anos nas caatingas às 
vezes valem mais que 16 praias. Difi-
culdades e sofrimentos são grandes 
mestres da vida. Soltam, até, a língua 
precocemente ou a fazem emudecer 
quando preciso e geram destemores 
incríveis.

– “Mas o Sinhô nun vai mi batê, pru-
quê eu quero fica! Tamém vai vê, nun 
vai se arrenpendê...”

O Chefe não era o desabusado 
que sempre recusasse conselhos ou 
ponderações dos companheiros gra-
duados. 

– “Cumpade, ispirimente o me-
nino...”

Experimentou e “deu certo”... Não 
gostou, porém, da alcunha ridícula 
de Antonho ou Tonho da Pinta, para 
o garoto que passou à condição de 
sua ordenança... E apresentava o novo 
“cangaceiro” de vocação, Antônio dos 
Santos, como o seu Comandante.

– “Ispia ali, Conoré Vorta Seca lim-
pando os fuzí...”

Nem Volta Seca sabe, de certeza, as 
razões desse vulgo. Provavelmente, 
os cambitos escuros, realçados pelas 
calças curtas; e os braços, dois grave-
tos confundindo-se com os garran-
chos recurvos das caatingas, talvez 
dessem, ao Capitão, a ideia... De longe, 
uma coisa só: mato sem verde, pernas 
e braços de moleque, tudo intrincado 
e enrolado, verdadeiro cipoal seco, 
volta sobre volta, volta seca...

De todos os jagunços processa-
dos, foi ele o que padeceu mais tem-
po na prisão e sem razões médico
-psicológicas, jurídicas ou sociais. 
Formalidades em demasia. Exces-
sos. Temores desarrazoados. Revi-
des incompreensíveis, tantos anos 
depois, de uma sociedade madrasta 
que não soube assistir e educar. An-
tônio da Pinta foi uma criança per-
dida no turbilhão da vida sertane-
ja. Não aprendera outra coisa, senão 
admirar o cangaço, pois as tentativas 
profissionais de queimadeiro ou la-
vrador não lhe enchiam o coração. 
Não era, porém, inadaptável. Os fa-
tos mais tarde o comprovaram.

Volta Seca é um nome célebre no 
Brasil inteiro. Tristíssima celebridade. 
Poucos delinquentes, no mundo, terão 
tido publicidade tão grande, quanto 
nosso cangaceiro menino.

Foto: Reprodução

Volta Seca: cangaceiro aos 11 anos de idade

Excepcionalmente hoje não teremos a coluna de 
Astier Basilio, que voltará na próxima semana

Bárbara Correa 
Agência Estado
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Colunista colaborador

Manhã quente e úmida da última sexta-
feira. Eu me uni ao prof. Josemir Camilo 
e aguardamos Jean Patrício chegar da 

capital. Tínhamos um motivo bem especial para 
o encontro de historiadores, é que o também 
historiador prof. José Octávio de Arruda Mello 
estava prestes a fazer uma palestra sobre o 
bicentenário da independência do Brasil, mas 
não em Campina Grande e sim na aconchegante 
Alagoa Nova, a “Esmeralda verdejante dos 
Bultrins”, nos dizeres poéticos do amigo alagoa-
novense Luciano Oliveira, e fomos prestigiar. A 
saída de Campina foi tranquila e logo estávamos 
na BR-104. No retão da saída do contorno, lembrei-
me das caminhadas até a “Virgem dos Pobres” 
na vizinha Lagoa Seca, penitência cumprida por 
muitos fiéis durante todo o ano, assim como uma 
grande procissão que sai de Campina pintando de 
fé uma das faixas da rodovia.

O Juracy Palhano não larga seu verde por nada, 
“bairro mais arborizado da cidade”, como diz o 
incansável Juracy de memoráveis eleições. Lagoa 
Seca tinha cara de feriado, pouco movimento 
naqueles meados de manhã. Pegamos a direita 
na PB-097, também conhecida como “estrada para 
Alagoa Nova”. Mais adiante estávamos no distrito 
de Floriano até passar pela entrada para Matinhas 
denunciada, claro, por inúmeros pés de laranja, 
grande produtora que é. Dali até Alagoa Nova, 
presenciamos um verde que o sol ainda não castigou. 
Brejo úmido, ainda sobejando flores de Ipê (quase 
sempre amarelos), bonito de se ver.

Já em Alagoa Nova, defronte à Praça 
Sant’Anna, lembrei-me de quando estive na 
cidade, participando do evento de criação do 
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoa Nova. 
Isso antes da famigerada pandemia que foi só 
acabar a eleição e ela veio teimando em aparecer 
(ou teria sido escondida?). Esse mesmo Instituto, 
de Zé Carlos (presidente), de Jadson, Júnior, 
Luciano, Ana Lúcia, do Aroaldo e tantos outros 
entusiastas que vem valorizando a cultura e 
história dessa cidade tão importante para o Brejo 
parahybano. Essa instituição foi quem organizou o 
evento e por “debaixo dos panos”, como dizemos 
nos Cariris Velhos, resolvemos fazer uma singela 
homenagem ao prof. José Octávio que neste 
novembro completa simplesmente 50 anos de sócio 
efetivo do IHGP, o Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano. Um feito para uma entidade de 117 
anos, a casa de memória mais antiga da Parahyba 
em pleno funcionamento. 

Quando chegamos à Câmara Municipal, Casa 
de Clementino Leite, o plenário estava lotado 
de alunos, professores e membros do Instituto 
Histórico de Alagoa Nova e, à mesa, José Octávio 
iniciava sua aula. Como de costume, veio com 
uma boa porção de livros para doar aos acervos 
da cidade, apresentando um a um. Irreverente e 
despido de formalidades, tinha a capacidade e 
generosidade do alto de seus 82 anos interagir 
com alunos das mais diversas idades, dando 
a devida atenção a cada fala, a cada opinião. 
Fomos apreciar, mas é sempre uma oportunidade 
também de aprender um pouco mais. Não só a 
refletir sobre a história de nossas cidades e do 
nosso país, mas ter uma aula de humanidade, 
simplicidade e dedicação ao que faz.

Passados o discurso inicial e a palestra sobre 
o bicentenário, Jean Patrício, nosso presidente 
do IHGP, tomou a palavra e com a fidalguia e 
educação que lhe é peculiar, saudou o prof. Zé 
Octávio, agradeceu ao Instituto de Alagoa Nova 
e iniciou a homenagem que culminou com a 
entrega de uma placa: “Ao sócio efetivo prof. Dr. 
José Octávio de Arruda Mello. Homenagem dos 
que fazem o IHGP pela sua notável contribuição a 
difusão da História e da Cultura em nosso Estado 
nestes últimos 50 anos”. O Instituto anfitrião 
também homenageou o professor com uma placa; 
já ele, demonstrando satisfação, porém, tentando 
disfarçar a emoção, agradeceu a todos e logo 
disse: “Agora vamos à Biblioteca!”. É assim, ele 
não para. Queria conhecer a Biblioteca Municipal 
Analice Caldas, muito bem cuidada por Rita de 
Cássia, um exemplo para se conhecer e também 
fazer doação de livros.

Nos despedimos de José Octávio e voltamos 
para nossa rotina de compromissos. Antes, 
degustamos uma saborosa tilápia sem espinhas 
bem frita no Restaurante Pesque e Pague, um dos 
tesouros da zona rural da cidade. Momento em que 
conversamos sobre projetos futuros e comemoramos 
o êxito da homenagem. Zé Octávio merece. Vida 
longa a esse grande historiador.

Crônica 
  Em destaque

Zé Octávio e 
Alagoa Nova

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

O violonista cearense, radicado 
na Paraíba há mais de 30 anos, Cha-
gas Fernandes é a atração do projeto 
‘Sabadinho Bom’, a partir das 12h, na 
Praça Rio Branco, na cidade de João 
Pessoa. O evento gratuito terá muito 
chorinho e uma homenagem ao mes-
tre Sivuca (1930-2006).

O repertório desta edição abrange 
clássicos do gênero, como ‘Odeo’, de 
Ernesto Nazaré; ‘Pedacinho do Céu’, 
de Waldir Azevedo; ‘Tico Tico no 
Fubá’, de Zequinha de Abreu; ‘Sons 
de Carrilhões’, de João Pernambuco; 
‘Tua Imagem’, de Canhoto da Paraí-
ba, entre outros.

Também estão programados alguns 
sambas. “Faremos homenagem à ve-
lha guarda de Sivuca. Também teremos 
‘Araponga’, de Luiz Gonzaga”, comenta 

Fernandes, que ressalta que a apresenta-
ção vai ter ainda uma pegada de músi-
ca nordestina, incluindo sucessos ines-
quecíveis como ‘Feira de Mangaio’, de 
Sivuca; ‘Ai, Que Saudade de Ocê’, de Vi-
tal Farias; ‘Só Quero Um Xodó’, de Do-
minguinhos; ‘Assum Preto’ e ‘Que Nem 
Jiló’, de Gonzagão. “Vai ter também um 
frevo, ‘Marcha dos Marinheiros’, de Ca-
nhoto”, acrescenta ele.

Além de Chagas Fernandes no vio-
lão solo, cavaquinho e pandeiro, fa-
zem parte da equipe de músicos seu 
filho, Lindemberg Fernandes, na ba-
teria; Jerônimo Pedro, no violão sete 
cordas, e Lucas Carvalho, no acorde-
on. “Em muitos shows, nesses 13 anos 
em que me apresento, tive muito con-
tato com o público de diferentes esta-
dos como Rio de Janeiro, São Paulo, 
que elogia muito a Paraíba por ter um 
evento dessa natureza”, aponta ele.

Violonista Chagas Fernandes promoverá repertório com choro, samba e forró

‘Sabadinho Bom’ presta 
homenagem a Sivuca

Música

Da Redação
Foto: Funjope/Divulgação

Fernandes é cearense radicado na PB
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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 bra-
siliero que vive ilegal há 10 anos na mesma 
cidade. 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.
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Com diversos personagens 
em cena, produção teve mais 
de 100 mil espectadores pelo 
país em quase duas décadas 

de criação
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Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Sympla 
para os ingressos

Com um número de mais 
de 100 mil espectadores pelo 
país em quase duas décadas 
de história da trupe, o espe-
táculo de humor Casos In-
sanos, do Grupo Artpalco, 
está de volta. A nova edição 
da temporada recebe o sub-
título de Uma Dose de Bom 
Humor, conduzida por uma 
série de esquetes, que tem in-
teratividade com o público. 
Amanhã, em João Pessoa, a 
montagem terá sessão única 
às 20h, no Teatro Paulo Pon-
tes, no Espaço Cultural José 
Lins do Rego. 

Os ingressos podem ser 
adquiridos no site oficial 
do Sympla (www.sympla.
com.br) por R$ 30 (inteira) 

e R$ 15 (meia). A classifi-
cação indicativa é 16 anos. 
Mais informações no perfil 
do Instagram do grupo (@
grupoartpalco).

Como diz a música tema 
do espetáculo, “o remédio é 
gargalhar” e, por isso, o es-
petáculo oferece uma gama 
de personagens, como a do-
méstica Joselaine, o Per-
sonal Trainer, o Dr. Lexo-
tânus, Elsa, O Pregador, 
Vulbonilda, Narciso, Bran-
ca e Clara, Zé do Picolé e 
Coelhinha.

O espetáculo traz no 
elenco atores Grupo Ar-
tpalco, de Minas Gerais 
e do Tocantins, que se re-
vezam a cada apresenta-
ção, como Eilson J. Ramos, 
George Henrique, Guilher-

me Vieira, Luiz Navarro, 
Poliana Morais, Suzi Olím-
pia, Tatiane Breve, Thia-
go Scalia, Vivianne Mota 
e Wagner Bárbara. A dire-
ção artística é do humorista 
e ator Thiago Scalia.

A turnê nacional de Ca-
sos Insanos está percorren-
do 20 cidades brasileiras, 
das regiões Nordeste, Nor-
te, Centro-Oeste e Sudeste 
do Brasil, sendo 10 estados, 
durante quase dois meses. 
As apresentações, que ini-
ciaram em outubro, na ci-
dade de Uberlândia (MG), e 
finalizam em Palmas (TO), 
no próximo dia 26.

Histórico
Criado pelo Grupo Ar-

tpalco e estreado em Mi-

nas Gerais no ano de 2005, 
Casos Insanos foi premia-
do, no ano de 2010, como 
Melhor Espetáculo de Co-
média pelo júri popular 
no Festival de Comédia de 
Uberlândia e, em 2014, suas 
esquetes tiveram três pre-
miações no Festival de Es-
quetes Sesc Tocantins.

O Grupo Artpalco tem 
sedes nas cidades de Uber-
lândia (MG), onde foi fun-
dado no ano de 2001, e em 
Palmas e Araguaína (TO). 
São mais de 10 projetos 
aprovados pela Lei de In-
centivo à Cultura do Go-
verno Federal e outros edi-
tais nacionais e regionais, 
como a Lei Aldir Blanc no 
Tocantins e patrocínios em-
presariais.

Diversas produções do 
Grupo Artpalco já garan-
tiram pelo Brasil afora re-
cordes de público e bilhe-
teria. Hoje o currículo do 
grupo conta com mais de 
30 montagens, entre eles 
grandes sucessos como A 
Porção do Amor, Salada In-
sana, Bullying: Que Bicho é 
Esse, e A Incrível Lenda do 
Capim Dourado, dentre ou-
tras produções.

A companhia mineira 
ainda participou de impor-
tantes mostras e festivais 
de teatro pelo país, como 
o Festival Nacional de Tea-
tro de Ibiúna (Festei), Fes-
tival de Teatro em Curitiba 
(Fringe), Festival Nacional 
de Teatro de Guaçui (ES), 
Festival Nacional Ipitanga 

de Teatro de Lauro Freitas 
(BA), Sesc Aldeia Jiquitaia 
(TO), Festival Nacional de 
teatro de Conselheiro La-
faiete (MG), Festival nacio-
nal de teatro de Ubá (MG), 
dentre outros.

Em única sessão, amanhã, no Paulo Pontes, comédia é uma versão atualizada do sucesso do grupo mineiro Artpalco

‘Casos Insanos’ é encenada na capital
TeaTro

Da Redação

A 19ª edição do No Ar Co-
quetel Molotov, que é realiza-
da hoje, tem um gosto espe-
cial de volta para casa: por 
quase uma década o cam-
pus de Recife da Universi-
dade Federal de Pernambuco 
(UFPE) foi a sede do festival 
e agora volta a ser. A partir 
das 16h, serão quatro palcos, 
que se dividirão entre a Con-
cha Acústica e a área exterior 
da universidade, marcando o 

regresso do formato de gran-
de evento.

Ao longo dos últimos dois 
meses, o evento anunciou no-
mes como Letrux, que traz a 
participação especial de Su-
pla, que se apresenta pela pri-
meira vez no Recife, Rico Da-
lasam, Flora Matos, Marcos 
Valle, Don L, Jup do Bairro, 
Brasil Grime Show e Jovem 
Dionísio. Mas estes foram ape-
nas alguns artistas que fazem 
parte da programação de mais 
de 16h de evento com mais de 

30 apresentações. Entre as no-
vidades do lineup final, as gê-
meas Tasha e Tracie, ativistas 
periféricas apontadas como 
uma das grandes revelações 
do rap nacional.

Os ingressos estão sendo 
vendidos no site do Sympla 
(www.sympla.com.br) por 
R$ 220 (inteira), R$ 120 (so-
cial) e R$ 110 (meia). Mais In-
formações e a programação 
completa, no site oficial do 
festival (www.coquetelmo-
lotov.com.br).

Hoje, encerrando a 
edição do Caraúbas Cul-
tural, em Matinhas, mu-
nicípio localizado na Re-
gião Metropolitana de 
Campina Grande, no Bre-
jo paraibano, haverá um 
grande encontro de san-
foneiros em homenagem 
a Dejinha de Monteiro. 
O evento é gratuito e co-
meça às 18h, em frente ao 
mercado público.

Estão confirmados os 
sanfoneiros Givaldo José, 
Rogério de Camalaú, Do-
minguinhos e a Orques-
tra Sanfônica Flor de 
Tangerina de Matinhas, 
além de shows com Chi-
quinho de Belém e Kiel 
do Acordeon.

Um dos destaques do 
evento, a Orquestra San-
fônica Flor de Tangerina, 
que teve seu início no ano 
de 2015, é uma referência 
do resgate e da memó-
ria de uma arte consagra-
da em Nordeste: o tradi-
cional forró pé de serra. 
Apresentado em forma-
to de orquestra com um 
repertório totalmente re-
gional, tem em seu con-

junto várias gerações de 
arcodeonistas do da cida-
de de Matinhas, visando 
incentivar e formar novos 
membros através de pro-
jetos voltados a imersão 
nessa área.

O nome da Orques-
tra Sanfônica não é à toa: 
o município brejeiro pro-
duz cerca de 30 mil tone-
ladas por ano de tange-
rina e ajuda a colocar a 
Paraíba como uma das 
maiores produtoras nor-
destinas da fruta.

O Caraúbas Cultural 
começou na última quar-
ta-feira (dia 16), com a edi-
ção inaugural do Sarau 

Cultural do município de 
Matinhas.

Ao longo da semana, 
houve apresentações cul-
turais envolvendo artis-
tas locais e alunos da rede 
pública Municipal de en-
sino através da Secretaria 
da Educação, dentre gru-
pos de capoeira, de dança, 
apresentação da fanfarra 
de Caraúbas e do Distrito 
de Barreiras, além da Fi-
larmônica 5 de Maio e do 
grupo de idosos.

Já no Sarau Cultural, 
foi promovido uma série 
de apresentações de dan-
ças, declamação, leitura, 
dentre outras ações.

CulTura popular

Caraúbas Cultural reverencia o 
sanfoneiro Dejinha de Monteiro

Festival Coquetel Molotov celebra 
a diversidade da música brasileira

No reCife

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
do Sympla para os 

ingressos

Da Redação

Entre as atrações da 19ª edição estão Marcos Valle (E) e Supla (D) Orquestra Sanfônica Flor de Tangerina foi criada em 2015

Foto: Divulgação

Foto: Wilker Muniz/Divulgação

Foto: Jorge Bispo/Divulgação
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A Prefeitura de João Pes-
soa se classificou em 1o lugar 
entre as capitais do Nordes-
te e 1o lugar entre os municí-
pios da Paraíba como a cidade 
mais transparente. O resulta-
do foi fruto da avaliação da 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), que premiou a capital 
paraibana com o selo ‘Ouro de 
Transparência’. Foram analisa-
das 4.251 prefeituras no Brasil.

Em nível nacional, João Pes-
soa se classificou em 4o lugar 
entre as capitais do país. O le-
vantamento nacional da trans-
parência foi realizado pelo Sis-
tema Tribunais de Contas, no 
período de maio a novembro 
deste ano, e alcançou cerca de 

8.000 portais públicos, englo-
bando a União, 26 estados, o 
Distrito Federal e 4.191 muni-
cípios. João Pessoa atendeu a 
92,57% dos critérios da avalia-
ção e alcançou um alto nível de 
transparência.

Os critérios adotados refle-
tem as exigências da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, especial-
mente na parte alterada pela 
Lei de Transparência da Ges-
tão Fiscal (Leis Complemen-
tares Federais nº 101/2000, nº 
131/2009 e nº 156/2016), a Lei 
de Acesso à Informação (Lei nº 
12527/2011) e a Lei das Ouvido-
rias (Lei Federal nº 13.460/2017).

O prefeito Cícero Lucena 
comemorou a confirmação do 
desempenho da gestão muni-

cipal no quesito transparên-
cia. “Esta conquista é motivo 
de muita alegria para todos 
nós, mas transparência é uma 
obrigação de todo gestor que 
reconhece nas ferramentas de 
controle social um mecanis-
mo de participação popular”, 
afirmou.

Para o controlador-geral do 
Município, Diego Fabrício, o re-
sultado reflete o cuidado com a 
população pessoense. “Todo ci-
dadão precisa saber que ele tem 
acesso a todas as informações 
necessárias para exercer o con-
trole social. Isso em João Pessoa 
é uma coisa que respeitamos 
muito e se reflete em resultados 
como o de hoje. Foi uma ava-
liação bastante rigorosa e não 

existe, do ponto de vista práti-
co para o exercício da cidada-
nia, um trabalho desse nível no 
país”, ressaltou.            

O secretário executivo de 
Transparência, Lucas Henri-
ques de Queiroz Melo, desta-
cou que a avaliação analisou 
transparência ativa. “Em João 
Pessoa, a Prefeitura disponibi-
liza os dados de forma espontâ-
nea, independentemente de so-
licitação e isso reflete o cuidado 
do prefeito com o dinheiro pú-
blico e as boas práticas de go-
vernança. Parabenizo a equipe 
por todo trabalho e empenho 
neste resultado”, completou.

Metodologia da pesquisa
O Levantamento Nacional 

de Transparência Pública tem 
como objetivo examinar o nível 
de transparência ativa nos sites 
institucionais do poder públi-
co, nas três esferas de governo, 
considerando as exigências tra-
zidas pelas leis de Acesso à In-
formação, das Ouvidorias Pú-
blicas e de Responsabilidade 
Fiscal. Após a análise dos téc-
nicos dos Tribunais de Contas, 
cada portal será classificado 
conforme o percentual de cri-
térios atendidos.

A depender do índice de 
transparência alcançado, os 
portais foram classificados nas 
categorias diamante, ouro, pra-
ta, intermediário, básico, ini-
cial ou inexistente. Essa clas-
sificação foi estabelecida com 

o objetivo de fomentar a trans-
parência e estimular o aprimo-
ramento dos portais.

Atricon
A Associação dos Mem-

bros dos Tribunais de Contas 
do Brasil foi criada em 1992 e 
atua com o intuito de garantir 
o aperfeiçoamento e a integra-
ção dos Tribunais de Contas 
e de seus membros, visando 
aprimorar o Sistema de Con-
trole Externo do Brasil em be-
nefício da sociedade. A entida-
de investe e estimula a troca de 
informações e experiências en-
tre os membros dos Tribunais 
de Contas, ao mesmo tempo 
em que apoia o desenvolvimen-
to de estratégias e ferramentas.

Uma gestão inclusiva e que 
vai atender as minorias, esse é 
o objetivo da desembargadora 
Maria de Fátima Bezerra Caval-
canti Maranhão durante o biê-
nio em que ficará à frente do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB). A magistra-
da tomou posse ontem do car-
go de presidente da Corte Elei-
toral em uma solenidade que 
aconteceu na sede do TRE-PB, 
em João Pessoa, e contou com 
a presença de familiares, ami-
gos, e autoridades. 

A desembargadora ficará 
14 meses no cargo, do dia 12 de 
novembro de 2022 a 8 de mar-
ço de 2024, período em que não 
haverá eleição. A magistrada 
comentou que é um desafio as-
sumir a presidência, como uma 
representante feminina. “Gosto 
muito de frisar o papel da mu-
lher na sociedade. Somos mais 
da metade da população, mas 
nos cargos de comando somos 
um terço. Então, não justifica 
tal posicionamento. Quando 
eu venho aqui ocupar a cadei-
ra de presidente estou dividin-
do essa honra com todas as mu-
lheres trabalhadoras para que 
subam e busquem lugares me-
lhores para podermos adminis-
trar melhor esse estado e esse 
país”, disse. 

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 as-
sumiu o cargo durante o biênio 
2016/2017.  

Fátima Bezerra Maranhão 
será a responsável por diplo-
mar os eleitos no último pleito, 
em solenidade que acontecerá 
no próximo dia 19 de dezem-
bro, no Teatro Pedra do Reino, 
em João Pessoa. Além de con-
duzir a prestação de contas dos 
candidatos que participarem do 
segundo turno.

“Vamos trabalhar após elei-
ções, temos contas, impugna-
ções, ações para julgar, mas so-
bretudo, temos que fazer um 
trabalho voltado para a socie-
dade. Para mostrar que a Justiça 
Eleitoral é a pura democracia. É 
a justifica que trata do seu elei-
tor aquele que escolhe o seu re-
presentante”, disse.

Desembargadora assume presidência da Corte Eleitoral e revela que vai atender as minorias durante gestão

Fátima Bezerra quer gestão inclusiva
posse no tre-pB

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Entre as principais pautas 
que estarão norteando a nova 
gestão, está a inclusão. “Então 
vamos procurar fazer uma ges-
tão inclusiva, dando continui-
dade às administrações anterio-
res trazendo a mulher, trazendo 
o negro, deficiente trazendo 
aqules que são minorias”. 

Já em relação ao cenário 
atual político do país, a respei-
to dos protestos e pedidos de 
anulação do último pleito, a 
presidente do TRE-PB preferiu 
não se pronunciar. “Essa ques-
tão é mais nacional, que não 
afeta o nosso Tribunal. O que 
tenho certeza e o que me tran-
quiliza é que tivemos eleições 
transparentes, seguras, confiá-
veis. E é preciso que o eleitor te-
nha essa consciência que pre-
cisamos amar a nossa nação e 
desejar o melhor para os brasi-
leiros”, disse.

Entre as autoridades pre-
sentes estava a ministra do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
Laurita Vaz, e o governador 
João Azevêdo (PSB). Ele ressal-
tou a importância do momen-
to para o Tribunal e assegurou 
a sua confiança na gestão da de-
sembargadora Maria de Fáti-
ma. “Eu tenho certeza que será 
uma gestão, primeiramente, 

com muita tranquilidade, com 
muita serenidade. A desembar-
gadora mostrou isso durante 
toda sua vida pública e na exe-
cução de sua atividade como 
presidente do TRE não será di-
ferente. Eu tenho certeza abso-
luta que ela irá fazer isso com 
a com a maestria que lhe é pe-
culiar”. 

Além disso, o prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena 
(Progressistas), ressaltou a im-
portância da Justiça Eleitoral 
em definir a transparência das 
eleições. O chefe do Executivo 
municipal enfatizou que a his-
tória do trabalho realizado pela 
desembargadora mostra que a 
magistrada realizará um bom 
serviço à frente do TRE-PB. 

“A Justiça Eleitoral contri-
bui de uma forma muito equili-
brada para que não haja discre-
pância e nem desequilíbrio nos 
pleitos. Então, entendo a desem-
bargadora Fátima, com a sua 
história, é algo que nos tranqui-
liza e que nos dá a certeza que 
acompanhada de todos da Cor-
te e também dos servidores des-
ta casa, nós vamos ter a garantia 
de mais uma vez uma eleição 
com equilíbrio, com imparcia-
lidade e com a responsabilidade 
que é atribuída a essa Justiça”. 

“Quando eu 
venho aqui 
ocupar a 
cadeira de 
presidente, 
estou 
dividindo 
essa honra 
com todas as 
mulheres

Fátima Bezerra

Governador João Azevêdo cumprimenta a desembargadora Fátima Bezerra durante solenidade de posse, ontem, no TRE-PB

Fotos: Marcos Russo

O desembargador Lean-
dro dos Santos, que esteve 
na presidência do TRE-PB 
até o último dia 11 de no-
vembro, tomou posse como 
membro da Corte Eleitoral e 
nos cargos de vice-presiden-
te e corregedor do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraí-
ba (TRE-PB), em uma sole-
nidade que aconteceu na úl-
tima quinta-feira (17). 

O magistrado anun-
ciou que vai ficar no cargo 
apenas até março de 2023, 
quando irá renunciar para 
que o desembargador Már-
cio Murilo assuma. “Eu fico 
aqui até quando for da von-
tade dos meus pares, por-
que existe esse compromis-
so formal meu de sair antes. 
Esse período será para orga-
nizar o biênio aqui do TRE”. 

Ele ressaltou, ainda, que 
fará uma gestão de auxí-
lio como vice-presidente e 
corregedor, na pós-eleição. 
“A gente começa um novo 
ciclo, o de vice-presidente, 

Leandro dos Santos é o novo vice 
e corregedor-geral do Tribunal

auxiliando a presidente e 
como corregedor, que aí é 
uma função muito mais di-
fícil, de acompanhamento 
do trabalho de todos os juí-
zes eleitorais do estado. A 
gente vai continuar se des-
dobrando para, ao final, sa-
ber que fez o melhor”. 

Além disso, o desembar-
gador fez uma avaliação do 
último pleito. Segundo ele, 

foi uma eleição tranquila na 
Paraíba. “Foi uma eleição 
que no horizonte se mostra-
va muito difícil, muito com-
plexa mas que a unidade da 
Corte, o empenho máximo 
de servidores e servidoras, 
enfim, esse esforço da Justi-
ça Eleitoral da Paraíba, deu 
à sociedade algo extraor-
dinário, que foi seguran-
ça e paz”.

“A gente vai 
continuar se 
desdobrando 
para, ao final, 
saber que fez 
o melhor

Leandro dos Santos

JP está entre as quatro capitais mais transparentes do Brasil
primeira do nordeste
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Antes mesmo da diploma-
ção, que só acontece no dia 19 
de dezembro, e da posse do 
presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva, os aliados do fu-
turo comandante da República 
já estão de olho em dezenas de 
cargos importantes pertencen-
tes a gestão do Governo Fede-
ral. Com a derrota de Bolsona-
ro, os partidos aliados de Lula 
deverão indicar os nomes para 
ocupar os cargos destas em-
presas públicas. 

Partidos políticos aliados 
como MDB, PC do B, PSOL, 

Presidente eleito sequer tomou posse, mas apoiadores e correligionários já se movimentam nos bastidores

Aliados de Lula de olho nos cargos
administração federal

PSB, além, claro, do próprio 
PT, entre outras legendas, de-
verão dividir o ‘bolo’ e coman-
dar, aqui no estado,  empresas 
públicas e estatais, que vão 
da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU) a Em-
presa de Correios e Telégra-
fos (ECT).     

Para o presidente do Par-

tido dos Trabalhadores (PT), 
aqui na Paraíba, Jackson Ma-
cêdo, ainda é cedo para falar 
sobre a distribuição e sobre 
os nomes que serão indica-
dos para estes respectivos car-
gos. O dirigente petista prefere 
aguardar a transição para de-
pois pensar no tema. 

"Não há debate nesse sen-

tido ainda, por enquanto. Ire-
mos esperar a montagem dos 
ministérios, isso tem reflexo 
nos estados. Haverá fusão e 
criação de novos ministérios, 
até lá tudo vai ser discutido 
e construído com os partidos 
aliados", explicou o presiden-
te petista. 

A Paraíba tem, aproxima-

damente, mais de 20 cargos fe-
derais que deverão ser ocupa-
dos  por aliados do presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Alguns deles são de livre 
indicação, outros só podem ser 
exercidos por profissionais de 
carreira.

Os principais cargos fe-
derais  e certamente os mais 

disputados serão a direção 
da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), da 
Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), da Saúde Indígena, 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), do Ins-
tituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra), 
a Superintendência Regional 
do Trabalho, Patrimônio da 
União, o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e 
o Instituto Nacional do Semiá-
rido (INSA), entre outros. 

Já os cargos que, mesmo 
sendo indicação política, só 
podem ser exercidos por pro-
fissionais de carreira destas 
instituições,  existem a Empre-
sa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (Correios), o Ministério 
da Saúde,  Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Departamento Na-
cional de Obras Contra as Se-
cas (DNOCS) e o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS). 
Nesse grupo estão ainda os 
bancos públicos como Caixa 
Econômica, Banco do Nordes-
te e Banco do Brasil.

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas é uma das instituições federais com cargos a serem preenchidos na PB

n 

Para o 
presidente do 
PT, Jackson 
Macêdo, ainda 
é cedo para 
falar sobre a 
distribuição 
de cargos

Foto: Reprodução

O  presidente e o vice-pre-
sidente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG) 
e Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB-PB), respectivamente, 
analisaram como sendo po-
sitiva a participação da Casa 
Alta e da brasileira, em geral, 
na 27ª Conferência do Clima 
da Organização das Nações 
Unidas (COP 27), realizada 
no Egito e encerrada ontem. O 
evento também contou com a 
presença do presidente da Re-
pública eleito, Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT).

 Para o vice-presidente do 
Senado, o paraibano Venezia-
no Vital do Rêgo, a defesa do 
desenvolvimento econômi-

co sustentável, a importância 
da energia limpa, a preser-
vação florestal e a percepção 
de que o Brasil será protago-
nista da pauta ambiental no 
mundo foram os destaques 
da participação dos senado-
res no evento. 

 A preservação da floresta 
amazônica também foi tema 
de vários debates durante a 
COP 27. O senador Veneziano 
e o senador Giordano (MDB
-SP) participaram de uma re-
união do Consórcio Amazô-
nia Legal, que representa nove 
estados que integram a região 
Amazônica Brasileira.

 Segundo Veneziano, to-
dos sabem da importância da 

Amazônia para o Brasil e para 
o mundo, e o estado da Paraí-
ba também pode contribuir 
para a preservação no país, 
com estratégias de desenvol-
vimento que darão mais quali-
dade de vida ao povo, sempre 
respeitando o meio ambiente.

 “A mudança de governo 
a partir de janeiro, com a pos-
se de Lula na Presidência da 
República, dará destaque ao 
Brasil na agenda mundial do 
meio ambiente. Esse evento 
foi palco para mostrarmos ao 
mundo que o Brasil mudou e 
irá recuperar sua credibilida-
de e relevância nos debates 
importantes”, disse o vice-pre-
sidente do Senado Federal.

Com o fim do ano se 
aproximando, os traba-
lhos, sessões e outras pro-
posituras vão se tornando 
mais intensas na Câmara 
Municipal de João Pessoa. 
Esta semana, por exemplo, 
a Casa Napoleão Laureano 
vai realizar, de 21 a 25 de no-
vembro, três sessões sole-
nes para fazer homenagens. 
Além, claro, das sessões or-
dinárias e as especiais, que 
também aconteceram du-
rante este período.  

As homenagens serão 
para o coronel Teógenes 
Araújo Lima e os médicos 
Gualter Lisboa Ramalho e 
João Gonçalves de Medei-
ros Filho. As solenidades 
vão acontecer, todas elas, 
no Plenário Senador Hum-
berto Lucena, no atual pré-
dio da Câmara Municipal 
de João Pessoa.

Abrindo os trabalhos da 
semana, na segunda-feira 
(21), às 14h, o vereador Dur-
val Ferreira (PL), entrega 
o Título de Cidadão Pes-
soense ao Coronel Teóge-
nes Araújo Lima. 

“coronel da Reserva re-
munerada da PM-PB, pres-
tou relevantes serviços à 
Segurança Pública do Esta-
do da Paraíba, com ênfase 

no município de João Pes-
soa(PB), onde desenvolveu 
atividades sempre visando 
o bem-estar social, a tran-
quilidade e ordem pública 
constitucional, respeitando 
sempre os direitos e garan-
tias constitucionais, sociais 
e direitos humanos”, expli-
cou Durval.

Já na quarta-feira (23), às 
15h, será a vez do médico 
presidente do Conselho de 
Administração da Unimed 
João Pessoa e um dos maio-
res especialistas em trata-
mento da dor na Paraíba, 
Gualter Lisboa Ramalho, re-
cebe das mãos do vereador 
Bruno Farias (Cidadania) 
a Medalha Cidade de João 
Pessoa, maior honraria da 
Casa Napoleão Laureano. 

Fechando os trabalhos 
da semana, na sexta-feira 
(25), às 9h., o médico pedia-
tra João Gonçalves de Me-
deiros Filho também recebe 
a Medalha Cidade de João 
Pessoa, numa propositura 
do vereador Damásio Fran-
ca Neto (Progressistas). 

“Esta honraria concedi-
da é uma espécie de reco-
nhecimento ao trabalho e 
os serviços prestados pelo 
doutor João Medeiros. Essa 
questão de Justiça e reco-

nhecimento do serviço 
prestado à cidade de João 
Pessoa pelo homenageado 
faz por merecer”, justificou 
o vereador Damásio Fran-
ca (PV).

Ainda neste rol de ho-
menagens, ontem, a Casa 
Napoleão Laureano con-
cedeu o Título de Cidadão 
Pessoense ao engenheiro 
agrônomo e empresário na-
tural de Carrapateira, Fran-
cisco Cavalcante da Silva. 
A homenagem foi propos-
ta pelo vereador Milanez 
Neto (PV).

 Milanez Neto, que é 
genro de Francisco Caval-
cante, fez uma retrospectiva 
da trajetória do homenagea-
do, que saiu de Carrapatei-
ra, no Sertão paraibano, e 
veio à capital para estudar.

 “Ele veio porque seus 
pais quiseram educar os fi-
lhos. Veio vendendo gali-
nhas, gado, relógio e carros, 
mas nunca perdendo a hu-
mildade e simplicidade. Ho-
menagear ‘Tiquinho’ hoje 
não é apenas homenagear 
um empresário, hoje estou 
homenageando uma his-
tória, uma construção, algo 
que para muitos não é fácil, 
para o senhor foi bem difí-
cil”, afirmou o parlamentar.

Presidente e vice do Senado veem 
ações positivas do Parlamento

Câmara terá semana com sessões 
solenes e homenagens na capital

cop 27fim de ano

Os candidatos que dispu-
taram as Eleições 2022 têm 
até hoje para devolver ao Te-
souro Nacional os recursos 
do Fundo Eleitoral que não 
foram utilizados nas campa-
nhas. O prazo também vale 
para que, além dos candida-
tos, os partidos, federações 
e coligações que concorre-
ram no segundo turno entre-
guem as prestações de contas 

à Justiça Eleitoral. 
A documentação deve 

ser enviada pelo Sistema de 
Prestação de Contas Elei-
torais (SPCE) e deve conter 
informações referentes aos 
dois turnos da eleição. No 
mesmo sentido, os valores re-
cebidos pelos partidos para 
financiar as campanhas e 
que os gastos não estejam 
comprovados na respectiva 

Prestação de Contas Eleitoral 
devem ser repassados aos co-
fres públicos.

De acordo com o Calen-
dário Eleitoral, o dia 19 de 
novembro também marca 
o fim do prazo para que as 
prestações de contas eleito-
rais finais dos concorren-
tes no pleito deste ano sejam 
encaminhadas ao respecti-
vo órgão da Justiça Eleito-

ral, por meio do Sistema de 
Prestação de Contas Eleito-
rais (SPCE). 

Deverão ser apresentados 
todos os extratos bancários, 
comprovantes de transferên-
cias, notas fiscais, recibos, 
contratos e todas as demais 
comprovações contábeis do 
uso dos recursos aplicados 
nas campanhas eleitorais.

A entrega da documenta-

ção é condição essencial para 
que seja efetivada a diploma-
ção dos candidatos eleitos e a 
consequente posse, no dia 1º 
de janeiro, de acordo com o 
artigo 29, inciso IV, da Lei das 
Eleições (Lei no 9.504/1997) e 
no artigo 49, parágrafo 1o, da 
Resolução TSE no 23.607/2019.

Julgamento das contas
No Brasil, as campanhas 

eleitorais são financiadas 
com recursos públicos, por 
meio do Fundo Partidário e 
Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha (FEFC), 
o chamado Fundo Eleitoral. 
Por se tratar de dinheiro pú-
blico, a Constituição Federal 
impõe que regularmente se-
jam apresentadas prestações 
de contas sobre o uso desses 
valores.

Termina prazo para candidatos e partidos prestarem contas
fundo eleitoral

Vital e Veneziano, além do presidente do Senado, com Lula durante a Cop 27 no Egito

Foto: Divulgação

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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Congresso vai transferir para estados e municípios R$ 3,8 bilhões, sem fiscalização nem prestação de contas

Emenda Pix repassará verba recorde
orçamento 2023

Daniel Weterman 

Agência Estado

O Congresso decidiu colo-
car R$ 3,8 bilhões em “emen-
das Pix” no Orçamento de 
2023. O mecanismo envolve a 
transferência direta de recur-
sos federais a estados e muni-
cípios, sem fiscalização nem 
prestação de contas. O repas-
se é feito conforme a indica-
ção de deputados e senadores 
e o dinheiro pode ser gasto 
por prefeitos e governadores 
como quiserem, sem dizer 
para onde está indo.

Conforme o jornal O Es-
tado de S. Paulo revelou, essa 
emenda foi usada para ban-
car shows de artistas serta-
nejos durante a campanha 
eleitoral em cidades sem in-
fraestrutura e que ficaram 
sem atender a necessidades 
básicas da população.

O dinheiro cai na conta 
das prefeituras sem nenhum 
plano de aplicação e pode ser 
gasto livremente. É diferente 
do que ocorre com outros ti-
pos de emendas, que só são 
pagas após a apresentação 
de projetos e a entrega efeti-
va das obras, além da presta-
ção de contas.

O mecanismo une gover-
nistas, integrantes do Centrão 
e da oposição e não tem resis-
tência nem na equipe de tran-
sição do futuro governo.

“Pela transição, tratamos 
da PEC do Bolsa Família e ade-
quações do Orçamento para 
não faltar dinheiro para áreas 
essenciais e investimentos”, 
disse o senador eleito Wel-
lington Dias (PT-PI), escala-
do pelo presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) para 
negociar a votação do Orça-
mento de 2023. 

Gleisi e Aécio
A presidente nacional do 

PT, deputada Gleisi Hoffmann 
(PR), foi a autora da PEC que 
criou a emenda especial, em 
2019. Aécio Neves (PSDB-MG), 
adversário do PT nas eleições 
presidenciais de 2014, relatou 
a proposta na Câmara. Dos 
56 deputados do PT, 55 indi-
caram recursos nessa modali-
dade em 2023. No Senado, fo-
ram cinco dos sete integrantes 
da bancada. Procurada, Gleisi 
disse que o tema não será tra-
tado na transição.

A emenda Pix se trans-
formou em uma das princi-

pais preocupações de órgãos 
de controle e especialistas em 
contas públicas, após o orça-
mento secreto, esquema que 
não permite a identificação do 
deputado que patrocina a des-
tinação da verba pública e foi 
revelado pelo jornal O Estado 
de S. Paulo. No caso da emen-
da Pix, os recursos são repas-
sados sem nenhum indicati-
vo de como serão aplicados, 
se para compra de um equi-
pamento ou para uma cons-
trução.

O pagamento deverá ser 
feito por Lula logo no primei-
ro ano de governo. A trans-
ferência é obrigatória e só foi 
possível após uma mudan-
ça na Constituição, que criou 
o repasse, denominado tec-
nicamente de “transferência 
especial”.

O mecanismo foi apelida-
do de “Emenda Pix” por con-
sistir em uma transferência 
rápida e direta, do caixa do 
governo federal para o cai-
xa dos governos estaduais e 
prefeituras. O argumento dos 
parlamentares é eliminar a 
burocracia. Por outro lado, es-
pecialistas alertam para a fal-
ta de fiscalização e o risco de 
desvios.

O valor apresentado ainda 
será aprovado pelo Congresso 
até o fim deste ano, mas não 
deve sofrer mudanças. O vo-
lume é recorde e mostra o au-
mento da adesão dos congres-
sistas a esse tipo de emenda, o 
que desafia órgãos de controle.

Em 2020, no primeiro ano 
de existência, as emendas Pix 
somaram R$ 621 milhões. No 
ano seguinte, cresceram para 
R$ 2 bilhões. Neste ano, o Or-
çamento prevê um total de R$ 
3,3 bilhões. Para 2023, o valor 
proposto pelo Congresso é de 
R$ 3,8 bilhões, com indicação 
de 446 deputados e 61 senado-
res, ou seja, 85% do Congresso.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) iniciou ontem o jul-
gamento virtual de ação que 
questiona o direito a prisão es-
pecial para quem tem ensino 
superior. O ministro relator, 
Alexandre de Moraes, votou 
para derrubar a norma. Foi o 
único a votar até agora - a ses-
são ficará aberta até a próxima 
sexta-feira (25).

A ação foi proposta pela 

Procuradoria-Geral da Repú-
blica, que argumentou que a 
diferenciação entre presos por 
grau de instrução acadêmica 
viola o princípio de isonomia 
da Constituição.

Moraes acolheu a argu-
mentação. “A norma impug-
nada não protege uma cate-
goria de pessoas fragilizadas 
e merecedoras de tutela, pelo 
contrário, ela favorece aqueles 
que já são favorecidos por sua 
posição socioeconômica”, es-
creveu na decisão.

julgamento virtual

Moraes vota para derrubar 
direito a prisão especial 
Lavínia Kaucz 

Agência Estadp

n 

O mecanismo 
une governistas, 
integrantes do 
Centrão e da 
oposição e não 
tem resistência 
na equipe de 
transição do 
futuro governo

O dinheiro que será repassado pelo Congresso cai na conta das prefeituras sem nenhum plano de aplicação e pode ser gasto livremente

O ex-ministro e um dos 
coordenadores da área de 
comunicação do governo 
de transição Paulo Bernar-
do disse que o grupo técni-
co deve ter como uma das 
prioridades recomendar 
que a privatização dos Cor-
reios não seja feita. O mo-
delo para repassar a em-
presa à iniciativa privada 
foi desenhado durante a 
gestão de Jair Bolsonaro e 
chegou a ser encaminha-
do ao Congresso Nacional.

“Nós não podemos de-
cidir nada sobre isso, so-
mos uma equipe de tran-
sição. Vamos fazer um 
levantamento e vamos re-
comendar. A nossa ideia é 
recomendar tirar né, aca-
bar com essa ideia de pri-
vatizar os Correios. Eu po-

deria dizer até que, mais ou 
menos, antevê o que o pre-
sidente pensa sobre isso”, 
disse a jornalistas nes-
ta sexta-feira, 18. Segun-
do o ex-ministro, uma re-
união com representantes 
dos Correios está previs-
ta para a próxima terça-
feira, 22.

Bernardo também citou 
que o grupo vê um “pro-
blema” envolvendo a Em-
presa Brasil e Comunica-
ção (EBC). O entendimento, 
segundo ele, é que é neces-
sário revogar uma medida 
do governo que unificou a 
programação da EBC.

“A EBC tinha uma ver-
tente que é a TV pública 
e tinha a vertente que era 
a comunicação do gover-
no, chamada NBR, e foi 
tudo juntado, pararam de 
ter essa separação”, expli-
cou. “Acho que tem que se-

parar”, disse, citando que 
acredita que neste caso bas-
taria revogar a medida do 
governo que agrupou os 
braços da empresa.

Em paralelo, o grupo 
técnico também tem se re-
unido com representantes 
de outros órgãos do setor 
de comunicação e discuti-
do outros pontos. “Estamos 
fazendo uma radiografia de 
tudo. Por exemplo, recebe-
mos um relatório entregue 
pelo presidente do TCU Tri-
bunal de Contas da União 
e recebemos com recomen-
dação de olhar com bastan-
te atenção o que se refere à 
nossa área. Já começamos a 
olhar para ver que tipo de 
providência estão recomen-
dando e ver como vamos re-
comendar para o governo. 
Enfim, temos obrigação de 
estudar todas essas situa-
ções e propor saídas.” 

Equipe quer fim da privatização dos Correios
novo governo 

Desenho
O modelo para 

repassar a empresa 
à iniciativa privada 

foi desenhado 
durante a gestão de 

Jair Bolsonaro e
 chegou a ser 

encaminhado ao 
Congresso Nacional

 Marlla Sabino 

 Agência Estado

A procuradoria-geral da 
República (PGR) pediu que 
o Supremo Tribunal (STF) 
arquive pedidos de afasta-
mento do ministro da Defe-
sa, Paulo Sérgio Nogueira, 
e do diretor-geral da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
Silvinei Vasques.

A petição para afasta-
mento de Nogueira foi pro-
tocolada pelo deputado 
Marcelo Calero (PSD-RJ) no 
inquérito das milícias di-
gitais, no STF. O inquérito 
apura a existência de orga-
nização criminosa que teria 

o objetivo de atacar as insti-
tuições.

O motivo do pedido foi 
suposta atuação de Noguei-
ra para tumultuar o proces-
so eleitoral. As Forças Arma-
das entregaram ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), na 
semana passada, relatório 
da fiscalização das urnas ele-
trônicas. Apesar de o traba-
lho não constatar indícios de 
fraude, a Defesa soltou nota 
dizendo que não era possí-
vel descartar inconsistências.

Já a ação que pede afas-
tamento de Vasques foi fei-
ta pelo senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). Ele 
também pediu que fosse in-

vestigada a conduta de Vas-
ques ao realizar operações 
para supostamente impedir 
o livre exercício do voto e ao 
cometer suposta negligência 
em relação a bloqueios nas 
rodovias federais

Na manifestação, a vi-
ce-procuradora-geral da 
República, Lindôra Maria 
Araújo, apontou “ilegitimi-
dade processual” dos peti-
cionantes e não analisou o 
mérito das questões. No en-
tendimento da procuradora, 
as ações equivalem a notí-
cias-crimes e por isso o mé-
todo adequado seria o peti-
cionamento no Ministério 
Público Federal.

PGR é contra o afastamento de ministro 
pedido de arquivamento 

 Lavínia Kaucz 

  Agência Estado
n 

A petição para 
afastamento 
de Nogueira 
foi protocolada 
pelo deputado 
Marcelo Calero 
(PSD-RJ) no 
inquérito das 
milícias digitais, 
no STF

Foto: Agência Brasil
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Investigação preliminar feita pela Suécia mostra que houve sabotagem nas explosões ocorridas em setembro

Gasoduto da Rússia foi sabotado
no Mar Báltico

Agência Estado

As explosões que afetaram 
em setembro os gasodutos 
Nord Stream 1 e 2 no Mar Bál-
tico, construídos para trans-
portar gás da Rússia para a 
Europa, foram uma sabota-
gem, anunciou ontem o pro-
curador responsável pela 
investigação preliminar con-
duzida pela Suécia.

“As análises feitas mos-
tram restos de explosivos em 
vários dos objetos estranhos 
encontrados”, afirma em um 
comunicado o procurador 
Mats Ljungqvist, que coman-
da a investigação preliminar 
aberta após a descoberta, no 
final de setembro, de quatro 
grandes vazamentos de gás 
nos gasodutos que ligam a 
Rússia com a Alemanha.

“A continuidade da in-
vestigação preliminar mos-
trará se alguém pode ser 
processado”, acrescentou a 
Promotoria.

O procurador disse que a 
investigação preliminar era 
“muito complexa e abrangen-
te” e um exame mais aprofun-
dado mostraria se alguém po-
deria ser acusado “de suspeita 
de crime”. Investigadores na 
Suécia, Dinamarca e Alema-
nha estão investigando o que 
aconteceu.

As autoridades dinamar-
quesas confirmaram em ou-
tubro que houve grandes da-
nos aos gasodutos causados 
por “poderosas explosões”.

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, disse na sex-
ta-feira, 18, que era “muito im-
portante encontrar aqueles 
que estão por trás da explo-
são”.

As descobertas da Suécia 
sobre “um ato de sabotagem 
ou ato terrorista - você pode 
chamá-lo do que quiser” con-
firmam “as informações que o 
lado russo teve”, disse Peskov.

n 

Desde janeiro 
de 2019, 
Nancy está na 
presidência 
da Câmara, o 
terceiro posto 
na hierarquia 
política dos 
EUA

Foto: Wikipedia

Nancy Pelosi foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Estados Unidos

A presidente da Câma-
ra dos EUA, Nancy Pelosi, a 
primeira mulher a ocupar o 
cargo, anunciou na quinta-
feira (17), que deixará de li-
derar o Partido Democrata 
quando os republicanos as-
sumirem o controle da Casa, 
em janeiro. O anúncio deu 
início a uma campanha en-
tre a nova geração do parti-
do pela chefia da legenda.

Entre os possíveis substi-
tutos de Pelosi está Hakeem 
Jeffries, de Nova York, que 
pode fazer história ao se tor-
nar o primeiro líder negro 
do Partido Democrata.

“Para mim, chegou a 
hora de uma nova geração 
liderar a bancada democra-
ta, que respeito profunda-

mente”, disse Pelosi, de 82 
anos, em um discurso no 
plenário da Câmara, onde 
foi aplaudida de pé. Ela con-
tinuará atuando como depu-
tada, representando a cidade 
de São Francisco.

A política está na presi-
dência da Câmara desde ja-
neiro de 2019, o terceiro pos-
to na hierarquia política dos 
EUA depois do presidente e 
do vice. Antes, ocupou o car-
go de 2007 a 2011.

Atentado
A sua decisão foi anun-

ciada após o ataque brutal 
contra seu marido, Paul, no 
mês passado, em sua casa 
em São Francisco. Ela ob-
servou que se sentia culpada 
pelo ataque, pois o intruso 
estava procurando por ela. 
“Onde está Nancy?”, dizia 

o agressor, ecoando os gri-
tos dos ativistas pró-Trump 
na invasão do Capitólio em 
6 de janeiro de 2021, que a 
buscavam pelos corredores 
do prédio.

Em seu discurso, a de-
mocrata lembrou o ataque 
ao Capitólio. “A democracia 
americana é majestosa, mas 
é frágil. Muitos de nós aqui 
testemunhamos sua fragili-
dade em primeira mão, tra-
gicamente nesta Câmara. 
Ela deve ser defendida para 
sempre das forças que dese-
jam prejudicá-la”, disse.

Em seus 35 anos ser-
vindo na Câmara, Pelosi 
acumulou respeito ao con-
seguir a aprovação das 
principais prioridades de 
seu partido. Ela liderou a 
bancada em uma difícil 
luta em 2010 para aprovar 

a Lei de Cuidados Acessí-
veis, o Obamacare, e, mais 
recentemente, conseguiu 
uma maioria mínima ao 
aprovar várias peças-cha-
ve da agenda legislativa do 
presidente Joe Biden.

Ela ficou conhecida como 
a principal opositora de Do-
nald Trump, a quem com-
bateu duramente o manda-
to do republicano na Casa 
Branca. Trump chegou a 
chamá-la de “crazy Pelosi” 
quando ela anunciou a in-
tenção de visitar Taiwan, 
apesar do potencial atrito 
com a China.

Na terça-feira, 15, no dis-
curso em que anunciou sua 
candidatura à Casa Branca 
e dois dias antes de Pelosi 
tornar pública sua decisão, 
Trump disse que ela tinha 
sido “demitida”. 

Nancy Pelosi vai deixar comando do partido 
e minoria do Democrata buscará novo líder

parlaMento aMericano 

Um tribunal holandês 
sentenciou nesta quinta, 17, 
à prisão perpétua três ho-
mens com ligações com ser-
viços de segurança russos 
pelo abate de um avião de 
passageiros no leste da Ucrâ-
nia em 2014, durante uma 
revolta separatista apoiada 
por Moscou que prenunciou 
a invasão em grande escala 
da Rússia no país. Um quar-
to suspeito foi absolvido. A 
maioria dos passageiros era 
de holandeses.

O veredicto amplia o iso-
lamento da Rússia, ofere-
ce uma medida mínima de 
justiça para as 298 pessoas 
mortas na queda do avião, 
um voo da Malaysia Airlines 
que partira de Amsterdã e ia 
para Kuala Lumpur, e pode 

servir de exemplo para pos-
síveis processos de crimes 
russos durante a atual guer-
ra. Os homens nunca foram 
presos, acredita-se que este-
jam na Rússia ou em territó-
rio controlado pela Rússia, e 
foram julgados à revelia.

Dois russos - Igor Girkin, 
ex-coronel do Serviço Fede-
ral de Segurança da Rússia, 
e Serguei Dubinski, ex-o-
ficial da inteligência mili-
tar russa - e um ucraniano 
- Leonid Kharchenko, que 
liderou uma unidade mili-
tar apoiada pela Rússia - fo-
ram considerados culpados 
por homicídio e pela derru-
bada do avião.

A Rússia negou qual-
quer responsabilidade, ape-
sar das evidências de que 
o avião foi abatido por um 
míssil terra-ar Buk, envia-
do para o leste da Ucrânia 

de uma base militar russa 
do outro lado da fronteira, 
assim como ligações inter-
ceptadas e mensagens que 
apontam para o envolvimen-
to de separatistas apoiados 
pela Rússia. 

 Acordo de grãos
Ainda ontem, Rússia e 

Ucrânia renovaram o acordo 
sobre o escoamento da pro-
dução ucraniana de grãos. O 
pacto, conhecido como Ini-
ciativa de Grãos do Mar Ne-
gro, permitiu a exportação 
de mais de 11 milhões de to-
neladas de cereais dos por-
tos ucranianos em quatro 
meses, e se encerraria ama-
nhã.

Enquanto a renovação 
por mais 120 dias do acor-
do era comemorada, a Rús-
sia lançou uma nova série 
de ataques em várias regiões 

da Ucrânia, informaram au-
toridades de Kiev. Segundo 
a agência Reuters, duas pes-
soas morreram em bombar-
deios em Zaporizhzia.

Na região de Odessa, no 
sul da Ucrânia, várias in-
fraestruturas foram atin-
gidas, assim como na cida-
de de Dnipro (centro-leste). 
Fazia várias semanas que a 
Rússia não disparava mís-
seis contra Odessa e Dnipro. 
Há ainda relatos de explo-
sões seguidas de colunas de 
fumaça na cidade de Dzhan-
koi, no norte da Península da 
Crimeia, território ucrania-
no que foi ilegalmente ocu-
pado pela Rússia em 2014.

Segundo o presidente 
ucraniano, Volodmir Zelens-
ki, bombardeios nas regiões 
de Odessa, Vinnitsia, Sumi e 
Kiev deixaram ao menos 10 
milhões sem energia. 

Holanda condena três russos à prisão 
perpétua por queda de avião na Ucrânia

sentença de triBunal

Danos
As autoridades 
dinamarquesas 

confirmaram em outubro 
que houve grandes 

danos aos gasodutos 
causados por  “poderosas 

explosões” 

Moscou precisa esperar 
por uma avaliação completa 
dos danos para decidir se re-
para os gasodutos, disse ele.

O Nord Stream 1 trans-
portou gás russo para a Ale-
manha até que Moscou cor-
tou o fornecimento no final de 
agosto. O Nord Stream 2 nun-
ca entrou em serviço porque 
a Alemanha suspendeu seu 
processo de certificação pou-
co antes de a Rússia invadir a 
Ucrânia em fevereiro.

Duas avarias foram regis-
tradas na zona econômica da 
Suécia e duas na da Dinamar-
ca. As inspeções prelimina-
res submarinas reforçaram as 
suspeitas de uma sabotagem, 
pois os vazamentos foram pre-
cedidos por explosões, segun-
do os investigadores.

No fim de outubro, o con-
sórcio Nord Stream, que tem a 
empresa russa Gazprom como 
acionista majoritário, enviou 
um navio civil de bandeira 
russa para inspecionar a zona 
sueca.

Em novembro, o Nord 
Stream também recebeu au-
torização para inspecionar a 
zona dinamarquesa e uma 
investigação ainda está em 
curso.

O Brasil e o Reino Unido 
concluíram as negociações re-
ferentes à repartição do volu-
me das quotas tarifárias de 
importação (TRQs) da União 
Europeia (UE) entre o bloco 
europeu e o Reino Unido, em 
decorrência da saída do Rei-
no Unido do bloco (Brexit). 
Memorando de Entendimen-
to nesse sentido foi assinado 
na quinta-feira, 17, na Orga-
nização Mundial do Comér-
cio (OMC), informam em Nota 
Conjunta os Ministérios das 
Relações Exteriores, da Econo-
mia e da Agricultura.

Conforme comunicado 
do Ministério da Agricultu-
ra, após mais de quatro anos 
de negociações, o acordo pro-
porcionará ajustes com rela-
ção à repartição aplicada pro-
visoriamente por UE e Reino 
Unido desde 2021. Esses ajus-
tes garantirão que o Brexit não 
prejudicará os fluxos comer-
ciais regulares do Brasil com 

a UE e com o Reino Unido, de 
produtos agrícolas e não agrí-
colas. Os volumes negociados 
levaram em consideração as 
exportações de períodos an-
teriores do Brasil para os paí-
ses europeus.

O Brasil já havia concluí-
do as negociações com a UE 
no último dia 14 de setembro. 
Após a conclusão dos trâmites 
de formalização do acordo no 
âmbito interno dos dois par-
ceiros e no âmbito da OMC, 
o resultado será incorporado 
às listas de compromissos da 
UE e do Reino Unido na OMC, 
disse o ministério na nota.

Conforme as regras da 
OMC, os detalhes do acordo 
ainda têm caráter reservado. O 
Brasil confia que as novas con-
dições acordadas serão imple-
mentadas pelos parceiros com a 
maior brevidade possível, para 
que os exportadores brasilei-
ros possam delas se beneficiar 
já no início do segundo semes-
tre de 2023, quando se iniciam 
os “anos-quota” regulares para 
a maioria das TRQs.

Brasil e Reino Unido 
assinam acordo na OMC

quotas tarifárias

Agência Estado

Agência Estado

Agência Estado
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Sebrae aponta que público feminino administra 86 mil negócios no estado

Mulheres representam 34% 
dos empreendedores da PB

liderança

A última e substancial reforma tributária 
ocorrida no Brasil data do ano de 1988. Uma 
série de mudanças pontuais ocorreram até 

2013, todas elas enfrentaram enormes dificuldades. 
Em 2019, ensaiou-se uma possível reforma na 
taxação sobre bens e serviços e consumo. Duas 
PECs, uma na Câmara e outra no Senado Federal, 
ressaltam aspectos da teoria econômica da 
tributação sobre o consumo, enaltecendo algumas 
premissas básicas no campo das finanças públicas 
para fundamentar o Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS) em substituição ao ICMS.

No primeiro semestre do ano em curso 
publicamos uma série de artigos sobre a reforma 
na tributação do consumo. Isto, a partir de estudos 
realizados por mim e pelo tributarista e também 
docente da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), professor doutor Alexandre Salema, 
parceiro intelectual e companheiro de trabalho, 
pois o mesmo é auditor do Fisco Estadual da 
Paraíba (assim como eu). Tais estudos fiscais 
se constituem sobre os impactos das reformas 
(administrativa e tributária) no cotidiano futuro das 
administrações tributárias dos entes federados 
subnacionais (estados e municípios). 

Em seu artigo “Impacto tributário e federação 
fiscal”, Alexandre Salema pontuou três questões 
que saltam aos olhos: (1) pouco protagonismo das 
entidades representativas dos fiscais estaduais 
nas discussões sobre o tema; (2) o alargamento 
da base tributária sobre o consumo com o IBS 
(Imposto sobre Bens e Serviços); e (3) e o possível 
esvaziamento das atribuições das administrações 
tributárias locais pelas alterações no pacto 
federativo fiscal.

A partir das três questões acima levantadas, a 
possibilidade de mudança na tributação sobre o 
consumo no Brasil foi pautada aqui no Caderno 
de Economia do jornal A União. Contudo, desta 
feita o objetivo é discorrer sobre dois temas fiscais 
de máxima urgência na transição entre o governo 
que se finda e o governo eleito, quais sejam: 
ajuste fiscal e reforma do sistema constitucional 
tributário.

Sobre a questão do ajuste fiscal, vários 
conceitos de finanças públicas necessitam de 
uma abordagem mais didático-pedagógica para 
compreensão de que um ajuste fiscal se ligue à 
pauta do desenvolvimento econômico e ao mesmo 
tempo não perca de vista as políticas públicas 
e a essencialidade das novas e velhas questões 
sociais.

Os economistas Arminio Fraga e Marcos 
Mendes, que compõem a equipe de transição 
para o governo Lula, alertam para o entendimento 
técnico de que o regime fiscal de um país 
consiste em um conjunto de regras escritas, 
costumes e práticas que afetam o gasto público, a 
arrecadação tributária e a dívida pública.

No Brasil, o controle dos gastos públicos e do 
déficit orçamentário implicam também no controle 
da dívida públicas que, por sua, é resultado de 
acúmulos negativos de déficit fiscal-financeiro. 
Neste diapasão, as receitas públicas precisão de 
novo direcionamento porque o sistema tributário 
é constitucional e um instrumento de que se vale 
o governo para intervir na economia para a boa 
condução da política fiscal. 

Pela abordagem econômica ou político-
econômica os sistemas fiscais precisam ser 
eficientes, promover justiça social e apresentarem 
características visíveis de transparência e 
simplicidade fiscal. Mas, como todas as atividades 
fiscais e tributárias devem ser atos vinculados à 
lei, os sistemas fiscais (da União, dos estados e 
municípios) são conduzidos por lei, daí a razão de 
todos eles apresentarem um arcabouço jurídico-
tributário. Nas sociedades contemporâneas, de 
economias abertas, não existe despesa pública 
sem vínculo com as receitas públicas, são faces 
distintas da mesma moeda orçamentária. É nos 
gastos públicos que se materializam-se custos e 
despesas (correntes e de capital) como resultado 
das desejabilidades da sociedade ou das escolhas 
coletivas que são conduzidas, de forma política 
(no Parlamento) para atendimento das políticas 
públicas.

Eis o que fundamenta as finanças públicas 
(economia, direito e ciência política) e com suas 
ferramentas apresentaremos, eu e Alexandre 
Salema, 10 artigos seguidos sobre a reforma 
tributária pretendida pelo governo que se inicia em 
janeiro de 2023.

Gasto, arrecadação 
e dívida pública

As mulheres correspon-
dem a 34,2% dos empreen-
dedores de micro e pequenos 
negócios da Paraíba, confor-
me estudo do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas da Paraíba 
(Sebrae-PB). O levantamen-
to aponta que há 252.248 ne-
gócios, entre microempreen-
dedores individuais (MEI) e 
micro e pequenas empresas, 
no estado. Com base nisso, 
em torno de 86 mil são geri-
dos por mulheres. Contudo, 
é possível que o número de 
negócios liderados por ho-
mens ou mulheres seja simi-
lar. A diferença é a informa-
lidade dos empreendimentos 
femininos.

De acordo com a analis-
ta da Unidade de Educação 
Empreendedora do Sebrae 
Paraíba, Renata Câmara, a 
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A empresária Judite Ra-
mos é proprietária de uma es-
cola de educação infantil e en-
sino fundamental, no bairro 
de Jardim Luna, em João Pes-
soa. Após anos de experiên-
cia e formação em pedagogia 
e psicologia, ela tornou-se em-
preendedora há 10 anos. “Eu 
consegui atingir meus objeti-
vos pedagógicos, administra-
tivos e financeiros com mui-
to trabalho. Após passarmos 
momentos difíceis na pande-
mia de Covid-19, trabalhamos 
em diversas reformulações na 
empresa”.

De acordo com ela, a par-
ceria com o Sebrae tem aju-
dado bastante na gestão da 
escola, com capacitações que 
colocam o empreendimento 

no foco, de forma a definir a 
função de cada funcionário, 
tornar a empresa conheci-
da por todos os colaborado-
res, organização de arqui-
vos, atendimento ao cliente 
e marketing. 

“Também fizemos mu-
danças na parte física da es-
cola, com recursos próprios, 
sem necessidade de finan-
ciamento, e já estamos perce-
bendo que os pais dos alunos 
estão satisfeitos. Temos no-
vos clientes em potencial vin-
do conhecer a escola e temos 
boas perspectivas para o novo 
ano letivo que virá”, comenta 
Judite Ramos.

Evento reúne mulheres
Para comemorar o dia 

Mundial do Empreendedo-
rismo Feminino, o Sebrae Pa-
raíba inicia hoje o evento Em-
preender: Verbo Feminino, 
com palestras, workshops e 
painéis com histórias de su-
cesso de empreendedoras da 
Paraíba. O evento continua 
de segunda a quarta da se-
mana que vem, no auditório 
do Sebrae Paraíba.  As inscri-
ções são gratuitas no site da 
instituição.

Neste sábado, será fina-
lizada a capacitação ‘Acele-
ra MEI Mulher’, um progra-
ma de 10 módulos formatado 
para esse perfil empresarial, 
abordando temas como ges-
tão de negócios, comporta-
mento empreendedor, finan-
ças e marketing.

Experiência é base para negócio duradouro

“Eu consegui 
atingir meus 
objetivos 
pedagógicos, 
administrativos 
e financeiros 
com muito 
trabalho

Judite Ramos

informalidade ainda é uma 
realidade entre as atividades 
de menor porte. “Estimamos 
que, para cada três empresas 
formais, há duas informais, 
portanto, há muito mais mu-
lheres empreendendo do que 
os dados mostram”.

Ela explica que na fase res-
tritiva da pandemia de Co-
vid-19, houve o aumento do 
desemprego, o que incentivou 
a busca pelo empreendedo-
rismo. Conforme a pesquisa 
anual do Instituto Rede Mu-
lher Empreendedora, 26% das 
participantes iniciaram seu 
negócio atual durante a pan-
demia, justamente por causa 
do desemprego e da falta de 
renda gerada pelo momento.

“As mulheres começaram 
a experimentar ter um ne-

gócio informal, trabalhando 
com alimentação e artesana-
to, por exemplo. Outro setor 
que elas dominam é a venda 
de confecções”, aponta Rena-
ta Câmara. 

Outro fato que impulsiona 
o empreendedorismo é a faci-
lidade de ter uma loja virtual. 
Segundo o Instituto Rede Mu-
lher Empreendedora, nove em 
cada 10 empreendedoras utili-
zam aplicativos de mensagens 
para o negócio, principalmen-
te para divulgar produtos e 
atender clientes.

Mais escolaridade
Se o número de empresas 

é mais ou menos o mesmo en-
tre os gêneros, o nível de es-
colaridade é maior entre as 
mulheres. Conforme a ana-

lista do Sebrae, este é um dos 
motivos para as empreen-
dedoras buscarem mais ca-
pacitação. “É mais fácil para 
as mulheres reconhecerem 
que precisam aprender so-
bre gestão, sobre seu negócio 
e atividade. Os homens, em 
geral, preferem fazer tudo 
sozinhos”.

A pesquisa do Instituto 
Rede Mulher Empreende-
dora aponta que 72% das en-
trevistadas avaliam que são 
totalmente ou parcialmen-
te independentes financeira-
mente. Contudo, entre as que 
buscaram crédito para am-
pliar o negócio, 42% tiveram 
seus pedidos negados. Em 
meios às dificuldades enfren-
tadas, ainda está a venda dos 
produtos e serviços.

 Pesquisa mostrou que 72% das mulheres se consideravam independentes financeiramente

“Estimamos 
que, para cada 
três empresas 
formais, há 
duas informais, 
portanto, há 
mais mulheres 
empreendendo

Renata Câmara
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,50%

R$ 5,375
-0,82%

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

-0,79%

R$ 5,553

Libra  Esterlina

-0,51%
R$ 6,393

Ibovespa

108.799 pts

Selic

Fixado em 26 de 
outubro de 2022

13,75%
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Mudança é válida para a empresa Visa, em transações de compra com cartão de crédito, de débito e pré-pago

BC libera uso de cartão no WhatsApp
pagamentos 

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

O Banco Central (BC) au-
torizou, ontem, mudança de 
regulamento dos arranjos 
de pagamento da empresa 
Visa. As alterações têm re-
lação com a implementação 
do programa de pagamen-
tos vinculados ao serviço de 
mensageria instantânea do 
WhatsApp (Programa Face-
book Pay), que possibilitará 
a realização de transações de 
compra com cartão de crédi-
to, de débito e pré-pago.

A medida é válida para 
arranjos da Visa classifica-
dos como de compra, domés-
ticos (abrangência nacional), 
com o uso de conta de paga-
mento pós-paga, pré-paga e 
de depósito.

“Destaca-se que a autoriza-
ção concedida é apenas uma 
das etapas necessárias à libe-
ração do programa Facebook 
Pay no caso dos arranjos de 
compra, que continua sobres-
tado até que outros requisitos 
regulatórios aplicáveis, espe-
cialmente aqueles relaciona-
dos a aspectos concorrenciais 
e não discriminatórios no cre-
denciamento, tenham seu 
cumprimento comprovado pe-
las instituições envolvidas em 
sua implementação”, explicou 
o BC, em comunicado.

Em março do ano passa-
do, o BC já havia autorizado 
a realização de transferências 
de recursos entre os usuários 
do WhatsApp.

Normas adiadas
O BC adiou a entrada em 

vigor de normas que endu-
recem a regulação pruden-
cial para instituições de pa-
gamento, com o objetivo de 
alinhar as regras ao risco ao 
sistema financeiro que parte 
dessas empresas passaram a 
provocar com seu crescimen-
to nos últimos anos. As regras 
foram divulgadas em março 
deste ano e estavam previs-
tas para entrar em vigor em 
1o de janeiro de 2023, com im-
plementação final em janei-
ro de 2025. Agora, a nova re-
gulação só vai passar a valer 
em 1o de julho de 2023, mas já 
deve estar toda implementa-
da até janeiro de 2025.

A resolução publicada on-
tem também adia para 1o de 
julho de 2023 a vigência do 
novo modelo de cálculo da 
parcela dos ativos pondera-
dos pelo risco referente às ex-
posições ao risco de crédito 
sujeitas ao cálculo do reque-
rimento de capital median-
te abordagem padronizada 
(RWACPAD).

Os preços da alface, da ba-
tata, da cebola e do tomate re-
gistraram movimento de alta 
em outubro em marcados ata-
cadistas. A cenoura, no entan-
to, apresentou queda nos pre-
ços na maioria das Centrais de 
Abastecimento (Ceasas) anali-
sadas pelo Programa Brasilei-
ro de Modernização do Mer-
cado Hortigranjeiro (Prohort), 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), que 

divulgou ontem o 11o Boletim.
Segundo a Conab, a cenou-

ra apresentou preços mais bai-
xos, especialmente nas Cen-
trais de Abastecimento de 
Goiânia-GO (-12,76%), de Rio 
Branco-AC (-10,55%) e do Rio 
de Janeiro-RJ (-6,47%). “Mes-
mo apresentando queda no 
último mês, o movimento de 
preços baixos para a cenoura 
não se manteve em todos os 
mercados”, destacou a Conab.

Nas Ceasas de Brasília/DF 
(16,38%) e de Recife/PE (4,12%) 

houve aumento. O acréscimo 
na oferta desta cultura deve-
se à recuperação da produção, 
sobretudo em Minas Gerais.

Na contramão da cenou-
ra, outras hortaliças apresen-
taram movimento de alta nos 
preços, principalmente para 
a batata e cebola. No caso da 
batata, mesmo com a maior 
oferta na maioria dos merca-
dos atacadistas, houve queda 
significativa na produção en-
viada a partir de São Paulo e 
os preços subiram, atingindo 

a variação máxima de 63,52% 
na Ceasa de Fortaleza (CE), se-
guida pela alta de 50,06% na 
Ceasa de São José (SC).

Já para a cebola, a redução 
de 6% da oferta nacional em 
relação a setembro, as chu-
vas constantes e intensas nas 
áreas produtoras que preju-
dicam a colheita e a disponi-
bilidade internacional nesta 
época não permite realizar 
importações que possam co-
brir a demanda no mercado. 
Com isso, o aumento chegou 

a 45,61% em Brasília (DF) e 
28,64% em Recife (PE).

O tomate teve alta de 
71,61% em Brasília, de 60,56% 
em São José e de 53,87% em 
Belo Horizonte (MG). Esse 
comportamento dos preços 
do tomate é típico para o pe-
ríodo, que é de menor oferta 
após finalização da safra de 
inverno, informou a estatal.

A alface apresentou alta 
de preços em relação a setem-
bro na maioria dos mercados 
atacadistas. Neste mês, ainda 

são registrados aumentos de 
preços, mesmo após o desblo-
queio das estradas. As chuvas 
em muitas regiões do país po-
dem comprometer a oferta do 
produto.

A pesquisa da Conab con-
sidera as cinco hortaliças (ba-
tata, cenoura, cebola, tomate 
e alface) com maior represen-
tatividade na comercialização 
nas principais Ceasas do país 
e que registram maior desta-
que no cálculo do índice de in-
flação oficial (IPCA).

Preços de verduras e hortaliças voltam a subir em outubro
pesquisa da conab

Agência Estado

A produção, o emprego 
e a utilização da capacida-
de instalada da indústria 
recuaram em outubro. É o 
que aponta a pesquisa Son-
dagem Industrial, divulga-
da ontem pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI). Associado a esse ce-
nário de queda, os estoques 
do setor industrial aumen-
taram acima do planejado, 
“indicando estoques exces-
sivos e frustração dos em-
presários com a demanda”.

De acordo com o levan-
tamento, a produção indus-
trial registrou a segunda 
queda consecutiva em ou-
tubro, ficando em 48,5 pon-
tos, número abaixo da linha 
divisória de 50 pontos que 
separa o aumento da queda 
da produção industrial. Essa 
é primeira queda no indica-
dor para um mês de outubro 
desde 2016, segundo a CNI. 
Em setembro, o índice foi de 
49 pontos.

Outro dado negativo é 
o do emprego do setor, que 
teve queda após alta por cin-

CNI: produção e emprego da indústria registram queda
em outubro

Sandra Manfrini 

Agência Estado

co meses consecutivos. O ín-
dice que mede a evolução do 
emprego caiu para 49,6 pon-
tos, ante 51,4 pontos registra-
dos em setembro. Essa foi a 
primeira queda do emprego 
industrial para meses de ou-
tubro desde 2019.

A Utilização da Capaci-
dade Instalada (UCI) tam-
bém caiu um ponto por-
centual, para 71%. Essa foi 
a segunda queda consecu-
tiva do indicador, o que leva 
a UCI a acumular recuo de 
dois pontos porcentuais nos 

dois últimos meses.

Altas
Já o índice de evolução do 

nível de estoques teve alta 
para 51,5 pontos, ante 50,1 
pontos registrado em setem-
bro. O índice de estoque efe-

tivo em relação ao planejado 
também subiu de 50,9 pontos 
em setembro para 52,4 pon-
tos em outubro. “O resulta-
do coloca os estoques do se-
tor industrial no nível mais 
acima do planejado desde ju-
lho de 2019.”

Índice que mede a evolução do emprego do setor caiu para 49,6 pontos, primeira queda após cinco meses seguidos de alta
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O Banco do Nordeste 
(BNB) fechou o terceiro tri-
mestre de 2022 com um lu-
cro líquido de R$ 1,27 bi-
lhão. O resultado foi R$ 
374,5 milhões a mais do que 
o registrado no mesmo pe-
ríodo de 2021, o que repre-
senta uma alta de 41,5%. Os 
números foram divulgados 
pela diretoria do Banco du-
rante reunião pública reali-
zada com a Associação dos 
Analistas e Profissionais de 
Investimentos do Mercado 
de Capitais (Apimec Brasil) 
para apresentação dos re-
sultados financeiros e ope-
racionais, na última quarta-
feira (16).

Segundo o presidente do 
BNB, José Gomes da Costa, 
o resultado demonstra que 
é possível cumprir a mis-
são social como banco de 
desenvolvimento e, ao mes-
mo tempo, crescer de for-
ma sustentável. “Demons-

BNB registra lucro líquido de R$ 1,3 bilhão
terceiro trimestre

crédito da instituição, Luiz 
Abel Amorim de Andra-
de, destacou o retorno so-
bre o patrimônio líquido no 
trimestre que foi de 21,7%. 
Esse desempenho é 18,6% 
acima do alcançado no mes-
mo período de 2021. “A per-
formance do Banco do Nor-
deste está em linha com a 
de grandes pares e acima 
da média, se compararmos 
com bancos públicos e de 
porte similar. Considero im-
portante ressaltar que há 
um equilíbrio entre o resul-
tado econômico-financeiro 
e o social”, afirma.

Outro destaque feito por 
Luiz Abel é em relação ao 
ativo total, que apresentou 
crescimento de R$ 3,3 bi-
lhões de um período para 
o outro e fechou o trimes-
tre em R$ 63,7 bilhões. Uma 
alta correspondente a 5,3%. 
“A maior parte foi concen-
trada no ativo circulante, 

principalmente em aplica-
ções financeiras que alcan-
çam cerca de R$ 9 bilhões, 
denotando uma forte liqui-
dez”, explica.

Resultados operacionais
O Fundo Constitucio-

nal de Financiamento do 
Nordeste (FNE), origem da 
maior parte dos recursos 
aplicados, fechou o terceiro 
trimestre com a contratação 
de R$ 25,7 bilhões. No acu-
mulado, o ativo do Fundo 
soma mais de R$ 120 bilhões.

Entre os principais desta-
ques do terceiro trimestre es-
tão a destinação de R$ 3,5 bi-
lhões para Micro e Pequenas 
Empresas (MPE), segmento 
considerado estratégico para 
o Banco, e as operações de 
microcrédito orientado, que 
somaram R$ 10,7 bilhões. Os 
projetos de infraestrutura re-
ceberam recursos da ordem 
de R$ 6 bilhões.

tramos a saúde financeira e 
econômica do Banco e a im-
portância do seu papel para 
a sociedade”, afirma.

O diretor financeiro e de 

“Demonstramos 
a saúde 
financeira e 
econômica 
do Banco e a 
importância do 
seu papel para 
a sociedade

José Gomes da Costa

As redes Pão de 
Açúcar e Mercado Ex-
tra estão oferecendo 
descontos especiais 
para os clientes por 
conta do início dos jo-
gos da Copa do Mun-
do. No Pão de Açúcar, 
a promoção acontece 
no e-commerce (www.
paodeacucar.com) 
e aplicativo da rede 
com descontos em 
itens para churrasco, 
salgadinhos, entre ou-
tros, até amanhã (20). 
Já no Mercado Extra e 
aplicativo do site Clu-
be Extra, os consumi-
dores poderão confe-
rir vinhos e snacks com 
ofertas válidas por 
todo final de semana.

Clima da 
Copa rende 
descontos aos 
clientes na PB

supermercados
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Perfil no Twitter usa o nome das Forças Armadas para divulgar informações erradas e estimular protestos

Exército pede bloqueio de conta falsa
comando militar do nordeste

Alex Rodrigues 

Agência Brasil

O Comando Militar do 
Nordeste solicitou ao Twitter 
que bloqueie uma conta que 
vem usando o nome da corpo-
ração irregularmente. O pedi-
do foi feito  nessa quinta-feira 
(17), depois que o conteúdo 
de uma mensagem falsamen-
te atribuída ao comando vira-
lizou nas redes sociais.

Segundo o Centro de 
Comunicação Social, o Co-
mando Militar do Nordes-
te não tem conta no Twitter e 
não publicou nenhuma men-
sagem de estímulo a protestos 
nas redes sociais que utiliza 
de fato para divulgar conteú-
do institucional (Instagram, 
YouTube e Facebook).

Ilustrado com uma foto 
do ministro da Defesa, gene-
ral Paulo Sérgio Nogueira, o 
tuíte publicado no falso per-
fil afirma que Nogueira teria 
deixado claro que o Exército 
encontrou indícios de frau-
de no processo eleitoral deste 
ano e que, portanto, manifes-
tantes que rejeitam o resulta-
do das urnas devem continu-
ar protestando.

O texto é uma alusão 
à nota que o Ministério da 
Defesa divulgou no último 
dia 10, afirmando que, embo-
ra os técnicos das Forças Ar-
madas que acompanharam 
o processo de fiscalização do 
sistema eletrônico de votação 
não tenham apontado indí-
cios de fraude ou inconsistên-
cias nas urnas eletrônicas e na 
votação, “também não exclui 
a possibilidade” de falhas. Na 

véspera (9), o ministério havia 
entregue ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) um relatório 
técnico com sugestões, como 
a realização de uma investiga-
ção na compilação do código-
fonte das urnas eletrônicas.

Ainda de acordo com o 
Centro de Comunicação So-
cial, especialistas em seguran-
ça cibernética e informática do 
próprio Exército estão acom-
panhando as tratativas com 
a empresa para tentar iden-
tificar o responsável pelo fal-
so perfil.

Até a publicação desta ma-
téria, tanto o tuíte que virali-
zou quanto a conta fake con-
tinuavam acessíveis. Por 
reproduzir outros conteúdos 
que o Comando Militar de 
fato divulgou em suas redes 
sociais oficiais, o falso perfil le-
vou muitos internautas a acre-
ditarem que se tratava de con-
ta oficial e a compartilhar a 
falsa mensagem – curtida por 
mais de 34 mil pessoas e já re-
publicada por 10,5 mil pessoas.

Equipe do Laboratório de 
Cartografia e Geoprocessa-
mento (LCG), CCAE/UFPB, 
integrantes da V Expedição 
Científica do São Francisco, 
novembro de 2022. 

Duas professoras do Cen-
tro de Ciências Aplicadas e 
Educação (CCAE) da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), integrantes do Labo-
ratório de Cartografia e Geo-
processamento (LCG), Pro-
fessora Nadjacleia Almeida 
e professora Milena Dutra, e 
duas alunas do curso de eco-
logia da Universidade, Jes-
syca Janyny Maia e David 
Luiz Santos, participaram da 
maior expedição científica do 
Brasil: a V Expedição Científi-
ca do São Francisco.

A equipe da UFPB inte-
grou o time de expedicioná-
rios, que totalizou 65 pesqui-
sadores, de 35 áreas de estudo, 
sob a coordenação-geral dos 
professores da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL) 
Emerson Soares, José Vieira 
e Themis Silva. Na V Expedi-
ção, as ações foram desenvol-
vidas no âmbito da Ciência, 
da Educação e Saúde em prol 
do Rio São Francisco com in-
vestimento do Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do São Fran-
cisco, Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos de Alagoas (SE-
MARH), Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 
(CODEVASF), além de outras 
instituições. Foram 10 dias de 
trabalhos de campo, entre 3 e 
12 de novembro, em 10 mu-
nicípios ribeirinhos no Baixo 
São Francisco e 250 km de cur-
so hídrico percorridos, desde 
o município de Piranhas até a 
Foz do São Francisco.

Coleta de dados 
A colaboração científica 

das professoras e estudan-
tes da UFPB se concentrou 
no diagnóstico ambiental das 
sub-bacias hidrográficas do 
Baixo Curso do Rio São Fran-
cisco, em seus principais rios 
e riachos. Em campo foram 
coletados dados microclimá-
ticos, de relevo, serrapilhei-
ra e dados fitossociológicos 
das matas ciliares. Os dados 
amostrados em campo serão 

Equipe de Cartografia da UFPB participa 
da maior expedição científica do Brasil

exposição científica do são francisco

Três telas produzidas no 
Ateliê de Geotinta do Projeto 
de Extensão “Solo na Escola” da 
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), campus 
Sumé, compuseram a Exposição 
de Arte com Solo - realizada de 5 
a 9 de novembro, durante a Re-
união Anual Internacional da 
Sociedade Americana de Agro-
nomia, Sociedade de Ciência de 
Cultivos da América e Socieda-
de Americana de Ciência do 
Solo (ASA, CSSA, SSSA 2022) 
sediada em Baltimore (EUA).

A escolha das peças para a 
exposição foi feita levando em 
consideração identidade visual, 
regionalismo e tons de terra que 
expressam a diversidade da co-
loração dos solos do Brasil. As 
obras retratam um casa de taipa, 
representação de uma tradicio-
nal casa do Nordeste Brasileiro 
construída com barro; a silhueta 
de um corpo feminino nu e, por 
fim, um mix de flores de cacto, 
planta típica do Semiárido Bra-
sileiro. As obras foram produzi-
das nos anos de 2014, 2015 e 2017, 
pelos acadêmicos egressos do 
curso de Tecnologia em Agroe-
cologia do Centro de Desenvol-
vimento Sustentável do Semiá-
rido (CDSA), campus Sumé, e 
monitores do Ateliê da Geotin-
ta, Alexandre Limeira, Diogo 
Oliveira e Jefferson Feitosa, res-
pectivamente.

De acordo com a coordena-
dora e idealizadora do projeto, a 
professora Adriana Vital, o con-
vite para exposição no evento 

partiu do professor Clay Robin-
son da Universidade de San An-
tonio (Texas), que conheceu as 
atividades dos projetos Solo na 
Escola e Geotinta, em 2016, em 
São Paulo, durante o XIII Simpó-
sio Brasileiro de Educação e Solos.

Para ela, a relevância da ex-
posição das peças em um even-
to que reuniu líderes científi-
cos, professores, pesquisadores, 
agências governamentais, insti-
tuições acadêmicas e artista do 
solo do mundo inteiro, é per-
mitir a visibilidade da ativida-
de de Educação em Solos como 
proposta pedagógica, dialógica 
e participativa.

“A atividade de tinta de solo 
usa a arte com terra para cha-
mar a atenção das pessoas para 
o cuidado e a valorização dos 
solos, além de promover e di-
vulgar nosso projeto de exten-
são”, destaca.

Sobre o Ateliê de Geotinta
O Ateliê da Geotinta fica 

localizado no campus Sumé e 
tem um acervo de peças de bar-
ro, madeira e telas pintadas com 
tinta ecológica a base de solo. 
Conta com um banco de cores 
de solo com mais de 40 tons, 
evidenciando a riqueza e di-
versidade das cores do solo. Ao 
longo do ano são realizadas ofi-
cinas de pintura com geotinta 
nas escolas, comunidades ru-
rais, de louceiras, quilombolas 
e assentamentos, para dialogar 
sobre a importância do solo de 
forma lúdica.

Telas produzidas na UFCG 
são expostas nos EUA

tintas de solo

Nota
O pedido foi feito  

na quinta-feira (17), 
depois que o conteúdo 

de uma nota 
distribuída 

ao comando viralizou 
nas redes sociais

processados em laboratório 
e complementam as análises 
para determinação do diag-
nóstico de fragilidade poten-
cial, uma das metas do proje-
to de pesquisa “Diagnóstico 
Ecodinâmico da Bacia Hi-
drográfica do São Francis-
co”, sob a coordenação das 
professoras.

Para a professora Nadja-
cleia Almeida, participar da 
V Expedição Científica do 
São Francisco é uma oportu-
nidade ímpar de aproxima-
ção à realidade do Baixo São 
Francisco, que ajuda a com-
preender as tensões ambien-
tais que ocorrem nas sub-ba-
cias, passando por áreas de 
Caatinga, Mata Atlântica, Ta-
buleiros Costeiros e Mangue-

zal, nas quais se observam 
problemas ambientais seme-
lhantes aos que também se 
estudam na Paraíba. “Os es-
tudantes Jessyca Janyny e Da-
vid Luiz tiveram a oportuni-
dade de aprender e praticar 
diferentes técnicas de cam-
po, além de utilizar equipa-
mentos de última geração e 
os seus produtos, a exemplo 
de veículo aéreo não tripula-
do (VANT), posicionamen-
to cinemático em tempo-real 
(RTK), camêra multiespec-
tral, conhecendo e auxilian-
do em diferentes projetos”, 
afirmou a docente.

Aprendendo a preparar o 
VANT para sobrevoo da área 
de estudo. (Da esq. para dir.) 
Nadjacleia Almeida, Milena 

Dutra, David Luiz Santos e Jes-
syca Janyny Maia. 

Os dados prévios levanta-
dos pela equipe indicam que 
as áreas ciliares se apresen-
tam degradadas e com diferen-
tes níveis de erosão. Segundo a 
Profa. Milena Dutra, essas aná-
lises representam a continuida-
de de um trabalho iniciado na 
III Expedição Científica do São 
Francisco e a cada expedição se 
conseguiu estudar as áreas ci-
liares em maior profundidade. 
“A próxima etapa da pesquisa 
é analisar os dados de cobertu-
ra arbórea na faixa de proteção 
dos rios, o estoque de serrapi-
lheira e nutrientes, e índices de 
vegetação indicadores da saú-
de dos vegetais que, associados 
às demais variáveis geoam-
bientais, auxiliarão na constru-
ção de estratégias para recupe-
ração ambiental dessas áreas”, 
disse a professora Milena.

Os resultados dos trabalhos 
da equipe da UFPB na V Expe-
dição Científicas serão apre-
sentados de forma parcial em 
dezembro e final em abril, por 
meio de notas técnicas, relató-
rios e artigos e poderão auxiliar 
no desenvolvimento de ações e 
políticas públicas para a recu-
peração ambiental das áreas, 
fundamentais à qualidade de 
vida do Rio São Francisco e da 
comunidade ribeirinha.

Informações adicionais so-
bre a expedição e outros pro-
jetos do Laboratório de Car-
tografia e Geoprocessamento 
(LCG/UFPB) estão disponí-
veis em site e no perfil do Ins-
tagram.

n 

A falsa 
mensagem foi 
curtida por 
mais de 34 
mil pessoas e  
republicada 
por 10,5 mil 
pessoas

Foto: Divulgação/EB

Especialistas do próprio Exército estão em contato com o Twitter para identificar os responsáveis pelo perfil

Da esquerda para direita: David Luiz, Nadjacleia Vilar, Jessyca Janyny e Milena Dutra

Aprendendo a preparar o VANT para sobrevoo da área de estudo

Foto: Divulgação UFPB

Foto: Acervo LCG/CCAE/UFPB
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Prática assegura independência funcional, melhora a capacidade cardiorrespiratória e previne doenças ósseas

Musculação é essencial na 3a idade
força e resistência

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

A caminhada é uma ati-
vidade de baixo custo, fácil 
acesso e a mais praticada den-
tre os idosos, porém a tran-
sição fisiológica do envelhe-
cimento exige algo além da 
caminhada. A musculação, 
cientificamente conhecida 
como treinamento de força, é 
um exercício recomendado a 
todos, mas são os mais velhos 
quem mais se beneficiam com 
esta prática. Além de propi-
ciar qualidade de vida e inde-
pendência funcional, a mus-
culação melhora a capacidade 
cardiorrespiratória e mus-
cular, prevenindo também 
doenças ósseas.

Com o avanço da idade 
ocorrem declínios fisiológi-
cos em alguns sistemas do 
corpo humano. Esses siste-
mas tanto podem impossibi-
litar como limitar a mobilida-
de do idoso. As doenças que 
mais acometem o idoso são 
Parkinson, artrose e osteopo-
rose, sendo preciso fortalecer 
a musculatura e melhorar a 
mobilidade. Idosos acometi-
dos com Parkinson geralmen-
te não praticam exercícios fí-
sicos, porém é fundamental o 
fortalecimento da musculatu-
ra para ter uma redução dos 
sintomas. A artrose é a doen-
ça das articulações (juntas), 
tendo como características 
principais a dor, o rangido, 
os estalidos e limitação dos 
movimentos articulares, sen-
do os joelhos, coluna, mãos, 
pés, punhos e quadris as re-
giões mais comprometidas. 
Já a osteoporose se caracteri-
za pela desmineralização ós-
sea. Quanto menor a mobili-
dade do idoso maior chance 
de aparecer essa fragilida-
de óssea.

O procurador federal do 
INSS de João Pessoa, José 
Wilson de Figueiredo, passa-
va quase oito horas digitando 
processos e muito tempo sen-
tado devido à rotina do traba-
lho. Ele acabou desenvolven-
do dores na região lombar, 
dores no joelho, osteopenia e 
uma tendinite no ombro es-
querdo, chegando a fazer ci-
rurgia. Algum tempo depois, 
a tendinite passou para o ou-
tro ombro.

 Após consulta com reu-
matologista, o médico indi-

cou pilates para reverter à in-
flamação e musculação para 
fortalecer a musculatura. “Eu 
passei a ir duas vezes na se-
mana ao Pilates e estou sendo 
acompanhado com o educa-
dor físico duas vezes na se-
mana”, declarou.

O doutorando em Edu-
cação Física, especialista em 
medicina desportiva, Janye-
liton Alencar, comenta a evo-
lução de José Wilson após a 
musculação. “Depois de al-
guns meses de tratamento, 
as dores na lombar, joelho e 

ombros desapareceram. A 
limitação no ombro era mais 
funcional, já que a tendinite 
impedia alguns movimen-
tos. Ele tinha estalos no joe-
lho e muita dor nessa região. 
No decorrer do tratamento, 
Wilson foi ganhando força 
na musculatura e mobilida-
de. Hoje em dia, faz exercí-
cios extremamente comple-
xos para uma pessoa de 60 
anos, trabalhando suas po-
tencialidades ao máximo”, 
analisou. Além de não sen-
tir nenhum nível de dor, José 

Wilson tem mais disposição e 
melhorou sua produtividade 
consideravelmente. “Minha 
qualidade de vida melhorou 
bastante”, frisou.

Janyeliton Alencar ex-
plica os principais fatores 
que levam o indivíduo a de-
senvolver artrose. “Pessoas 
que trabalham com ativida-
des manuais ou realizam 
esforço repetitivo, muitas 
vezes, ficam impossibilita-
das de fazer movimentos 
como a extensão da mão”, 
esclareceu.
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Após começar a sentir muitas dores, José Wilson (E) aderiu à musculação, sob a supervisão de Janyeliton Alencar (D)

Doenças
Idosos acometidos com 
Parkinson geralmente 

não praticam 
exercícios físicos, 

porém é fundamental 
o fortalecimento da 

musculatura

Para amenizar os sinto-
mas da osteoporose e evi-
tar sua evolução recomen-
da-se a prática de exercício 
físico, principalmente a 
musculação. O especialis-
ta explica que o treinamen-
to de forças vai gerar uma 
mineralização do osso, for-
talecendo o osso, através 
de impactos e torções pro-

movidos pelo exercício. 
“A contração muscular 

em si, já é um estímulo de 
torção no osso, consequen-
temente, tornando-o mais 
forte. Já o sistema muscu-
lar apresenta um declínio 
conhecido como sarcope-
nia, que é a perda da mas-
sa muscular, que vai redu-
zindo força, flexibilidade e 

função motora”, destacou.
O principal benefício 

da musculação na velhice 
é que ameniza o declínio 
fisiológico do organismo. 
“Muitas pessoas afirmam 
que a musculação é a fonte 
da juventude, pois reduz a 
aparência cronológica do 
corpo. Além de melhorar 
a condição física, previne 

doenças cardiovasculares 
e estabiliza doenças como 
osteoporose, artrite, Par-
kinson, sarcopenia, entre 
outras”, diz.

Cerca de 30% dos seus alu-
nos são idosos. Para o espe-
cialista, a pessoa idosa é um 
dos públicos mais interessan-
tes para desenvolver um tra-
balho especializado. No iní-

cio a musculação não é tão 
atrativa ao idoso por conta 
das limitações instaladas, po-
rém em poucos meses é pos-
sível perceber a evolução e 
ganho da qualidade de vida.

Janyeliton Alencar releva 
ser gratificante ouvir de seus 
alunos que estão recuperan-
do a autonomia nesta fase da 
vida, após os primeiros me-

ses de acompanhamento per-
sonalizado.

“Fazia cinco anos que eu 
não conseguia realizar uma 
tarefa simples como amarrar 
um tênis sozinho. Ouvir isso 
me traz uma satisfação imen-
sa enquanto profissional, pois 
o meu trabalho ajudou a re-
cuperar a autonomia daque-
le idoso”, concluiu. 

Treinamento de força gera a mineralização dos ossos  

Fotos: Arquivo Pessoal
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Técnico trabalhou mais a parte ofensiva na última atividade em Turim. Hoje, a delegação segue para o país da Copa

Tite mostra caminho para buscar hexa
seleção brasileira

EFE

A seleção brasileira realizou,  
ontem, o último treino no centro 
de treinamento da Juventus, em 
Turim, na Itália, na véspera do em-
barque para o Qatar, com todos os 
jogadores disponíveis, incluindo o 
zagueiro Marquinhos, que vinha 

“A pressão para 
ele é inevitável, 
por tudo o 
que acontece, 
pela qualidade 
que ele tem

Marquinhos

treinando em separado do elenco.  
Tite, enfim, tem à disposição os 26 
convocados com 100% da capaci-
dade física, já que Danilo e Bremer, 
ambos da Juventus, e o defensor 
do Paris Saint-Germain supera-
ram os problemas físicos e pude-
ram trabalhar com normalidade. 

“Foi apenas um incômodo e es-
tava me atrapalhando na perfor-
mance nos treinos. Com a chegada 
da Copa, foi decidido com o staff 
médico do PSG que eu precisaria 
de uns dias de tratamento antes 
de voltar à rotina de treinamentos 
pouco a pouco”, disse Marquinhos 
ontem, em entrevista coletiva. 

Ontem, a seleção começou o 
treino com aquecimento, passan-

do na sequência para o habitual 
bobinho, que contou com todos 
os jogadores, menos os goleiros. 
Depois, houve atividade de velo-
cidade.  Tite deu folga para todo 
o elenco após a atividade, com a 
reapresentação sendo marcada 
para amanhã. 

Neste sábado, às 9h (de Brasí-
lia), a delegação deixará o centro 
de treinamento da Juve, para em-
barcar em um voo fretado com di-
reção a Doha, no Qatar. A aterris-
sagem está prevista para às 17h15. 

No dia 24, a seleção brasileira 
estreará na Copa do Mundo en-
frentando a Sérvia, na primeira ro-
dada do grupo G, que ainda conta 
com Suíça e Camarões.  O zaguei-

ro Marquinhos afirmou, ainda em 
Turim, onde a seleção brasileira se 
preparou antes de viajar ao Qatar, 
que Neymar, seu companheiro no 
Paris-Saint-Germain, “está em ex-
celente forma física” para a Copa 
do Mundo e muito “concentrado”. 

“A pressão para ele é inevitável, 
por tudo o que acontece, pela quali-
dade que ele tem, pelo que pode fa-
zer. Ele sabe disso e lida com isso. 
Ele está em excelente forma física, 
está muito concentrado. Tudo o que 
ele faz é para estar perfeito para a 
Copa, ele está feliz. A gente vive um 
momento feliz na seleção. O futebol 
é um esporte coletivo, um espor-
te de equipe, o peso não será 100% 
seu”, comentou o defensor.

Integrantes da comissão técni-
ca da seleção argentina disputa-
ram uma animada "pelada" com 
funcionários da Universidade de 
Doha, onde a “Albiceleste” está 
treinando antes da Copa do Mun-
do, em jogo que acabou se tornan-
do atração pela presença de ídolos 
do futebol em campo.

Entre os que calçaram as 
chuteiras e participaram da 
brincadeira estavam o ex-meia 
Pablo Aimar e os ex-zagueiros 
Walter Samuel e Roberto Ayala, 
que são auxiliares do também 
antigo jogador da seleção argen-
tina Lionel Scaloni.

O trio de ídolos do futebol 
mundial, além de matarem a 
saudade da bola e do campo de 
jogo, aproveitaram para tirar fo-
tos e distribuir autógrafos para 
os funcionários da Universida-
de de Doha, com quem disputa-
ram a "pelada" que durou cerca 
de uma hora.

Depois disso, a seriedade foi 
retomada, para que a 'Albiceleste' 
fizesse o segundo treino nas ins-
talações da instituição de ensino.

O treino aconteceu com por-
tões fechados, com a imprensa 
tendo acesso ao trabalho por ape-
nas 15 minutos.

Argentinos 
disputam
“pelada” com
funcionários

em doha

EFE

A Fifa anunciou, ontem, 
que, após acordo com autorida-
des do Qatar, não será permi-
tida a venda de bebidas alcoó-
licas no perímetro do entorno 
dos estádios que serão utiliza-
dos na Copa do Mundo, que co-
meça neste domingo. 

A entidade informou que a 
comercialização será feita ape-
nas nas 'fan fests' e em pontos 

licenciados, como em alguns 
hotéis. Anteriormente, a Fifa 
havia acordado com o Qatar, 
país que não permite a livre 
venda de álcool, que nos está-
dios seria possível o consumo 
de cerveja, decisão que foi revo-
gada apenas dois dias antes do 
início da competição. 

"Depois de conversas com 
o país anfitrião, a Fifa tomou 
a decisão de que apenas sejam 
vendidas bebidas alcoólicas 

nas 'fan zones' e pontos habi-
litados e com licença para isso, 
mas não no perímetro dos es-
tários", indicou a entidade, em 
comunicado. 

Cervejaria prejudicada
A decisão pode gerar um pro-

blema importante para a Fifa, já 
que um dos principais patroci-
nadores do torneio é a compa-
nhia americana Budweiser. 

A cervejaria, mais cedo, pu-

blicou apenas uma mensagem 
no Twitter com comentário so-
bre o assunto. 

"Bem, isso é um incômodo", 
indicou o perfil da companhia. 

Segundo o jornal britânico 
"The Times", a Budweiser, que é 
patrocinadora máxima da Copa, 
poderia exigir uma indenização 
milionária, por não obter a visi-
bilidade desejada e não poder 
vender os produtos nos palcos 
das partidas do Mundial.

Bebida alcoólica proibida nos arredores de estádios
lei seca no Qatar

EFE

Uma das bebidas mais consumidas no mundo, a cerveja não poderá ser vendida durante a Copa dentro e fora dos estádios

Fo
to

: L
uc

as
 F

ig
ue

ir
ed

o/
C

BF

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o/

gu
ia

do
b

ol
ei

ro



22    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de novembro de 2022 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoEsportes

Lateral esquerdo do Valencia foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direita e foi substituído por Balde

Gayá é baixa na seleção da Espanha
cortado

O lateral esquerdo José 
Luis Gayá, do Valencia, foi 
cortado da seleção da Espa-
nha para a disputa da Copa 
do Mundo, conforme anun-
ciou, ontem, a federação do 
país, que também divulgou 
Alejandro Balde, do Barcelo-
na, como substituto.

Gayà, de 27 anos, foi diag-
nosticado com uma entorse 
no tornozelo direito, sofrida 
durante uma tentativa de cru-
zamento, durante os treinos 
que os campeões mundiais 
de 2010 realizam em Amã, na 
Jordânia.

Uma ressonância magné-
tica constatou a gravidade da 

Causos 
  & lendas do nosso futebol

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

Ele nasceu na bela e arborizada cidade 
de João Pessoa – PB, precisamente no 
dia 17 de dezembro do ano de 1943, 

foi por seus pais registrado com o nome de 
JURANDIR AMÂNCIO DOS SANTOS, mas 
para o mundo da bola ele ficou conhecido 
como o zagueiro JU.

Com um porte físico privilegiado, ainda 
menino começou a jogar de zagueiro no 
antigo e extinto Fiorentino, time do bairro 
da Torre, celeiro de bons jogadores - Zé do 
Figo, Miruca, Odon, Curica -  e onde até hoje 
o homenageado mora.  Em pouco tempo e 
com apenas 14 anos o seu futebol chamou 
a atenção do Íbis Futebol Clube, tradicional 
equipe rubro-negra daquele bairro. Em 1959, 
JU foi negociado para jogar no antigo quadro 
amador do extinto Esporte Clube União. Em 
1961, foi aprovado no quadro principal do 
saudoso time do jornal e gráfica A União.

JU teve a felicidade de integrar a excelente 
época da equipe do abnegado dirigente 
seu “Costeira”, jogando ao lado de Freire, 
Naná, Zezinho Baliza, Biu Ferreti, Walter 
Moreira, Mota, Piau, Mineiro, Valdecir Pereira, 
Delgado, Aragão, Vicente Jansen, Paulo 
Foba e Lando, sendo esse último citado o seu 
companheiro ideal de zaga que, segundo a 
imprensa, nada passava, nem por baixo e 
nem por cima.

Em 1965, o tricolor pernambucano Santa 
Cruz Futebol Clube, levou o JU para o 
Recife -PE, onde jogou o campeonato no 
vizinho estado. Em 1966, ele veio para o 
Botafogo Futebol Clube, participando de 
uma temporada completa e em seguida foi 
para o Treze Futebol Clube, onde passou 
apenas alguns meses. Não chegando a 
um acordo com a diretoria do famoso Galo 
da Borborema, ele foi contratado para 
uma temporada no Sport Club Cajazeiras. 
Da belíssima terra do Padre Rolim, JU foi 
para a cidade de Arapiraca, AL, jogar na 
Associação Sportiva Arapiraquense, o ASA; 
posteriormente foi para o Clube de Regatas 
Brasil, o CRB, de Maceió - AL. Ao deixar o 
estado de Alagoas, ele foi para Esporte Clube 
Monte Líbano, equipe extinta de Salvador/
BA. Em 1970, o nosso zagueirão resolveu voltar 
para a sua querida cidade e pendurar as suas 
famosas chuteiras com a camisa rubro-negra 
do União.

Hoje, com 79 anos de idade bem vividos, 
morando em uma casa na Rua Feliciano 
Dourado, bairro da Torre, João Pessoa, JU me 
falou, com bastante emoção que o saudoso 
Costeira era um baluarte, um homem à frente 
de seu tempo e que a equipe do União era 
muito boa.

Para nós torcedores, cronistas e 
desportistas paraibanos, ficou a certeza de 
que o Senhor JURANDIR AMÂNCIO DOS 
SANTOS, o popular JU, escreveu o seu nome 
com tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano.

Você se 
lembra do 
zagueiro Ju?

Ju, no detalhe, foi um dos grandes zagueiros da Paraíba

Foto: Arquivo/Causos&Lndas

A Fifa e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 
colaboração com o Ministério 
da Saúde Pública do Qatar e o 
Comitê Supremo para a Orga-
nização e Legado (SC) do Qa-
tar 2022, lançaram uma inicia-
tiva que desafia os jogadores a 
fazer as comemorações solici-
tadas pelos torcedores e a in-
centivar os jovens à prática de 
exercícios.

Com a hashtag #BringThe-
Moves, jovens de todo o mun-
do têm incentivado os jogado-
res dos times participantes a 
comemorar seus gols de no-
vas formas e a campanha tam-
bém incentivou as crianças 
a baixar um aplicativo digi-
tal (GenMove) que usa inte-
ligência artificial para incen-
tivá-los a serem fisicamente 
ativos diariamente durante a 
Copa do Mundo.

“Este desafio não só une 
as crianças aos seus ídolos, 
mas também usa a Copa do 
Mundo mais digital da histó-

ria para passar a mensagem 
de que todos precisamos ser 
ativos, e também conscienti-
za os pais de que as crianças 
precisam de 60 minutos de 
exercício por dia. Atualmente, 
este não é o caso para 80% dos 

adolescentes em todo o mun-
do", disse o presidente da Fifa, 
Gianni Infantino.

O ex-jogador marfinense 
Didier Drogba, atual embaixa-
dor da Boa Vontade da OMS, 
e o goleiro do Liverpool e da 

Seleção Brasileira Alisson Bec-
ker, que também desempenha 
essa função na OMS, apoia-
ram a iniciativa anunciada 
pela Fifa.

"As crianças precisam ser 
ativas para o bem de seu fu-
turo enquanto estão crescen-
do. Vejo que nós, jogadores 
de futebol, também podemos 
ser uma inspiração para elas. 
Portanto, se pudermos nos 
divertir com elas e fazer com 
que mexam um pouco o cor-
po, ficarei feliz", disse o golei-
ro brasileiro.

Horas antes da abertura 
do Mundial, neste sábado, 
a ministra de Saúde Pública 
do Qatar, Hanan Mohamed 
Al Kuwari, o diretor geral da 
OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lançarão a primei-
ra temporada de "GenMove" 
como parte do desafio "Saú-
de para Todos"."O futebol, a 
música e a alegria são os in-
gredientes perfeitos para fa-
zer as pessoas se movimenta-
rem pela saúde", disse Tedros 
Adhanom. 

EFE

EFE

O ex-jogador marfinense Didier Drogba é embaixador da OMS

Foto: Divulgação/AfrikPage

Fifa, OMS e Qatar desafiam jovens a
praticarem esportes durante o Mundial

campanha
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Jogadores da Espanha em atividade recreativa em treino no Amâ, na Jordânia, antes do embarque para o país da Copa 2022

lesão, e, em seguida, os médi-
cos da seleção informaram o 
técnico Luis Enrique, que aca-
bou decidindo abrir mão do la-
teral, que não poderia dispu-
tar os primeiros jogos da Copa.

Logo depois do anúncio do 
corte de Gayá, a federação es-
panhola anunciou a convoca-
ção de Balde, jogador de apenas 
19 anos, que fez 16 partidas nes-
ta temporada pelo Barcelona.

O jovem estava concentra-
do com a seleção sub-21, que 
fará amistoso hoje com a Espa-
nha, e nunca havia sido chama-
do para defender a equipe na-
cional principal.  

Camarões
A seleção de Camarões, ter-

ceira adversária do Brasil no 
grupo G da Copa do Mundo do 
Qatar, empatou, ontem, com o 
Panamá em 1 a 1, em amistoso 
disputado no estádio Moham-
med Bin Zayed, em Abu Dha-
bi, nos Emirados Árabes.

Os Leões Indomáveis abri-
ram o placar da partida, com 
gol marcado aos 3 do segundo 

tempo pelo atacante Eric Chou-
po-Moting. Apenas sete mi-
nutos depois, o lateral-direito 
Michael Amir Murillo deixou 
tudo igual e deu números fi-
nais ao duelo.

Com o empate, os coman-
dados por Rigobert Song che-
gam a quatro jogos sem ven-
cer, já que nove dias atrás 
também ficaram em igualda-
de em um gol com a Jamaica e, 
em setembro, perderam para 
Uzbequistão e Coreia do Sul, 
em amistosos.

Os Leões Indomáveis en-
frentarão o Brasil no dia 2 de 
dezembro, no fim da partici-
pação de ambos na fase de gru-
pos da Copa. Antes, a seleção 
africana enfrentará a Suíça, na 
próxima quinta-feira, e a Sér-
via, no dia 28.

Sadio Mané
Sadio Mané, atacante do 

Bayern de Munique, está fora 
da Copa do Mundo do Qa-
tar, segundo informou nesta 
quinta-feira a Federação Se-
negalesa de Futebol.

Mané estava na lista de 26 
convocados do Senegal ape-
sar de se ter machucado em 
um jogo da Bundesliga con-
tra o Werder Bremen, no qual 
sofreu uma lesão na fíbula da 
perna direita.

Inicialmente, a informação 
era de que Mané não atuaria 
nas primeiras partidas do Se-
negal no Qatar, mas os últimos 
exames descartaram qualquer 
possibilidade de que possa ser 
aproveitado pelo treinador 
Aliou Cissé.

Trata-se de uma baixa de-
terminante para a seleção se-
negalesa, uma vez que Mané 
é seu principal jogador e refe-
rência, como ficou demonstra-
do na última Copa Africana 
de Nações, na qual conduziu 
seus companheiros de equipe 
ao título.

Segundo colocado na Bola 
de Ouro conquistada pelo 
francês Karim Benzema, 
Mané iria comandar a sele-
ção que está no grupo A do 
Mundial, junto com Holanda, 
Equador e o anfitrião Qatar.
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Curtas
Paraguai pode sediar Copa
com a Argentina e o Chile

Venezuela pede fim de
críticas à sede da Copa

Terceira divisão define, hoje, 
o último acesso para 2023

Campinense anuncia o fim
do vínculo do meia Dione

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
afirmou, ontem, que a cidade de Encarnación, na 
fronteira do país com a Argentina, poderia ser uma das 
sedes da Copa de 2030, que as duas nações postulam 
sediar junto com o Chile.  "Esperamos que uma das 
sedes seja aqui, em Encarnación", disse o chefe de 
Estado, em entrevista coletiva, na capital da província 
de Itapúa, que fica a cerca de 280 quilômetros de 
Assunção.  Abdo Benítez se referiu especificamente ao 
já construído estádio Villa Alegre, que tem capacidade 
para 16 mil pessoas. A expectativa é ampliá-lo para 
receber 30 mil espectadores, com investimento de 
US$ 10 milhões (R$ 53,4 milhões).  Os recursos seriam 
injetados pela Entidade Binacional Yacyretá (EBY), 
empresa que opera a represa hidroelétrica que é 
compartilhada por Paraguai e Argentina.

O governo da Venezuela se declarou na última 
quinta-feira a favor do Qatar como sede da 
Copa do Mundo, que começa neste domingo, e 
pediu o fim das críticas à nação árabe, que tem 
sido questionada por suas políticas repressivas 
contra mulheres e a população LGBTQIA+. “(A 
Venezuela) rechaça categoricamente as fortes 
críticas generalizadas (...), que se aprofundaram 
com a aproximação da data de sua celebração 
e que minam o árduo trabalho realizado pela 
nação do Golfo", afirma um comunicado oficial 
divulgado pelo chanceler venezuelano, Carlos 
Faría. A chamada revolução bolivariana alega que 
as críticas começaram desde que o Qatar venceu 
os Estados Unidos em 2010 para sediar o torneio, e 
faz um apelo pelo fim dos "pedidos de boicote feitos 
contra o maior evento do futebol". Nesse sentido, a 
Venezuela "conclama a comunidade internacional 
a deter a campanha hegemônica, fascista e 
imperial que faz alusão ao fato de que pela 
primeira vez uma competição mundial de futebol 
será realizada em uma nação árabe do Oriente 
Médio, tentando minar sua relevância estratégica", 
acrescenta a carta. Por fim, o país caribenho "faz 
votos por uma execução maravilhosa" da Copa do 
Mundo, que começa neste domingo com a partida 
entre o país-sede e o Equador.

Com uma equipe já definida para disputar a 
segunda divisão do futebol paraibano em 2023, 
três clubes chegam para brigar na última rodada 
da Terceira Divisão do Campeonato Paraibano, 
pela única vaga que ainda resta para o acesso à 
segundona estadual na próxima temporada. 

O Pombal foi a primeira equipe que garantiu 
presença na segunda divisão do ano que vem, depois 
de ter vencido as duas partidas e agora cumpre 
apenas tabela nesta última rodada. Internacional, 
Esporte de Patos e Miramar chegam sonhando com 
a última vaga.

Hoje, a partir das 15h, as duas partidas que 
ocorrem simultaneamente, definem a configuração da 
competição. Pombal e Esporte, no Estádio Azougão, 
em Serra Negra-RN e Internacional e Miramar, no 
Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo-PB.

A história do Campinense e do meia Dione, 
destaque nas temporadas de 2021 e 2022 chegou ao 
fim nesta sexta-feira. Em nota, a Raposa anunciou 
o término do vínculo com o jogador, que após 
pagamento de multa rescisória, está indo para o 
Confiança-SE. Segundo o rubro-negro, o atleta 
tinha uma cirugia no quinto metatarso do pé direito 
marcada para a última segfunda-feira, mas Dione 
não apareceu e não respondeu ao clube. Apesar da 
ausência, a diretoria buscou ainda uma valorização 
salarial maior do que a oferecida pelo Dragão, 
porém “o desejo do atleta em sair pareceu ser 
maior. O Campinense só quer em seu plantel atletas 
que verdadeiramente desejem vestir essa camisa 
centenária”, finalizou o Campinense em nota. 

Uma derrota para o Uruguai, em 1992, no Amigão, marcou a segunda apresentação; a primeira foi em 1989

Seleção jogou na PB 30 anos atrás
no amigão

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Amanhã,  o mundo volta 
os olhos para o Qatar, onde a 
partir das 13h, pelo horário 
de Brasília, Qatar e Equador 
se enfrentam no Al Bayt Sta-
dium pelo jogo de abertura 
da 22ª edição na história das 
Copas. Única pentacampeã, a 
seleção brasileira tenta colo-
car a sexta estrela no peito. E 
por falar em seleção brasilei-
ra, o Jornal A União mergu-
lha no passado e relembra as 
passagens da seleção cana-
rinho em solo paraibano. Ao 
mesmo tempo em que resga-
ta depoimentos de profissio-
nais que atuaram na cober-
tura dos jogos.

Ao todo, foram dois jogos 
amistosos que a seleção prin-
cipal realizou na Paraíba. O 
primeiro ocorreu, no Está-
dio Almeidão, em João Pes-
soa, mais precisamente em 14 
de novembro de 1989, contra 
a seleção da extinta Iugoslá-
via.  Com data às vésperas do 
pleito eleitoral daquele ano, 
a partida teve de ter inter-
venção do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) com uma au-
torização para que o amisto-
so pudesse ser realizado por-
que as eleições aconteciam no 
dia seguinte. No fim, empa-
te sem gols e crítica dos mais 
de 40 mil torcedores, devido 
ao baixo nível técnico apre-
sentado pelas duas seleções.

Quem trabalhou nesse 
amistoso foi Franco Ferrei-
ra, repórter da Rádio Tabaja-
ra 1110 AM, de João Pessoa. 
De acordo com ele, aquele 14 
de novembro de 1989 ficou 
marcado como um dos gran-
des momentos de seus trin-
ta anos na crônica esportiva.

“Um prêmio para o pro-
fissional trabalhar em gran-
des eventos, e como repórter 
da Rádio Tabajara tive essa 
oportunidade. E sem dúvi-
das, poder ter atuado na co-
bertura da seleção brasileira 
em solo paraibano, foi algo 
marcante na minha trajetória 

No dia 14 de novembro de 1989, A União registrava a presença da Seleção na Paraíba

profissional. Independente-
mente de qualquer senso crí-
tico em relação às convoca-
ções para a Copa, enquanto 
torcedor a gente fica emocio-
nado quando a seleção entra 
em campo, principalmente, 
quando se tem a oportunida-
de de trabalhar na cobertura 
de uma partida da seleção, 
seja ela amistosa ou oficial. 
Guardo boas lembranças da-
queles momentos inesquecí-
veis”, pontuou.

Em 1992 foi a vez de Cam-
pina Grande receber a sele-
ção, à época, ainda tricampeã 
mundial. Contra o Uruguai, 
no Estádio Amigão, em 25 de 
novembro, o Brasil perdia de 
virada por 2 a 1, sacramen-
tando a sua primeira derro-
ta em casa para seleção uru-
guaia.   A seleção deixou o 
gramado do Amigão sob os 
protestos da torcida, que es-
perava comemorar uma vi-
tória brasileira.

“Tive a oportunidade de 
transmitir essa partida para 
a saudosa Rádio Borborema 
AM, de Campina Grande. Tí-
nhamos uma seleção que se 
preparava para o Mundial 
de 1994 e o placar da parti-
da não traduziu o que de fato 
foi o jogo. O Brasil teve as me-
lhores chances, no entanto, o 
Uruguai foi letal e soube apro-
veitar as suas raras chances. 
Confesso que eram momen-
tos totalmente diferentes dos 
dias atuais, a nossa seleção 
era configurada pela gran-
de presença de jogadores que 
atuavam no futebol brasileiro”, 
comentou Adalberto Alves, 
atual narrador da Rádio Bola 

de Ouro, em Campina Grande. 
Com a Copa do Mundo do 

Qatar prestes a ser iniciada, 
os profissionais comentaram 
sobre as suas perspectivas 
em relação à participação do 
Brasil, que por sinal continua 
sendo a única seleção a par-
ticipar de todas as 22 edições 
na história do torneio.

“Alguns nomes dos sele-
cionados são questionáveis, 
sinto falta da presença de jo-
gadores que atuam no fu-
tebol brasileiro, a conquis-
ta do mundial ainda é uma 
grande interrogação. Mas, 
como brasileiro acredito no 
hexa de nossa seleção, mes-
mo não gostando do traba-
lho que vem sendo feito pelo 
treinador Tite”, disse Adal-
berto Alves. 

Por sua vez, Franco Ferrei-
ra, também disse estar con-
fiante, mas fez ressalvas as di-
ficuldades que a seleção deve 
encontrar no trajeto. Segun-
do o profissional, é necessá-
rio o grupo comendador por 
Tite, adquirir confiança para 
trilhar o caminho até a con-
quista do hexa.

“Diferente de outras Co-
pas, não temos uma seleção 
empolgante para disputa des-
te mundial. Acredito que o 
Brasil consiga passar da pri-
meira fase, analisando os ou-
tros grandes adversários ima-
gino que a seleção encontre 
dificuldades na fase de mata
-mata, ao longo dessa fase os 
comandados de Tite talvez ad-
quiram evolução, na medida 
em que consigam avançar. Ló-
gico que vou torcer pelo nos-
so hexa mundial”, finalizou.

Paraibanos na Copa
Nesta edição da Copa do 

Qatar mais um paraibano en-
tra em cena para defender as 
cores da seleção. No entanto, 
engana-se quem pensa que 
ser mais um paraibano jo-
gando pela seleção brasilei-
ra. Desta vez, Otávio, meia 
de 27 anos, vai defender a se-
leção portuguesa - tem du-
pla cidadania - que busca o 
seu primeiro título mundial 
e terá como adversários, no 
Grupo H, Uruguai, Coreia do 
Sul e Gana.

Otávio será o quinto pa-
raibano a participar do mun-
dial. O primeiro foi Aluísio 
Francisco da Luz, o “Índio”, 
natural do município de Ca-
bedelo. O atacante disputou a 
Copa de 1954, na Suíça. Leo-
vegildo Lins Gama Júnior, 
“O Maestro Júnior”, natural 
de João Pessoa,  jogou as Co-
pas de 1982 e 1986. Nos dois 
mundiais, o Brasil foi elimi-
nado, na primeira pela Itália 
e na segunda pela França. Em 
1994, nos Estados Unidos, Io-
mar do Nascimento, “Mazi-
nho”, fez história. Até hoje, o 
ex-jogador é o único paraiba-
no a levantar a taça de cam-
peão do mundo.

Por fim, Givanildo Vieira 
de Sousa, o “Hulk” foi o últi-
mo paraibano a participar de 
uma Copa. Em 2014 o atacan-
te foi titular em cinco dos sete 
jogos que a seleção dispu-
tou naquele mundial, inclu-
sive, no fatídico 7 a 1 sofrido 
para a Alemanha na semifi-
nal, que marcou o pior vexa-
me da seleção na história dos 
mundiais.

Braço direito do técnico 
Tite na Copa do Mundo de 
2018, Edu Gaspar será o pri-
meiro diretor esportivo do 
Arsenal. O clube inglês fez o 
anúncio da promoção do bra-
sileiro nesta sexta-feira Ele 
vinha exercendo o cargo de 
coordenador técnico desde 
2019, quando deixou a CBF.

“Estou muito feliz por ter 
este novo cargo que vejo como 
uma evolução e consolidação 
da maneira como tenho traba-
lhado. Estamos fazendo um 
bom progresso em todas as 
áreas de nossos homens, mu-
lheres e academia. Estamos 
todos entusiasmados com o 
que pode ser alcançado”, de-
clarou Edu Gaspar.

A promoção vem ao en-
contro da boa fase do time no 
Campeonato Inglês. O Arse-
nal é o líder com 37 pontos, 
cinco à frente do Manches-
ter City. Newcastle, com 30, 
e Tottenham, com 29, fecham 
a zona de classificação para a 
Liga dos Campeões da Euro-
pa no momento.

“Estou ansioso para apro-
veitar o trabalho árduo de 
tantas pessoas e ajudar todos 
nós a crescer juntos e ter mais 
sucesso, e sou grato pela con-
fiança que o clube depositou 
em mim. Seguimos em fren-
te juntos”, completou.

Ex-jogador de Corinthians, 
Arsenal e Valencia, Edu Gas-
par tem 44 anos e começou 
a carreira como dirigente no 
time paulista. Ao lado de Tite, 

foi campeão da Copa Liber-
tadores de 2012. A parceria 
funcionou tão bem que o trei-
nador levou o dirigente para 
a seleção brasileira. Edu dei-
xou a CBF em 2019, justamen-
te para voltar ao Arsenal.

“Estamos muito satisfei-
tos que Edu esteja comprome-
tendo novamente seu futuro 
com o clube que ele claramen-
te ama, depois de fazer uma 
contribuição tão positiva e 
crítica para nosso progres-
so em seu tempo conosco até 
agora. A promoção formali-
za sua influência já crescen-
te sobre nossas operações do 
futebol feminino e espera-
mos fortalecer ainda mais a 
integração entre nosso pri-
meiro time masculino e o 
feminino”, afirmou o presi-

Ex-auxiliar de Tite assume cargo no Arsenal
edu gaspar

Agência Estado

Edu esteve no Mundial de 2018

dente-executivo do Arsenal, 
Vinai Venkatesham.

Por causa da Copa do 
Mundo, o Campeonato In-
glês só retorna no dia 26 de 
dezembro. O próximo desa-
fio do Arsenal é contra o West 
Ham, em casa.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF
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Diplomata, poeta, novelista, romancista, contista e médico era considerado o maior escritor brasileiro do século 20

Há 55 anos morria Guimarães Rosa
UM HOMEM DO SERTÃO

Da Redação

Maria Cecília, agora uma sinhazinha muito 
atraente, ainda guardava em si os mesmos 
trejeitos e sorriso infanto dos tempos em que 

brincávamos juntos. Fiz um esforço para recompor a 
postura de sacerdote, juntei as mãos entrelaçando 
os dedos à altura do abdômen e com ar circunspecto 
perguntei-lhe em voz pausada como ela ficou sabendo de 
minha presença na vila. Sem notar meu tom protocolar, 
ela respondeu com um sorriso: “É só no que se fala na 
vila. Graças a Tôi Santeiro todo mundo sabe”. Com esse 
comentário lembrei que aquele homem montado num 
jumento que vi da sacada da Câmara era o santeiro, Seu 
Antônio, que puxava de uma perna e habitualmente ia na 
funilaria de meu pai encomendar coroas de flandre para 
às Nossa Senhora de madeira que esculpia. Ele sempre 
foi um mexeriqueiro.

Fiz um momento de silêncio, olhando para o chão, 
e percebendo, então, o modo formal com que eu a 
tratava, Maria Cecília ficou sem jeito e, mexendo 
compulsivamente na aldraba da porta, disse que viera 
ali porque seu pai, sabendo que eu passaria o dia na 
vila, mandara me convidar para almoçar em sua casa. 
Aceitei de bom grado, afinal eu estava em jejum ainda, 
e ela, visivelmente acanhada, disse que o almoço seria 
servido dali a uma hora no máximo. Cumprimentou-me, 
chamando-me de padre, e se foi rua abaixo, com sua 
saia armada, o andar leve e uma sombrinha ao ombro. 
Tive remorso de tratá-la com conduta austera, afinal ela 
foi atenciosa comigo, mas foi o jeito que encontrei para 
desfaçar meus impulsos.

Era dia límpido, de muito sol. Manuel estava ainda 
ali, a me esperar na calçada, então eu lhe disse que 
cuidaria de levar de volta a chave da igreja na casa de 
Sinhá Rosalina, pois urgia agora que ele pegasse um 
cavalo de sela e fosse no Ligeiro avisar a minha mãe 
que o ofício fora adiado para o fim da tarde e eu só 
voltaria à noite pra casa. Ele saiu apressado e eu fiquei 
acompanhando com o olhar da porta da matriz com os 
dedos entrelaçados no peito. Numa casa mais adiante, 
uma sinhá irritadiça estava a gritar com a escrava, 
reclamando desleixo, e mais adiante um velho ferrador 
reforçava os cravos dos cascos de um cavalo amarrado 
no argolão de ferro da calçada da ferraria. A vila estava 
tranquila, indiferente, nem parecia que de tardezinha 
alguém seria brutalmente enforcado naquela praça.

Enxuguei o suor da testa, folguei o colarinho, entrei 
na igreja e segui no vão da nave central, entre os bancos 
vazios, ainda teimando em minha lembrança a imagem 
dos seios de Maria Cecília. A imagem de Nossa Senhora 
da Conceição me olhava piedosa, olhei-a de volta e disse 
me benzendo: “Bendita mãe de Deus, perdoais, pois vós 
conheceis minhas fraquezas”.

Sobre a mesa estavam as alfaias, mas eu não tinha 
sequer um matulão para colocá-las dentro, então, 
olhando para a porta da saleta da sacristia, ao fundo da 
velha igreja, com suas paredes ainda inacabadas das 
inúmeras reformas que vinha sofrendo, decidi procurar 
uma bolsa para colocar os paramentos. Entrei na 
sacristia, abri a janela para a luz do dia e notei que havia 
espalhados pela sala foguetes e estandartes de reisado, 
na certa foram as beatas que arrumaram o necessário 
para o dia da Festa de Reis que se aproximava.

Num recanto, em meio à penumbra, havia uma velha 
canastra de couro. Abri a tampa e fui vasculhando entre 
medalhinhas de santos, apetrechos litúrgicos e teias de 
aranhas até achar um velho saco empoeirado que me 
serviria. No fundo da arca estavam os livros de registros 
de tombos, batismos, casamentos e óbitos empilhados, 
foliei alguns, que cheiravam a mofo, vi que entre os 
manuscritos já se pronunciavam danos e pensei comigo: 
“Se o vigário não cuidar de acomodar melhor estes livros 
do baú, logo só se encontrará as capas e os lombos, 
porque as traças terão dado cabo do resto, condenando 
à morte a memória eclesiástica desta vila”. Foi então 
que me ocorreu a ideia de escrever um bilhete para o 
vigário dando conta de que usei as alfaias da igreja. 
Eu não conhecia o Padre Ouriques, pois quando deixei 
a vila para ingressar no seminário o vigário era ainda 
Padre Leonardo. No canto da saleta havia uma secretária 
de tampo corrido, abri o tampo, acendi o candeeiro de 
opalina que havia dentro, peguei uma folha de papel, 
ajustei as hastes dos óculos, molhei a pena no tinteiro 
e escrevi, acrescentando ainda que ao fim do ofício eu 
deixaria o registro da nota de óbito com Sinhá Rosalina 
para lhe ser entregue.

(Continua no próximo sábado)

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Enforcamento na Vila 
Nova da Rainha 5a

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

de Campina Grande (IHCG)

Poeta, diplomata, nove-
lista, romancista, contista e 
médico. Essa é a síntese do 
que foi aquele que é consi-
derado por muitos como o 
maior escritor brasileiro do 
século 20 e um dos maio-
res de todos os tempos. O 
mineiro João Guimarães 
Rosa nasceu na cidade de 
Cordisburgo, em 27 de ju-
nho de 1908, e morreu, há 
55 anos, no Rio de Janeiro, 
no dia 19 de novembro de 
1967, quando tinha 59 anos. 
Morreu no ano em que foi 

indicado ao Prêmio Nobel 
de Literatura, vítima de um 
ataque cardíaco.

Os contos e romances es-
critos por Guimarães Rosa 
ambientam-se quase todos 
no chamado sertão brasilei-
ro. A sua obra destaca-se, so-
bretudo, pelas inovações de 
linguagem, sendo marcada 
pela influência de falares po-
pulares e regionais que, so-
mados à erudição do autor, 
permitiu a criação de inú-
meros vocábulos a partir de 
arcaísmos e palavras popu-
lares, invenções e interven-
ções semânticas e sintáticas.

Foi eleito membro da 
Academia Brasileira de Le-
tras (ABL) em 6 de agosto de 
1963, sendo o terceiro ocu-
pante da Cadeira 2, que tem 
como patrono Álvares de 
Azevedo. Ele começou ain-
da criança a estudar diver-
sos idiomas, iniciando pelo 
francês quando ainda não ti-
nha 6 anos.

Em entrevista concedi-
da a uma prima, anos mais 
tarde, afirmou: “Eu falo: por-
tuguês, alemão, francês, in-
glês, espanhol, italiano, es-
peranto, um pouco de russo; 
leio: sueco, holandês, latim 

e grego (mas com o dicio-
nário agarrado); entendo al-
guns dialetos alemães; estu-
dei a gramática: do húngaro, 
do árabe, do sânscrito, do li-
tuano, do polonês, do tupi, 
do hebraico, do japonês, do 
checo, do finlandês, do di-
namarquês; bisbilhotei um 
pouco a respeito de outras. 
Mas tudo mal. E acho que es-
tudar o espírito e o mecanis-
mo de outras línguas ajuda 
muito na compreensão mais 
profunda do idioma nacio-
nal. Principalmente, porém, 
estudando-se por diverti-
mento, gosto e distração”.

498 — Papa Anastácio II
1967 — João Guimarães Rosa, 
escritor brasileiro
1995 — Adolpho Bloch, empresário ucraniano
2020 — José Araújo, 
radialista e servidor público (PB)

Mortes na História

Fernando Campana
16/11/2022 – Aos 61 anos, em 
São Paulo (SP), de causa não 
divulgada. Designer e arquiteto. 
Ao lado do irmão, Humberto 
Campana, ele fundou o Estúdio 
Campana, em 1984, que alcançou reconhecimento 
internacional pelo seu design de mobiliário e 
peças intrigantes. Em 2019, o estúdio comemorou 
35 anos sendo reconhecido como pioneiro do 
design disruptivo, o que os levou a criar uma 
linguagem pioneira em sua área.

Foto: Instagram

Edson Gonzaga de Souza 
(Fazendeiro)
14/11/2022 – Aos 79 anos, em 
Uberlândia (MG), em decorrência 
do Alzheimer. Considerado um 
dos maiores jogadores do futebol 
mineiro e teve toda a sua carreira, de 1963 a 
1970, vestindo a camisa de um único clube: o 
Uberlândia.

Foto: Futebol do Interior

Obituário
Iso Ferreira
(Aloísio Moreira dos Santos)
4/11/2022 – Aos 75 anos, no Rio de 
janeiro (RJ), de Covid-19. Deputado 
estadual de Goiás pelo União 
Brasil (UB) estava há nove meses 
internado com a doença. Nascido 
em Mambaí, município do Nordeste goiano, em 
21 de junho de 1947, estava no seu sexto mandato 
na Assembleia Legislativa de Goiás. Também foi 
prefeito de Simolândia (GO).

Foto: Divulgação

Maria Isabel Barroso Salgado 
(Isabel)
16/11/2022 – Aos 62 anos, em 
São Paulo (SP), por pneumonia 
gerada por infecção bacteriana 
Uma das maiores referências do 
vôlei brasileiro. Ela disputou duas Olimpíadas 
(Moscou 1980 e Los Angeles 1984) no vôlei de 
quadra e depois, no início dos anos de 1990, 
migrou para o vôlei de praia, em que foi uma das 
pioneiras mundiais da modalidade. Era integrante 
do grupo técnico de esportes para a transição de 
governo do presidente Lula (PT), que assumirá o 
país em janeiro. Foi, também, a primeira jogadora 
brasileira de vôlei a atuar numa liga estrangeira, 
na Itália, em 1980, no Modena.

Foto: Instagram

Aforismo
“O homem não tem poder 

sobre nada enquanto tem 

medo da morte. E quem 

não tem medo da morte 

possui tudo.”

Leon Tolstói
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Ivan Souza 
(Pula-Pula da Bahia)
12/11/2022 – Em Ponto Novo (BA). 
Cantor e produtor de jingles 
políticos. O artista foi encontrado 
desacordado em sua residência, 
com dificuldades para respirar e sem responder 
a estímulos. Ele foi socorrido para o pronto-
socorro, mas morreu. Morava sozinho, era 
solteiro e não deixa filhos.

Foto: Divulgação
Luiz Antônio Fleury Filho
15/11/2022 – Aos 73 anos, em 
São Paulo (SP), de insuficiência 
cardíaca depois de complicações 
de um transplante de fígado. Ex-
governador de São Paulo (1991-
1994) pelo antigo PMDB (atual 
MDB). Foi deputado federal, promotor de Justiça, 
professor e secretário estadual da Segurança. 
Nasceu em 30 de março de 1949, em São José do 
Rio Preto, e foi criado em Porto Feliz, duas cidades 
do interior paulista.

Foto: TV Globo

Kevin Conroy
10/11/2022 – Aos 66 anos, em 
Nova Iorque, Estados Unidos, de 
câncer. Ator conhecido por ser a 
voz do Batman na série animada 
da Warner Bros. Deu voz ao 
“cavaleiro das trevas” em ‘Batman: 
The Animated Series’ (que foi ao ar entre 1992 e 
1995), ‘Batman: Arkham’ e na franquia de games 
‘Injustice’. Seguiu por mais 30 anos como voz do 
personagem em mais de 60 produções, incluindo 
filmes, projetos televisivos e games.

Foto: Divulgação
Anthony Johnson
13/11/2022 – Aos 38 anos, nos 
Estados Unidos, de causa 
não informada. Lutador norte-
americano de MMA. Desafiante 
ao cinturão dos meio-pesados 
(até 93kg.) do UFC, era contratado pela 
empresa Bellator, onde havia feito apenas 
uma luta, quando venceu o brasileiro Gugu 
Azevedo, em março deste ano. Tinha 29 lutas 
como profissional de MMA, sendo 23 vitórias e 
seis derrotas.

Foto: Redes Sociais



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES Nº 001/2022
A Presidente do SINSEMP – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Pombal-PB, no 

uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo estatuto da referida entidade Art. 18 alínea 
“d”, DECLARA aberta as inscrições de Chapas para concorrerem à eleição direta para Presidente, 
Vice-Presidente, Tesoureiro (a), Secretário (a) Geral e Diretor (a) Sindical, conforme o Estatuto da 
referida entidade, e CONVOCA todos os Servidores sindicalizados, aptos a votar, para comparecerem 
em data, horário e local definido para o cumprimento do dever sindical.

1- Os cinco cargos a serem preenchidos em eleição por voto direto e secreto, para mandato 
de três anos, com direito a recondução para os cargos que ocupam, são os previstos no art. 16 
do Estatuto do SINSEMP;

2- Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos em chapa completa (art. 27 do Estatuto 
do SINSEMP);

3- A partir da data de divulgação do Edital, as chapas terão cinco dias corridos para fazerem a 
inscrição junto à Comissão Eleitoral na Sede do SINSEMP (art. 27, parágrafo único, do Estatuto 
do SINSEMP);

4- Só poderão votar e ser votado os sindicalizados que estejam em dia, 1 (um) ano de paga-
mento da contribuição sindical antes da eleição (art. 9º, parágrafo único, do Estatuto do SINSEMP) 
e que estejam em dia seis meses (6) antes da eleição (Parágrafo Único do Artigo 26 do estatuto 
do SIMSEMP);

5- A Comissão Eleitoral será composta por três membros designados pela Diretoria, e que sejam 
pertencentes ou não ao quadro de associados do sindicato, podendo cada chapa inscrita indicar um 
representante para acompanhar os trabalhos da eleição (fiscais) (art. 28 do Estatuto do SINSEMP);

6- A apuração acontecerá após o término da eleição e a posse da Diretoria eleita será trinta dias 
após realização da eleição (art. 28, § 2º do Estatuto do SINSEMP);

7- O Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos, os quais serão escolhidos em 
Assembleia Geral (art. 24 do Estatuto do SINSEMP);

8- São vedadas a candidatura e participação na Diretoria do Sindicato de pessoas que ocupem ou 
tenham cargo de confiança no executivo municipal até seis meses antes da eleição, como também, 
sindicalizados que exerçam cargos políticos eletivos em exercício ou não, e aqueles que estejam 
respondendo a processo judicial (art. 31 do Estatuto do SINSEMP);

9- Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Diretoria, cabendo recurso às demais 
instâncias deliberativas do SINSEMP, após prévio parecer da Comissão Eleitoral, num prazo 
prescritivo de 24 horas após o ato.

Da realização da Eleição:
Data: 29 de novembro de 2022
Horário: 7h30min às 17h00min
Local: Sede do SINSEMP - Rua Tabelião José Vieira de Queiroga, nº 140, Bairro Petrópolis, 

Pombal (PB).
 Pombal-PB, 21 de novembro 2022

TEREZINHA ALVES HERCULANO
Presidente do SINSEMP

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Sydney Toscano Loureiro De França, CPF nº 953.802.644- 68, torna público que está requerendo 

a Semapa - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a LICENÇA DE OPERAÇÃO para 
o Residencial MultiFamiliarVillagioIntermares Home Flat, localizada na Rua Mar Salgado S/N Lt08 
Qd 78 Loteamento Intermares - Cabedelo-PB. 

Rommel Bezerra Paiva
Sócio Admnistrador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
RATIFICAÇÃO FUNDAÇÃO

A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar no Estado da Paraíba 
– FETRAF-PB, CNPJ: 11.324.133/0001-30, neste ato representado por seu subscritor, o Presidente 
o Sr. Ednaldo Leite Pereira, portador do CPF:  308.510.844-00 com endereço no Assentamento 
Massangana I, S/N, Zona Rural, Sapé-PB, CEP:58.340-000 no uso de suas atribuições Estatutárias 
e nos termos da Portaria: 671, de 8 de novembro de 2021, com as alterações feitas pela Portaria 
N.º 1.486, de 03 de junho de 2022  Convoca o Conselho de Representantes Legais das Entidades 
Fundadoras: SINTRAF - SINDICATO REGIONAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
NA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA E MANAÍRA-PB CNPJ: 
10.600.007/0001-06 neste ato representado por  seu  presidente Leandro Gomes da Silva CPF 
057.836.094-20; SINTRAF TAPEROA-PB - Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agri-
cultura Familiar de TAPEROÁ – PB CNPJ: 11.601.744/0001-88 neste ato representado por  seu  
presidente- Adailton Fonseca Barbosa CPF 049.251.124-14; SINDICATO DOS TRABALHADORES 
E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOBRADO- SINTRAF-SOBRADO CNPJ: 
26.490.861/0001-99 neste ato representado por  seu  presidente José Alves de Souza  CPF: 
391.218.284-15; SINTRAF - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA 
AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTANA DOS GARROTES - PB CNPJ: 09.505.527/0001-42 neste 
ato representado por  seu  presidente Maciel Virgulino da Silva  CPF:012.671.264-69; SINTRAF 
SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA 
AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB CNPJ: 23.064.912/0001-22 neste ato 
representado por  seu  presidente Eronildo Viana da Silva CPF : 024.375.504-02, representante da 
categoria dos Trabalhadores e as Trabalhadoras na  Agricultura Familiar, que exerçam suas atividades 
no meio Rural individualmente ou em regime de economia familiar, em área igual ou inferior a dois (2) 
módulos, nos termos do Decreto Lei 1166/1971,  de abrangência territorial no Estado da Paraíba-PB 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29(vinte e nove)  de  
dezembro  de 2022, às 15hs, tendo como local a sede do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado da Paraíba SINDSPREV- PB, localizada na 
Rua Monsenhor Sabino Coelho, nº 62, Centro- João Pessoa-PB, para discutirem e deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Ratificação da Fundação da Federação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar no Estado da Paraíba-FETRAF-PB CNPJ: 11.324.133/0001-
30 2) Rerratificação das alterações do Estatuto Social da FETRAF-PB 3º) Ratificação da Eleição, 
Apuração e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 4º) Outros Assuntos.

JOÃO PESSOA, 18 DE NOVEMBRO 2022
EDNALDO LEITE PEREIRA

 PRESIDENTE

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE MONTESE, inscrito no CNPJ nº 09.616.859/0001-02, 
localizado na Rua Maria de Pace Rocco nº 301, Bairro Camboinha, Cabedelo/PB,torna público que 
requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, à LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA para REFORMA da área de lazer (piscina) do condomínio localizado na Rua Maria 
de Pace Rocco nº 301, Cabedelo/PB.

JERI VOOS PANORAMICOS LTDA, inscrita no CNPJsob nº 39.617.903/0001-51,torna público que 
requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, 
para construção de imóvel comercial (hangar e heliponto), localizado na RuaProjetada, s/n, Qua-
dra H-43, Lote 03, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo, Praia de Jacumã, 
Município de Conde/PB. CEP 58.322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3064/2022 em João Pessoa, 09 de novembro de 
2022 – Prazo: 540 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-082, trecho: 
Salgado de São Felix / Acauã, com extensão de 19,75km. Na (o) – RODOVIA PB-082, TRECHO: 
SALGADO DE SÃO FELIX / ACAUÃ. Município: - UF: PB. Processo: 2022-001733/TEC/LI-8446.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3059/2022 em João Pessoa, 09 de novembro de 2022 
– Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-257, trecho: Patos / São José 
de Espinharas, com extensão de 22km. Na (o) – RODOVIA PB-257, TRECHO: PATOS / SÃO JOSÉ 
DE ESPINHARAS. Município: - UF: PB. Processo: 2022-002945/TEC/LO-4100.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3056/2022 em João Pessoa, 09 de novembro de 
2022 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-331, trecho: 
Catolé do Rocha / Divisa PB-RN, com extensão de 7,002 km. Na (o) – RODOVIA PB-331, TRECHO: 
CATOLÉ DO ROCHA / DIVISA PB-RN. Município: - UF: PB. Processo: 2022-003314/TEC/LI-8583.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3057/2022 em João Pessoa, 09 de novembro 
de 2022 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-400, trecho: Santa Inês 
/ Divisa PB-PE, com extensão de 9,44km. Na (o) – RODOVIA PB-400, TRECHO: SANTA INÊS / 
DIVISA PB-PE. Município: - UF: PB. Processo: 2022-003312/TEC/LO-4160.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3122/2022 em João Pessoa, 16 de novembro 
de 2022 – Prazo: 560 dias. Para a atividade de: Implementação da Rodovia PB-033, trecho: Rio 
Tinto / Praia de Campina, com extensão de 16,92km. Na (o) – RODOVIA PB-033, TRECHO: 
RIO TINTO / PRAIA DE CAMPINA. Município: - UF: PB. Processo: 2022-001425/TEC/LI-8411.

Evento reúne representantes de diversos movimentos sociais e busca a promoção da visibilidade da luta antirracista

Marcha da Negritude acontece em JP
homenagem à ConsCiênCia negra

Aconteceu ontem, em João 
Pessoa, a 4ª edição da Marcha 
da Negritude Unificada da Pa-
raíba. Com o tema “O povo ne-
gro em marcha por uma demo-
cracia sem racismo”, o evento 
foi realizado em alusão ao Dia 
da Consciência Negra, celebra-
do amanhã, 20 de novembro. 
Além de denunciar casos de ra-
cismo, a marcha – que tem uma 
agenda permanente ao longo 
do ano – teve como eixo pro-
moção da visibilidade da luta 
antirracista.

Representantes de diver-
sos movimentos sociais, como 
o Fórum de Artistas Pretas e 
Pretos, Coletivo de Mulheres 
Negras da Paraíba, movimento 
LGBTQIAP+, além de lideran-
ças políticas, artistas e ativistas 
culturais, entidades estudan-
tis, entre outros grupos, se con-
centraram em frente ao Teatro 
Santa Roza, no Centro da capi-
tal, por volta das 14h. No local, 
vários participantes recitaram 
poemas e fizeram uso da pala-
vra, antes da saída da marcha 
até o Parque da Lagoa, para dis-
cutir e refletir sobre pautas vol-
tadas ao enfrentamento do ra-
cismo. 

Na ocasião, também foram 
realizados discursos contra a 
intolerância religiosa e quais-
quer tipos de preconceito e 
discriminação contra a popu-
lação negra e sua cultura. De 
acordo com Marli Soares, inte-
grante do Coletivo de Mulhe-
res Negras da Paraíba Abayo-

Ítalo Arruda  
Especial para A União

mi é uma das idealizadoras do 
evento, a mobilização tem como 
finalidade não só refletir acerca 
das constantes violências que o 
povo negro sofre, mas também 
pensar estratégias efetivas de 
combate ao racismo e à opres-
são dessa população.

“Compreendemos a Mar-
cha como um movimento que 
busca essa igualdade racial e 
como um ato de denúncia con-
tra toda e qualquer opressão, 
em especial, à juventude e às 
mulheres negras, aos pratican-
tes de religião de matrizes afri-
canas e todo o nosso povo. Essa 
marcha é para evidenciar o nos-
so grito por justiça”, afirmou 
Marli, ao ressaltar que outras 
atividades já estão sendo pla-
nejadas para encerrar a pro-
gramação do mês da Consciên-
cia Negra.

Para a ativista e secretária 

de Combate ao Racismo da 
Marcha da Negritude Unifi-
cada da Paraíba, Socorro Pi-
mentel, “a promoção de polí-
ticas públicas afirmativas que 
fomentem a inclusão e a eman-
cipação da população negra 
em determinados espaços é 
fundamental para viabilizar 
uma sociedade mais equâni-
me e justa”.

Já a representante da Secre-
taria de Juventude do Partido 
dos Trabalhadores da Paraíba, 
Dayanne Freitas, destacou que 
a Marcha da Negritude é mais 
uma oportunidade para rei-
vindicar e cobrar direitos que, 
apesar de serem constitucio-
nalmente garantidos, ainda são 
demasiadamente negligencia-
dos. 

“É uma agenda que temos 
para celebrar o mês da Cons-
ciência Negra e colocarmos 

toda a resistência da nossa ju-
ventude contra o sistema, o ra-
cismo e as estruturas de violên-
cias que existem na sociedade. 
Nosso objetivo é promover 
uma luta antirracista por uma 
Paraíba melhor”, frisou Da-
yanne.

Por volta das 16h, os mani-
festantes saíram pela Avenida 
Padre Meira, com cartazes, fai-
xas, bandeiras de movimentos e 
entidades sociais, em direção ao 
Parque da Lagoa. Lá, foram rea-
lizadas várias atividades cul-
turais com rodas de capoeira e 
apresentações do Slam Parah-
yba e do Batuque do Mestre Lú-
cio. O encerramento do evento 
também foi marcado pela rea-
lização da Feira Preta e shows 
com lideranças do Movimen-
to Negro da Paraíba, além das 
bandas Raízes Parahyba e Funk 
pelo Brasil. 

Foto: Edson Mattos 

Grupos se concentraram em frente ao Teatro Santa Roza, no Centro da capital, por volta das 14h

Criada durante a pande-
mia da Covid-19 para que 
familiares obtivessem in-
formações de pacientes in-
ternos, a televisita do Hospi-
tal Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Humber-
to Lucena, em João Pessoa, 
desde sua concepção, em 
março de 2020, nunca pa-
rou de funcionar, e já benefi-
ciou mais de 20 mil famílias. 
Com o aumento recente dos 
casos da Covid-19 na Paraí-
ba, a modalidade teve que 
se readaptar, pois as visitas 
presenciais na unidade de 
saúde tiveram que ser sus-
pensas novamente, voltan-
do a funcionar a televisita, 
atendendo em média 60 pa-
cientes diariamente. 

Segundo o diretoria 
geral da instituição, Laé-
cio Bragante, mesmo com a 
suspensão das visitas pre-
senciais, nenhuma pessoa 
ficará sem informações dos 
seus parentes internados 
na unidade de saúde. “Esse 
modo já foi adotado antes e 
a chamada de vídeo tende a 
se aproximar muito de uma 
visita presencial. O familiar 
tem o contato visual via ta-
blet, podendo fazer pergun-
tas e conversar com seu ente 
querido, mesmo que ele es-
teja na UTI”, esclareceu.

Para o médico Vernior 
Júnior, que trabalha na Uni-
dade de Terapia Intensiva II, 
os familiares recebem todas 
as informações do pacien-
te. “Realizamos um bole-
tim com as metas do inter-
no, se tem novo diagnóstico, 
resultado de exames labora-
toriais, se tem algum exame 
pendente ou laudo, se há 
possibilidade de alta para 
outro setor ou para casa. 
Tudo isso passamos exclu-
sivamente para o familiar 
que cadastrou o número no 
serviço social da unidade de 
saúde”, pontuou.  

De acordo com a coorde-
nadora da televisita, Eduar-
da Marinho, esse é um mo-
mento muito especial para 
os familiares. 

“Mostramos para as fa-
mílias o paciente, tentamos 
prolongar o máximo possí-
vel esse momento. Percebe-
mos como um instrumento 
apaziguador, que acalenta 
a família já fragilizada. Pre-
senciei um momento muito 
especial, quando uma es-
posa de um paciente, que 
estava entubado, disse eu 
te amo para o esposo e ele 
acordou. Acompanhar si-
tuações como essas, me tor-
nou uma profissional mais 
humanizada”, ressaltou.
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Com televisitas

Hospital de Trauma 
beneficia 20 mil famílias



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO

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

mento da Tomada de Preços n° 00032/2022, para prestação dos serviços com a IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AGUIAR, atendendo ao Convênio nº 918225/2021 
/MDR/CAIXA e contrato de repasse nº 1079382-80 celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento 
Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e a PREFEITURA Municipal de Aguiar e 
ADJUDICO o seu objeto à empresa NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA,, cadastrada no CNPJ nº 
10.641.065/0001-70, com o valor de R$ 990.343,81 (novecentos e noventa mil, trezentos e quarenta 
e três  reais e oitenta e um centavos).

Aguiar - PB, 16 de Novembro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO

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

mento da Tomada de Preços n° 00031/2022, para prestação dos serviços com a IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AGUIAR, atendendo ao Convênio nº 911407/2021 
/MDR/CAIXA e contrato de repasse nº 1076807-99 celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento 
Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e a PREFEITURA Municipal de Aguiar e 
ADJUDICO o seu objeto à empresa NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA,, cadastrada no CNPJ nº 
10.641.065/0001-70, com o valor de R$ 560.257,75 (quinhentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta 
e sete reais e setenta e cinco centavos).

Aguiar - PB, 16 de Novembro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em fornecimento de material elétrico, para reforma, ampliação e construção 
de prédios públicos das diversas secretarias deste município; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - R$ 
355.033,40; MARTINS ALVES DA SILVA 01350831417 - R$ 638.538,20.

Algodão de Jandaira - PB, 17 de novembro de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraí-

ba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro - Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 
1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00016/2022 que objetiva o registro de preços 
para: Registro de Preços visando a eventual e futura contratação de pessoa jurídica para o 
fornecimento de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Araruna/PB e do Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00. Integram esta Ata, o 
Edital do Pregão Eletrônico nº 00016/2022 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do 
referido certame: - J.L. DO B. GUIMARAES – JBX PRODUTOS LTDA. 15.733.417/0001-30 - Valor: 
R$ 99.200,00; - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA. 45.579.602/0001-
83 - Valor: R$ 2.700,00; - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS.42.092.696/0001-73 - Valor: 
R$ 12.750,00; - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS. 03.829.590/0001-58 - Valor: R$ 
40.350,00 - Total: R$ 155.000,00. Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente 
Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Araruna. A referida ATA em seu inteiro teor, encontra-se 
disponibilizada no Portal Oficial do Município. 

VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00016/2022. DOTAÇÃO: AS DESPESAS DESTE PROCESSO OCORRERÃO POR 
CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE NO ORÇAMENTO DE 2022, AS QUAIS 
SERÃO APONTADAS PELO SETOR RESPONSÁVEL NO ATO CONTRATO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna 
e: CT Nº 00082/2022 - 18.11.22 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 21.678,00; CT 
Nº 00083/2022 - 18.11.22 - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA - R$ 74.400,00; 
CT Nº 00084/2022 - 18.11.22 - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 8.500,00; CT Nº 
00085/2022 - 18.11.22 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 2.700,00; 
CT Nº 10082/2022 - 18.11.22 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 18.672,00; CT Nº 
10083/2022 - 18.11.22 - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA - R$ 24.800,00; CT Nº 
10084/2022 - 18.11.22 - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 4.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/similar, por percentual de 
desconto oferecido, destinados a utilização em tratores e máquinas pesadas oficiais e/ou à serviço 
da municipalidade via locação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 548.250,00.

Aroeiras - PB, 04 de Novembro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 30 de novembro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.aroeiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Aroeiras - PB, 18 de Novembro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios 
novos e genuínos/similar, por percentual de desconto oferecido, destinados a utilização em tratores 
e máquinas pesadas oficiais e/ou à serviço da municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00027/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.100–
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DA SEINFRA 02100.26.782.2021.2062 – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE 02.110–SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA 
SEAGRI 02110.20.608.2022.2031 – MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 33.90.39 – 
OUTROS SERV DE TERCEIROS.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00212/2022 - 07.11.22 - O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 548.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 30 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 material de informática 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 06/07; 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) 99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf.

Baia da Traição - PB, 18 de Novembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉS-
TICOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf.

Baia da Traição - PB, 18 de Novembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0037/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN-

TOS PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SUSTENTÁVEL PARA 200 CRIANÇAS. ENDEREÇO 
ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.
COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 21/11/2022, ÀS 16H00MIM; EN-
CERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/12/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: 05/12/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
05/12/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUIN-
TES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.
PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.

BOA VENTURA/PB, 18 DE NOVEMBRO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS 
E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS ECONÔMICOS OU FILANTRÓ-
PICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A 
REALIZAÇÃO DE EXAMES, LAUDOS, MÉDICOS E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA, PARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE BOQUEIRÃO – PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDI-
TAL, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão 
de Licitação, localizada à Av 30 de Abril, 45 - Centro - Boqueirão - PB, no horário de expediente 
das 08:00 as 12:00 horas. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da 
data de 21 de NOVEMBRO de 2022, permanecendo o chamamento aberto apara inscrição pelo 
período de 30 (TRINTA) dias no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente 
adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.   Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391–1375.

Boqueirão, 18 de novembro de 2022.
Cristiane Gomes Bezerra

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00096/2022
Torna público que fará realizar através da  Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Equipamentos 
Odontológicos para o Atendimento Odontológico, visando atender as necessidades das Equipes 
de Saúde Bucal da Atenção Básica e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo–SESCAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 01 de Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 01 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; 
www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 18 de Novembro de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 349/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:00 horas 
do dia 07 de dezembro de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de 
Empreitada por Preço Unitário, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA SETORIAL, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL MELO LEITÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O 
Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e 
através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) 
e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 18 de novembro de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 345/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 07 de dezembro de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de 
Empreitada por Preço Unitário, cujo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONS-
TRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE QUATRO BIBLIOTECAS SETORIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 
ALICE GAUDÊNCIO, HELENO HENRIQUES, MARIA DAS VITÓRIA E SELMA AGRA VILARIM 
CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 18 de novembro de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 06 de dezembro de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de 
Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ACESSÍVEIS NA QUADRA DA EMEF FERNANDO CUNHA 
LIMA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição 
na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: 
(https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 18 de novembro de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.089/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.089/2022/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa física: ANDREZZA 
TAVARES DA SILVA, no valor de R$ 13.400,00 (TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA 
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCES, EM 
ATENDIMENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, embasada 
no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2137 Elemento da Despesa: 3390.36 Fonte 
de Recursos: 16000000.

Campina Grande, 16 de Novembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.090/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal 

de Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o inco-
mensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.090/2022/CSL/
SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa 
física: EVANDRO LIMEIRA CAETANO, no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), PARA 
CONTRATAÇÃO DE SHOW DE ANIMAÇÃO DE PALHAÇO E PERSONAGENS INFANTIS EM 
ATENDIMENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, embasada 
no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2137 Elemento da Despesa: 3390.36 
Fonte de Recursos: 16000000.

Campina Grande, 16 de Novembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.091/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.091/2022/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: SILVIO BATISTA 
JANUARIO DA SILVA 02064296492, com CNPJ: 41.520.681/0001-04, no valor de R$ 17.500,00 
(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICA-
ÇÃO DE CAMAS BELICHES EM METALOM EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
IRMÃ ZULEIDE PORTO, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas 
correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2126 Elemento 
da Despesa: 3390.39 Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 17 de Novembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.087/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.087/2022/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: SUPRIMAIS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ: 09.004.901/0001-26, no valor 
de R$ 2.999,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) PARA AQUISIÇÃO 
DE APARELHO DE TV DE 49” EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANÇA IV, embasada no 
art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação Or-
çamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125 Elemento da Despesa: 4490.52. Fonte 
de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 11 de Novembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.088/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.088/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS UNIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL –SEMAS 
– até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93,  no valor total de 
R$  17.440,83 (DEZESETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS 
CENTAVOS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2135, Elemento da Despesa: 
3390.30 .Fonte de Recursos: 15001000/16600000.

Campina Grande, 14 de novembro de 2022
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.088/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.088/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS UNIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL –SEMAS 
– até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93,  no valor total de 
R$  17.440,83 (DEZESETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS 
CENTAVOS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2135, Elemento da Despesa: 
3390.30 .Fonte de Recursos: 15001000/16600000.

Campina Grande, 14 de novembro de 2022
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO RETIFICAÇÃO -  Extrato de Contrato n° 2.05.143/2022
No Extrato de Contrato publicado no SEMANÁRIO no dia 24 de Outubro de 2022 pág. 01, e 

no DOE no dia 25 de outubro de 2022 pág. 26 e no JORNAL A UNIÃO no dia 25 de outubro de 
2022 pág. 25 e no DOU no dia 25 de outubro pág. 203 ONDE LÊ-SE: SUPRIMAIS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE INFORÁTICA EIRELI CNPJ Nº 09.004.901/0001-26, valor R$ 11.644,60 (onze mil 
seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), LEIA-SE: SUPRIMAIS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE INFORÁTICA EIRELI CNPJ Nº 09.004.901/0001-26, valor R$ 11.734,60 (onze mil 
setecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) Contrato n° 2.05.143/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – 2.05.065/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVER-

SAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO 
LEGAL: Conforme Cláusula Décima Sexta do Contrato, art.65 da Lei 8.666/93, Pregão eletrônico 
nº 2.05.003/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social e ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA - 
ME - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 15.336,44 (QUINZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS 
E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). ASSINATURA: 18/11/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.154/2022/CSL/FMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.154/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI LTDA OBJETO CONTRATUAL: 
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDA-
DES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL –SEMAS. PRAZO: ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.088/2022/CSL/
SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 
08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2135; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30. 
FONTE DE RECURSOS: 15001000/16600000, SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E VALDE-
NOR DE ABREU CAVALCANTI. VALOR GLOBAL: R$ 17.440,83 (DEZESSETE MIL, QUATROCEN-
TOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) DATA DE ASSINATURA: 14/11/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.153/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.153/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA EIRELI OBJETO CONTRATUAL: PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV 
DE 49” EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANÇA IV. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 2.05.087/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125 ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52  FONTE DE RECUR-
SOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E EDUARDO LOUREIRO CABRAL DE 
MELO. VALOR GLOBAL: R$ 2.999,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 11/11/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.156/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.156/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E EVANDRO LIMEIRA CAETANO.  OBJETO 
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE SHOW DE ANIMAÇÃO DE PALHAÇO E PERSONAGENS 
INFANTIS EM ATENDIMENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.090/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, 
II, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2137 ELEMENTO DE DESPE-
SA: 3390.36 FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E 
EVANDRO LIMEIRA CAETANO. VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 16/11/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.155/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.155/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E ANDREZZA TAVARES DA SILVA.  
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E 
ALGODÃO DOCES, EM ATENDIMENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.089/2022/CPL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2137 ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36 FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E 
ANDREZZA TAVARES DA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 13.400,00 (TREZE MIL E QUATROCENTOS 
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 16/11/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.157/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.157/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E SILVIO BATISTA JANUARIO DA SILVA 
02064296492.  OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE 
CAMAS BELICHES EM METALOM EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO IRMÃ 
ZULEIDE PORTO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.091/2022/CPL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2126 ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39 FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E SILVIO BATISTA JANUARIO DA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 17.500,00 (DEZESSETE 
MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 17/11/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2022
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 DV00006/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para confecção de materiais gráfico e sinalização visual, 
para atender as necessidades do município de Casserengue–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - R$ 13.410,00. 

Casserengue - PB, 16 de Novembro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00013/2022, que objetiva: Contratação de escritório de advocacia com serviços técnicos 
especializados para a recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município de 
Casserengue/PB, nos últimos 05 (cinco) anos, referentes ao FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS (FPM), com efetiva atuação em qualquer juízo; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCOS INACIO ADVOGADOS - R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) para cada R$ 1.000,00 (mil reais), equivalente a 15% sobre o êxito do valor recuperado na 
conta da Prefeitura Municipal de Casserengue/PB.

Casserengue - PB, 16 de Novembro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00013/2022
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia com serviços técnicos especializados para 

a recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município de Casserengue/PB, nos 
últimos 05 (cinco) anos, referentes ao FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), 
com efetiva atuação em qualquer juízo. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00013/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 
04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 17/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Casserengue e: CT Nº 00112/2022 - 17.11.22 - MARCOS INACIO ADVOGADOS - R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais) para cada R$ 1.000,00 (mil reais), equivalente a 15% sobre o êxito do 
valor recuperado na conta da Prefeitura Municipal de Casserengue/PB.

Casserengue - PB, 17 de Novembro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO  DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº DV00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de materiais gráfico e sinalização visual, para 

atender as necessidades do município de Casserengue–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DV00006/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– 04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA: 20.070 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15.452.0007.2033 – ELE-
MENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Casserengue e: CT Nº 00111/2022 - 17.11.22 - MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - R$ 13.410,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, às 10:00 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 DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 33451073. E-mail: licitacaturite@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 18 de Novembro de 2022
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.licitanet.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CONGO. Abertura da sessão 
pública: 08:30 horas do dia 02 de Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 08:32 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: 
licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.licitanet.com.br. 

Congo - PB, 18 de Novembro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: 

Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 005/2022. Objeto: Prestar servi-
ços de engenharia para construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, 
com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB, conforme planilhas 
orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba VC n° 0478/2021). Fonte de recurso 1: 
Próprios da Secretaria de Educação do Município de Coremas (Diversos: 1500.101 – MDE). Fonte de 
recurso 2: Próprios da Secretaria de Educação do Município de Coremas (Ordinários: 1540 - FUNDEB). 
Fonte de recurso 3: Convenio com o Estado da Paraíba n° 0478/2021 (Ordinários:1571-Transferências 
do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação), com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: 
1° Lugar: Jhonatan andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48, com o valor total R$ 721.676,21; 
2º Lugar: Somos Construções Eireli-EPP CNPJ: 35.042.630/0001-03, com o valor total R$ 431.688,37; 
3º Lugar: Torre Construção e C. em Eng. Eireli-EPP, CNPJ: 29.050.310/0001-00., com o valor total de 
R$ 736.549,66; 4º Lugar:  Selecta Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 026.678.115/0001-23, com o 
valor total de R$ 738.654,82; 5º Lugar:  Construtora J. Galdino Eireli-EPP, CNPJ: 20.227.311/0001-03, 
com o valor total de R$ 738.583,59; 6º Lugar:  MLS Construções Civil Ltda-ME, CNPJ: 12.102.978/0001-
43, com o valor total de R$ 804.708,72; 7º Lugar:  Projemaq Construções e Serviços Ltda-ME, CNPJ: 
21.784.773/0001-86, com o valor total de R$ 756.429,00; 8º Lugar:  Concretisa Construtora Eireli-ME, 
CNPJ: 09.913.177/0001-53, com o valor total de R$ 761.148,59; 9º Lugar:  FFJ Construtora Ltda-
-ME, CNPJ: 19.369.906/0001-06, com o valor total de R$ 782.257,01; 10º Lugar:  J. de Fonte Rangel 
Eireli-ME, CNPJ: 26.757.272/0001-24, com o valor total R$ 786.405,63; 11º Lugar:  MLS Construções 
Civil Ltda-ME, CNPJ: 12.102.978/0001-43, com o valor total R$ 804.708,72; 12º Lugar:  Construtora 
Prumo Eireli-EPP, CNPJ: 42.253.166/0001-60, com o valor total R$ 806.691,58; 13º Lugar:  Covale 
Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58, com o valor total R$ 808.328,33; 14º Lugar:  
Serra Construções e Serviço Eireli-ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44, com o valor total R$ 813.441,53; 
15º Lugar:  Motiva Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 31.381.604/0001-59, com o valor total R$ 
820.243,99; 16º Lugar:  Cofem Construções S. T. e Locações-ME, CNPJ: 17.440.286/0001-29, com 
o valor total R$ 842.740,04 (oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e quatro 
centavos); 17º Lugar:  Concrenor Const. do Nordeste Eireli-ME CNPJ: 10.744.571/0001-94, com o 
valor total R$ 858.515,73. Desta forma o valor total homologado é de R$ 721.676,21.

Coremas-PB, 17 de novembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICÃO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 005/2022. 
Objeto: Prestar serviços de engenharia para construção de 01 (uma) creche com capacidade 
para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município 
de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da 
Paraíba VC n° 0478/2021). Fonte de recurso 1: Próprios da Secretaria de Educação do Mu-
nicípio de Coremas (Diversos: 1500.101 – MDE). Fonte de recurso 2: Próprios da Secretaria 
de Educação do Município de Coremas (Ordinários: 1540 - FUNDEB). Fonte de recurso 3: 
Convenio com o Estado da Paraíba n° 0478/2021 (Ordinários:1571-Transferências do Estado 
referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação), com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
vencedores: 1° Lugar: Jhonatan andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48, com o 
valor total R$ 721.676,21; 2º Lugar: Somos Construções Eireli-EPP CNPJ: 35.042.630/0001-
03, com o valor total R$ 431.688,37; 3º Lugar: Torre Construção e C. em Eng. Eireli-EPP, 
CNPJ: 29.050.310/0001-00., com o valor total de R$ 736.549,66; 4º Lugar:  Selecta Cons-
truções e Serviços Ltda, CNPJ: 026.678.115/0001-23, com o valor total de R$ 738.654,82; 
5º Lugar:  Construtora J. Galdino Eireli-EPP, CNPJ: 20.227.311/0001-03, com o valor total 
de R$ 738.583,59; 6º Lugar:  MLS Construções Civil Ltda-ME, CNPJ: 12.102.978/0001-43, 
com o valor total de R$ 804.708,72; 7º Lugar:  Projemaq Construções e Serviços Ltda-ME, 
CNPJ: 21.784.773/0001-86, com o valor total de R$ 756.429,00; 8º Lugar:  Concretisa Cons-
trutora Eireli-ME, CNPJ: 09.913.177/0001-53, com o valor total de R$ 761.148,59; 9º Lugar:  
FFJ Construtora Ltda-ME, CNPJ: 19.369.906/0001-06, com o valor total de R$ 782.257,01; 
10º Lugar:  J. de Fonte Rangel Eireli-ME, CNPJ: 26.757.272/0001-24, com o valor total R$ 
786.405,63; 11º Lugar:  MLS Construções Civil Ltda-ME, CNPJ: 12.102.978/0001-43, com o 
valor total R$ 804.708,72; 12º Lugar:  Construtora Prumo Eireli-EPP, CNPJ: 42.253.166/0001-
60, com o valor total R$ 806.691,58; 13º Lugar:  Covale Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 
11.170.603/0001-58, com o valor total R$ 808.328,33; 14º Lugar:  Serra Construções e Serviço 
Eireli-ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44, com o valor total R$ 813.441,53; 15º Lugar:  Motiva 
Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 31.381.604/0001-59, com o valor total R$ 820.243,99; 
16º Lugar:  Cofem Construções S. T. e Locações-ME, CNPJ: 17.440.286/0001-29, com o valor 
total R$ 842.740,04 (oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e quatro 
centavos); 17º Lugar:  Concrenor Const. do Nordeste Eireli-ME CNPJ: 10.744.571/0001-94, 
com o valor total R$ 858.515,73. Desta forma o valor total adjudicado é de R$ 721.676,21.

Coremas-PB, 17 de novembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-

nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
013/2022. Objeto:  Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na 
Execução da pavimentação em paralelepípedo das seguintes Ruas: Francisco Guedes da Silva 
(Estaca 0,00 a Estaca 6,00 + 11,60),  Francisco Guedes da Silva (Estaca 6,00 + 11,60 a Estaca 
11,00 + 11,60), Rua Virgulino da Silva e Rua Severino Araújo de Lacerda na sede do Município de 
Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Licitantes habilitados: A CASA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.256.412/0001-02; JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 
30.999.688/0001-26; CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 09.335.002/0001-06;  JRD 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 44.135.727/0001-51, foi habilitado com restrição, para no prazo de 
05 (cinco) dias apresentar a certidão do FGTS atual; 46.523.739 LTDA (GOLDEN ENGENHARIA), 
CNPJ: 46.523.739/0001-89; SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 43.339.438/0001-01; 
JHONANTAN ANDRADE DA SILVA EIRELI, CNPJ: 34.955.075/0001-48;  TORRES E ANDRADE 
COSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS, CNPJ: 21.933.413/0001-07; SOMOS CONS-
TRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 35.042.630/0001-03; ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
37.566.790/0001-87. Licitantes inabilitados: M H F DE FREITAS LTDA, CNPJ: 14.148.901/0001-30 
(Motivo: Não atendeu o item 8.4), vide parecer do setor de engenharia). Notificação dos licitantes: O 
Presidente da CPL convida todos os interessados para participarem da Sessão pública para abertura 
dos envelopes proposta de preços dos licitantes habilitados, que será às 10h:30min (dez horas e 
trinta minutos) do dia 29/11/2022 (Mesmo local da 1ª Sessão). Cópia da ata e demais peças: www.
coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: 
coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas-PB, 18 de novembro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
 A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para 

conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços 
Nº 012/2022. Objeto:  Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia 
na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva, na sede do 
Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Licitantes habilitados:  
Mendonça & Silva Construções e Locações Ltda, CNPJ: 31.094.999/0001-09 e CL Construções 
e Serviços LTDA EPP, CNPJ: 09.335.002/0001-06; Licitantes inabilitados: A Casa Construções 
e Serviços Eireli-ME, CNPJ: 20.256.412/0001-02 (Motivo: Não atendeu o item 8.4) e Almeida 
Diniz Construções, CNPJ: 44.470.696/0001-95 (Motivo: Não atendeu o item 8.4, vide parecer 
do setor de engenharia). Notificação dos licitantes: O Presidente da CPL convida todos os 
interessados para participarem da Sessão pública para abertura dos envelopes proposta de 
preços dos licitantes habilitados, que será às 09h:30min (nove horas e trinta minutos) do dia 
29/11/2022 (Mesmo local da 1ª Sessão). Cópia da ata e demais peças: www.coremas.pb.gov.
br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: coremascpl.
recurso@gmail.com.

Coremas-PB, 17 de novembro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 410/2022
Tomada de Preços Nº 011/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: Cons-

trumar Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 25.002.235/0001-43. Objeto: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na execução do Passeio da Entrada da Cidade 
de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custos, conforme termo de referência. Valor 
total contratado R$ 248.848,14 (Duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais 
e quatorze centavos). Vigência para conclusão dos Serviços: Em até 06 (seis) meses, contado a 
partir da emissão da ordem de serviços. Vigência do contrato: Até 31/12/2023. Fonte de recurso: 
Próprios do Município de Coremas (Diversos Ordinários). Dotação: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO - 15 452 3030 1022 Construção, ampliação, reconstrução de parques, canteiros, 
calçadões e área de lazer. Fichas: 1183, 1185, 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. 
Jonas Andrade da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 09 de novembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
01 (UM) VEICULOS TIPO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA EM ANEXO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; ADJUDICO o seu 
objeto a: NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 76.700,00.

Cubatí.. - PB, 07 de Novembro de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) VEICULOS TIPO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA EM ANEXO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA - R$ 76.700,00.

Cubatí.. - PB, 07 de Novembro de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 
05 PASSAGEIROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DESTINADA A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2022. 
DOTAÇÃO: 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 0004 1005 – AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL – 1.500.1001 Recursos 
Vinculados de Impostos – MDE – 0072 4490.52 00 – 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATE-
RIAL PERMANENTE – 1.540.0000 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências 
de Impostos – 0073 4490.52 00 1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
– 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 1.111.0000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO – RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
– 00072.4490–52.00.1.111.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 1.113.0000 
– TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40% – RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE – 
0073.4490–52.00.1.113.0000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cubati e: CT Nº 00082/2022 - 07.11.22 - NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA - R$ 76.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
TERMO DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB notifica, em caráter de urgência, a empresa 
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.183.729/0001-34, para retomar 
a execução dos serviços, objeto do Contrato nº 105/2021, decorrente da Licitação TOMADA DE 
PREÇOS nº  00001/2021, cujo objeto é a execução dos serviços de 2ª etapa da construção do 
campo de futebol no Conjunto Antônio Mariz, antigo Barro Vermelho, na cidade de Cuitegi/PB, de 
acordo com o Contrato de Repasse com a União Federal, por intermédio do Ministério da cidadania, 
representado pela Caixa Econômica Federal/Prefeitura Municipal de Cuitegi, de n° 895617/2019/ 
MC/CAIXA, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da publicação deste  no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba, sob pena de aplicações das penalidades cabíveis conforme preceitos contidos 
no instrumento convocatório, Termo de Contrato celebrado entre as partes e demais legislações 
pertinentes.

Cuitegi/PB, 18 de novembro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2022. OBJETO: Contratação de uma empresa espe-

cializada, para execução dos serviços de construção de uma CRECHE TIPO B, localizada na Rua 
Josefa Eugênia, centro, Zona Urbana neste município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Gramare Construcoes e Servicos Eireli - CNPJ 30.676.883/0001-15. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 98708-0527.

Curral de Cima - PB, 18 de Novembro de 2022
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 10037/2022
Aos 03 dias do mês de Outubro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navar-
ro - Centro - Esperança - PB, nos termos da Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 
2019; Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00037/2022 que objetiva o registro de preços 
para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICÍPIO; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CNPJ: 13.131.876/0001-19
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

DETERGENTE, aplicação la-
vanderia hospitalar p/sujidade 
pesada, características adicionais 
em pó biodegradável – detergente, 
aplicação lavanderia hospitalar p/
sujidade pesada, características 
adicionais em pó biodegradável 
embalagem com 25 kg

BECKER BALDE 40 20,56 822,40

TOTAL 822,40

VENCEDOR: WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA
CNPJ: 23.902.222/0001-03
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

ALVEJANTE, oxidante e desinfe-
tante em pó. indicado na remoção 
de manchas e desinfecção. para 
uso em lavanderia hospitalar. para 
aplicação na operação de oxida-
ção das manchas na lavagem de 
roupas hospitalares brancas e 
de cores firmes, com sujidades 
leves e pesadas, em máquinas 
lavadoras. composto por ácido 
tricloroisocianúrico, alcalinizante 
e complexante. com ph entre 9,0 
a 11,0. com dosagem entre 5 a 7 
gramas por quilo de roupa seca. 
de uso hospitalar. Embalagem em 
balde plástico de 25 kg contendo 
prazo de validade e data de fa-
bricação, dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, 
registro no ministério da saúde e 
ANVISA, e químico responsável. 
produto com registro na ANVI-
SA para atenção à saúde (uso 
hospitalar).

TEQNOL B A L -
DE 50 433,00 21.650,00

2

AMACIANTE CONCENTRADO, 
tem na sua formulação matéria 
prima de qualidade e fragrância 
importada que seu uso desenvol-
ve a maciez ao tecido protegendo 
do desgaste, deixando–o perfu-
mado, macio e fácil de passar, 
o perfume é mais duradouro e 
você vai economizar mais água 
do planeta comprando produtos 
concentrados, rendimento: 500ml 
rende 2litros, 01 litro rende 4litros, 
balde com 20L

TEQNOL B A L -
DE 50 78,50 3.925,00

3

DESINFETANTE PERFUMADO 
CONCENTRADO – à base de 
quaternário de amônia e em ver-
são para alta diluição. biodegra-
dável, eficaz em bactérias gram–
positivas e micro–organismos 
gram–negativos. de uso hospitalar 
para pisos, azulejos, banheiros e 
sanitários ou quaisquer superfí-
cies laváveis em geral. com aroma 
herbal. composição química: 
cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio (quaternário de amônia) 
a 4,0%. características físicas: ph 
6,5 a 8,0; densidade 0,990 a 1,010 
g/ml a 25ºc. diluição: produto con-
centrado para diluição de 1:200. 
embalagem em galão de 5 litros, 
com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 
produto com registro na ANVISA.

TEQNOL G A -
LÃO 500 24,00 12.000,00

5 DETERGENTE, alcalino clorado 
embalagem com 5l. TEQNOL U N I -

DADE 500 27,00 13.500,00

6

SABONETE LÍQUIDO, aspecto 
físico líquido viscoso perolado, 
aplicação assepsia das mãos, 
composição alcool e sorbitol. 
embalagem com 5L

TEQNOL U N I -
DADE 200 18,00 3.600,00

7 REFIL MOP UMIDO ponta dobra-
da, completo com garra

BRALIM-
PIA

U N I -
DADE 50 59,00 2.950,00

8

PASTA UMECTANTE, balde com 
20 kg – detergente umectante em 
pasta indicado para umectação de 
fibras têxteis. sua formulação foi 
especialmente desenvolvida para 
quebrar a tensão superficial da 
água, facilitando a penetração dos 
produtos nas fibras, amolecendo 
as sujeiras e proporcionando um 
alto poder de limpeza ao tecido. o 
produto pode ser utilizado em la-
vanderias hospitalares, hoteleiras, 
industriais, comerciais e alimen-
tícias. características aspecto: 
pasta cor: levemente amarelado 
ph: 6,5 à 7,5 odor: pinho.

TEQNOL B A L -
DE 40 218,50 8.740,00

TOTAL 66.365,00
 
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 Prefeitura Municipal de Esperança 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 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00037/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00037/2022, 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, à metada 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 de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido 

de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, 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 Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, 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, 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; e realizado na forma de fornecimento parcelada.

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 Eletrônico nº 00037/2022 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
13.131.876/0001-19
Valor: R$ 822,40
- WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA.
23.902.222/0001-03
Valor: R$ 66.365,00
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 03 de Outubro de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI-
PAL, UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00037/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214 09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.1.91.13.00.00 OBRIGA-
COES PATRONAIS 214 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00316/2022 - 04.10.22 - CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - R$ 822,40; 
CT Nº 00317/2022 - 04.10.22 - WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 66.365,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA 
E DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITURA DE GADO BRAVO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: J F Soares & CIA Ltda - R$ 77.050,00.

Gado Bravo - PB, 25 de Outubro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GA-
SOLINA E DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITURA DE GADO BRAVO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00024/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAL 
E PROPRIO: 02.002 – GABINETE DO PREFEITO – 04 122 2001 2002 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO GABINETE DO PREFEITO – 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 
2003 – COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – 02.004 – SECRETARIA 
DE FINANÇAS 04 123 1009 2005 – MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS – 02.006 – SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO12 361 1005 2009 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12 361 
1005 2010 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE – 12 361 1005 2011 
– MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE 12 361 1005 2012 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR – 12 361 1005 2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO EJA – 12 365 1005 2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 12 367 1005 
2015 – ATENDIMENTO A ALUNOS ESPECIAIS – 02.007 – SECRETARIA DA AGRICULTURA – 20 
122 1007 2017 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA – 02.009 – SECRETARIA DE 
ESPORTES – 27 812 1006 2019 – MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS – 02.010 – SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 – MANTER AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 
26 606 1003 2021 – MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS – 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 10 301 1004 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 
122 1004 2023 – DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE – 10 301 1004 
2025 – MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO – 10 301 1004 2026 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO PSF E NASF – 10 301 1004 2028 – MANTER AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL – 10 301 1004 
2029 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) – 10 302 1004 
2030 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MAC E SAMU – 10 304 1004 2032 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 
244 1008 2033 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–RP 
08 244 1008 2034 – MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS – 08 244 1008 2036 – MANUTEN-
ÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA – IGDBF – 08 244 1008 2037 – MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS VÍNCULOS – (SCFV / PBF / CRAS) – 08 244 
1008 2038 – PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ – 02 244 1008 2039 
– APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS – 08 244 1008 2040 – DESENVOLVER 
DESPESAS DE PROGRAMAS FNAS – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 25/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 09201/2022 - 25.10.22 - J F Soares & CIA Ltda - R$ 77.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 09.2022 
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em para-

lelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas da Zona Rural do 
município, apenas mão de obra conforme termo de referência

EMPRESAS HABILITADAS:
44.677.891.0001-90 CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA, por atender a todos os requisitos 

de habilitação
14.031.903.0001-44 SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por atender a todos os 

requisitos de habilitação
29..878.872/0001-39.R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EI, por atender a todos os 

requisitos de habilitação
17.490.708.0001-70. CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP, , por atender a 

todos os requisitos de habilitação
44.459.047/0001-93 ANCORA CONSTRUTORA LTDA, , por atender a todos os requisitos de 

habilitação
15.002.982/0001-28 VIPP CONSTRUÇÃOE SERVIÇOS EIRELI, , por atender a todos os 

requisitos de habilitação
17.620.703.0001-15 CONSTRUTORA APODI EIRELI, , por atender a todos os requisitos de 

habilitação
14.224.419/0001-31 BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA, por atender a 

todos os requisitos de habilitação
07.275.651/0001-33 EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO 

LTDA  por atender a todos os requisitos de habilitação
34.212.059/0001-65 MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 

por atender a todos os requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
29.104.730/0001-14  M RODRIGUES DE ARAÚJO SERVIÇOS, , por NÃO atender aos itens 

8.2.1.1, 8.2.1.2,8.2.1.4, 8.2.10,8.2.11, 8.3., 8.3.2
27.450.426/0001-01 GR CONSTRUTORA EIRELI por NÃO atender aos itens 8.2.5, 8..3.3, 8.2.7
34.212.059/0001-65 ESTRATEGICA SERVIÇOS REPRESENTAÇOES EIRELI por NÃO atender 

ao item 8..2.2  , faltando CRC do contador
36.427.158/0001-90 ALL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA por NÃO atender ao item 8.2.15
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. Dos 

atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por parte dos licitantes 
em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 25.11.2022, às 08h30min, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB,03  novembro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20220157, PROCESSO
LICITATÓRIO No 94612335/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 018/2022, que tem como 

objeto: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURASAQUISIÇÕES DE SORO PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
TOMÉ-RN, conforme extrato da Ata de Registro de Preços publicada na Imprensa Oficial tudo em con-
formidade ao amparo contido no Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 
e das demais  normas legais aplicáveis, , para OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURASAQUISIÇÕES DE SORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ-RN FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 05/2022 
FMS. AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 10.520/2002. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente. Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 
VIGÊNCIA: 12 MESES de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 10568/2022 –20.05.2022 – SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA  - R$692.800,00 (Seiscentos e noventa e dois Mil e oitocentos reais), assim representados:

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 11, DA  CONCORRÊNCIA  02/2020

DO CONTRATO Nº 001426/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
E VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Gua-
rabira - PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de 
Lima, Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRA-
TANTE, e do outro lado a empresa , VIPP CONSTRUÇÃO LTDA –empresa inscrita sob CNPJ de 
nº 15.002.982/0001-28, neste ato representada pela Senhor JOSÉ ROGÉRIO FERREIRA DO 
NASCIMENTO, representante legal  portador do CPF 760.608.454-87, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADA , que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo  a retificação no valor  recebido pela empresa 

VIPP CONSTRUÇÃO LTDA Tendo em vista a data da medição já ter transcorrido um período de 
mais de um ano, houve a concessão do reajuste do valor da nota fiscal correspondente ao 11º BM. 
Foi utilizado o Índice Nacional de Custos da Construção do Mercado – INCC-M/FGV para aplicação 
do reajuste, gerando um valor de R$ 51.106,97 (Cinquenta e um mil e cento e seis reais e noventa 
e sete centavos) segue em anexo parecer jurídico e parecer técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da CONCORRÊN-

CIA 02/2020 do Contrato nº 01426/2021 proveniente do CONCORRÊNCIA 02/2020, permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, 
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei.

Guarabira, 18 de Novembro de  2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TP Nº 00004/2022
Torna público que dará continuidade com abertura dos envelopes de habilitação através da 

Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém 
- PB, às 08:00 horas do dia 21 de novembro de 2022. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Gurinhém - PB, 17 de novembro de 2022
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 30 de novembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços, para: Contratação de serviço especializado para operacionalização do software da folha 
de pagamento, com cadastro dos servidores efetivos, comissionados, transmissão para o sagres, 
impressão e arquivamento dos mesmos, acompanhamento das modificações a serem inclusas na 
folha mensalmente, emissão de relatório analítico, sintético, simples e códigos de agrupamento para 
o setor de contabilidade e financeiro, e o devido arquivamento das mesmas, bem como emissão de 
contracheques em arquivo e atualização no portal do servidor e informação do e-Social, assim como 
transmissão de DCTFWeb e emissão de DARFs previdenciários. 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 003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@
gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 18 de novembro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de novembro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanente destinado ao Fundo Municipal de Saúde 
deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2022. DOTAÇÃO: 02.05 
SECRETARIA DE SAUDE 10.122.0015.1038 REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE 
10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.06 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – FMS 10.301.0006.1028 REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO 10.301.0006.2014 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – FMS 10.301.0006.2021 OPERACIO-
NALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS 10.301.0006.2035 OPERACIONA-
LIZAÇÃO DO NASF 10.301.0006.2043 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS D 10.302.0006.2036 OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO 
MOVEL – SAMU 4.4.90.52.01 Equipamentos E Material Permanente – Recurso do ministério 
da saúde, conforme proposta nº 11739.873000/1210–02 – 11739.873000/1210–03. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00093/2022 - 22.09.22 - ANDES COMERCIAL LTDA. - R$ 31.900,00; CT Nº 
00094/2022 - 22.09.22 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 101.060,00; CT 
Nº 00095/2022 - 22.09.22 - JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 
72.540,00; CT Nº 00096/2022 - 22.09.22 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA. - R$ 59.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
ANÁLISE DE RECURSO

FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022

OBJETO: Execução dos serviços de construção do Matadouro Público Municipal. EMPRE-
SAS RECORRENTES: LTCUZ Engenharia e Construções Ltda.; e AJCL Construções Eireli. A 
Comissão Permanente de Licitação comunica que, após análise dos argumentos apresentados 
pelas recorrentes e dos elementos constantes dos autos da licitação em tela, entende que os 
recursos interpostos não procedem - recursos indeferidos. Maiores informações e vistas ao pro-
cesso poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. E-mail: 
licitacao@inga.pb.gov.br.

Ingá - PB, 17 de Novembro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO - FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica que a sessão pública para con-

tinuidade dos trabalhos - fase proposta: abertura dos envelopes proposta de preços das empresas 
habilitadas - da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00007/2022, que objetiva: Execução 
dos serviços de construção do Matadouro Público Municipal; será realizada às 08:00 horas do 
dia 23 de novembro de 2022, no mesmo local da primeira reunião, na Praça Vila do Imperador, 
160 - Centro - Ingá - PB. Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a 
CPL, em sua sede, nesse mesmo endereço, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. E-mail: 
licitacao@inga.pb.gov.br.

Ingá - PB, 18 de Novembro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2022

A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0003-2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de uma Creche Padrão 
Tipo A Integra Paraíba no município de Itatuba PB, conforme Convênio nº 439/2021 Secretaria 
de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia Estado da Paraíba. Cuja sessão pública será 
realizada no dia 23 de Novembro de 2022, as 10h00min, no mesmo local anteriormente divulga-
do. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3398-1020.

Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Itatuba - PB, 18 de Novembro de 2022.

JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN006/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais; 

Resolve: Ratificar e Adjudicar, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da assessoria jurídica, referente a Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN006/2022 (Processo Administrativo Nº 070/2022). Objeto: Contratação 
direta da pessoa jurídica: Musical Cavaleiros do Forro Ltda-EPP, detentora do registro no INPI do 
Grupo Musical “Cavaleiros do Forró”, para realização de 01 (um) Show do referido artista no dia 13 
de dezembro de 2022, com duração mínima de 01h:00min (uma hora), em via pública, dentro das 
festividades da Tradicional Festa de Emancipação Política do Município de Livramento-PB, conforme 
termo de referência, com base nos elementos constantes nos autos, a qual sugere a contratação 
direta da pessoa jurídica: Musical Cavaleiros do Forro Ltda-EPP, CNPJ: 01.402.019/0001-27. Ave-
nida Rodrigues Alves, Nº 800, Sala 1103, Bairro: Tirol, CEP: 59.020-200, Cidade: Natal-RN, E-mail: 
financeiro@cavaleirosdoforro.com. Telefone: (84) 3642-4414, com o valor total de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) pelo uma única apresentação. 

Livramento-PB, 11 de novembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN007/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais; 

Resolve: Ratificar e Adjudicar, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da assessoria jurídica, referente a Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN006/2022 (Processo Administrativo Nº 071/2022). Objeto: Contratação 
direta da pessoa jurídica: Magazine Eventos Ltda-ME, detentora do registro no INPI da Banda 
“Forrozão das Antigas”, para realização de 01 (um) Show do referido artista no dia 13 de dezembro 
de 2022, com duração mínima de 01h:00min (uma hora), em via pública, dentro das festividades 
da Tradicional Festa de Emancipação Política do Município de Livramento-PB, conforme termo 
de referência, com base nos elementos constantes nos autos, a qual sugere a contratação direta 
da pessoa jurídica: Magazine Eventos Ltda-ME, CNPJ: 10.629.556/0001-03. Travessa Paulino 
Santiago, Nº 24, Bairro: Poço, CEP: 57.025-810, Cidade: Maceio-AL, E-mail: forrodasantigas@
hatmail.com. Telefone: (82) 3326-1313, com o valor total de R$ 30.000,00 (cinquenta mil reais) 
pelo uma única apresentação. 

Livramento-PB, 11 de novembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN008/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais; Resolve: 

Ratificar e Adjudicar, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que 
instrui o processo e observado o parecer da assessoria jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN008/2022 (Processo Administrativo Nº 072/2022). Objeto: Contratação direta da pessoa jurídica: 
I L Shows Ltda-ME, detentora do registro no INPI dos cantores “Iguinho e Lulinha”, para realização de 
01 (um) Show do referido artista no dia 13 de dezembro de 2022, com duração mínima de 01h:40min 
(uma hora e quarenta minutos), em via pública, dentro das festividades da Tradicional Festa de Emanci-
pação Política do Município de Livramento-PB, conforme termo de referência, com base nos elementos 
constantes nos autos, a qual sugere a contratação direta da pessoa jurídica: I L Shows Ltda-ME, CNPJ: 
39.942.698/0001-08. Rua: Francisco de Assis Cavalcanti, Nº 633, Andar 1 Sala 6, Bairro: Cidade Uni-
versitária, CEP: 56.328-800, Cidade: Petrolina-PE, E-mail: andel@andelcontabilidade.com.br. Telefone: 
(87) 8170-1111, com o valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo uma única apresentação. 

Livramento-PB, 11 de novembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS N°. 00013/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do município de Manaíra torna público que fará realizar 

através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/
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 especializada para Construção de uma Praça, 
Anexo da Escola de Ensino Infantil e Creche Maria Lúcia Simplício na Avenida Santana de Man-
gueira no município de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 17 de Novembro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente de CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00024/2022
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidade de Atenção Espe-

cializada em Saúde do Município de Manaíra-PB, Conforme Proposta Nº 10522.238000/1220-01.
FUNDAMENTO LEGAL: RECURSOS: MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PROPOS-

TA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 
10522.238000/1220-01 E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA ATRAVÉS DA DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: 20.701 SECRETARIA DE SAÚDE: 10 302 1008 1042 IMPLANTAR E ESTRUTURAR 
A REDE MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – 16010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTU-
RA – ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até 31/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT Nº 92401/2022 - ALEXAN-

DRE R BARBOSA DA SILVA - MEI – CNPJ Nº 40.295.063/0001-37 - VALOR: R$ 41.335,00; CT 
Nº 92402/2022 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP/SS – CNPJ N° 
33.068.320/0001-32 – VALOR: R$ 6.030,00; CT Nº 92403/2022 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA - 
CNPJ Nº 60.397.874/0009-03 – VALOR: R$ 11.800,00; CT Nº 92404/2022 - JOSE MURILO DE 
MEDEIROS SILVA – CNPJ Nº 29.883.721/0001-79 – VALOR: R$ 13.940,00; CT Nº 92405/2022 - K. 
C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP – CNPJ Nº 09.251.627/0001-
90 – VALOR: R$ 2.700,00; CT Nº 92406/2022 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – CNPJ Nº 42.650.279/0001-07 – VALOR: R$ 
8.632,00; CT Nº 92407/2022 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS – CNPJ Nº 03.829.590/0001-
58 – VALOR: R$ 20.020,00; CT Nº 92408/2022 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME – CNPJ Nº 09.478.023/0001-80 – VALOR: R$ 3.025,00.

Manaíra/PB, 14 de novembro de 2022. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do 
tipo menor preço Global, objetivando a executar obra civil pública de modernização do Campo de 
Futebol do município de Mari/PB, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 06/12/2022, na sala da CPL. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@
gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 239 – Centro – Mari-Pb, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 16 de novembro de 2022.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 30 de 
Novembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Kit de material escolar para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
adultos, no munícipio de Marizópolis - 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 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 09 de Novembro de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de equipamento de informática do tipo (Chromebook), no munícipio de Marizópolis – PB. Abertura 
da sessão pública: 09:30 horas do dia 30 de Novembro de 2022. Início da fase de lances: 09:31 
horas do dia 30 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 009/15; 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. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Marizopolis - PB, 09 de Novembro de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00022/2022, para o dia 29 

de Novembro de 2022 às 10h00min, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Pessoa, 
182 - Centro - Mulungu - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no referido endereço. E-mail: licitamulungupb@gmail.com. 

Mulungu - PB, 18 de Novembro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00032/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto nº 9.412/2018.
 OBJETO: Contratação de empresa para ornamentação natalina, no triângulo, av. João Miner-

vino de Carvalho, praça Djalma Leite e Praça Antônio Avelino de Almeida, no município de Olho 
D´agua – PB.

 LICITANTE: RIVALDO RODRIGUES ALVES - CNPJ nº 41.699.439/0001-31
 VALOR GLOBAL R$ 12.000,00 (doze mil reais).
           RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do 

Advogado.
Olho D’água -  PB, 18 de novembro de 2022.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00032/2022

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Olho D´água, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

o art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412/2018 e do parecer jurídico exarado 
no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Mu-
nicípio, e tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 
00032/2022, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com o objeto Contratação de empresa 
para ornamentação natalina,  no triângulo, av. João Minervino de Carvalho, praça Djalma Leite 
e Praça Antônio Avelino de Almeida, no município de Olho D´agua – PB, e a licitante RIVALDO 
RODRIGUES ALVES - ME - CNPJ nº 41.699.439/0001-31, com o Valor Global R$ 12.000,00 
(doze mil reais).

Olho D’água, 18 de novembro de 2022
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO

DE RESCISÃO CONTRATUAL 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE Nº 00042/2022.  
CONTRATO N°: 03.043/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. 
CONTRATADO: POLYANNA LOPES LEITE DE AZEVEDO – ME - CNPJ: 47.808.900/0001-23  
DECISÃO: RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATERAL DO CONTRATO DE 

N° 03.043/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 79, INCISO I, DA LEI Nº 8666/93 C/C ART. 78.
PIANCÓ-PB, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 

DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA
PREFEITO   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO
ADITIVO N°. 008/2022

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 008/2022 ao Contrato Nº 043/2019/PMSI. CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ nº. 01.612.693/0001-36. CONTRATADA: LP 
CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI - CNPJ nº 17.278.993/0001-60. OBJETO: 
O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado 
entre as partes em 10/07/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta do presente contrato. 
VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 150 (cento e 
cinquenta) dias, sendo iniciado o presente aditivo no dia 24 de outubro de 2022 e tendo seu término 
no dia 23 de março de 2023. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de 
autorização do Prefeito e da contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, 
e encontra amparo legal no artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DA RATIFICAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 
firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo 
aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo.

Santa Inês - PB, 24 de outubro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA 

Prefeito
CONTRATANTE

LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ nº 27.450.426/0001-01

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (PARQUES INFANTIS), 
PARA UMA PRAÇA NA RUA PADRE INÁCIO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE RIACHO 
DE SANTO ANTONIO – PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 02 de Dezembro de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Novembro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO 
DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio 
e: CT Nº 00054/2022 - Catao Bongiovi Comercio e Servicos Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 180 dias. ASSINATURA: 18.11.22

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 RIA-
CHO DA SERRA NO MUNICIPIO 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 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) 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 SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022

OBJETO: Aquisição de móveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Santa Rita/ PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observa-
das as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2022, que objetiva: 

Aquisição de móveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Santa Rita/ PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- UNIMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.235.001/0001-16
Valor R$: 8.844,00
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI
CNPJ: 35.458.953/0001-82
Valor R$: 594,00

Santa Rita - PB, 18 de novembro de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Oficial

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 RIA-
CHO DA SERRA NO MUNICIPIO 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 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) 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 TACIMA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO 
DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA). 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT 
Nº 00140/2021 - Mercedes-benz do Brasil Ltda. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 - 1º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 280 dias. ASSINATURA: 01.09.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 05 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 para os serviços de 
locações de máquinas pesadas, veículos tipo Caçamba Basculante, destinados as demandas 
do município Umbuzeiro– PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.
com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 17 de Novembro de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS  Nº 009/2022
(NOVA DATA)

O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará proce-
dimento licitatório na citada modalidade  no dia 06 de dezembro de 2022 às 10:00 horas, na sala 
da Comissão de Licitação no Anexo Administrativo João XXIII, cujo objeto é a Contratação de 
Serviços de Execução de Reforma da Edificação que abriga o Fórum Ministro Luiz Rafael Mayer 
na Comarca de Monteiro-PB conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I 
do edital.  Demais esclarecimentos ou a obtenção do novo edital poderão ser atendidos na sala da 
Comissão de Licitação instalada no 2º andar do Anexo Adm. João XXIII, situado na Rua Prof Batista 
Leite, nº 151- Bairro Róger, João Pessoa- PB, ou através dos tel: (83) 9-9400-8910 / 3208-6018, ou 
preferencialmente, pelo e-mail comilic@tjpb.jus.br,e no sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br 

João Pessoa,  18  de novembro de 2022. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS  Nº 013/2022
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará procedi-

mento licitatório na citada modalidade  no dia 06 de dezembro de 2022 às 14:00 horas, na sala da 
Comissão de Licitação no Anexo Administrativo João XXIII, cujo objeto é a Contratação de empresa 
no ramo da construção civil para execução de serviços para adequação dos poços dos elevado-
res existentes no prédio do Fórum Afonso Campos na Comarca de Campina Grande, conforme 
especificações estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I do edital. Demais esclarecimentos ou a 
obtenção do edital poderão ser atendidos na sala da Comissão de Licitação instalada no 2º andar 
do Anexo Adm. João XXIII, situado na Rua Prof Batista Leite, nº 151- Bairro Róger, João Pessoa- 
PB, ou através dos tel: (83) 9-9400-8910/3208-6018, ou preferencialmente, pelo e-mail comilic@
tjpb.jus.br,e no sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br 

João Pessoa,  18  de novembro de 2022. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR con-

vidados a participarem da reunião do Conselho de Administração, que será realizada no dia 30 de 
novembro de 2022, às 10;00h (dez horas) em primeira convocação e às 10:30h (dez e trinta) em 
segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, 
nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

1- Apreciação e aprovação da Carta Anual de 2022 da Empresa Paraibana de Turismo 
S/A – PBTUR;

2- Adequação do valor contábil constante na Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 
28 de junho de 2018 da Empresa Paraibana de Turismo S/A;

3- Deliberação sobre as providências relativas ao parecer do relatório da auditoria  da 
Empresa Paraibana de Turismo S/A.

João Pessoa/PB, 18 de novembro de 2022.
Ruth Avelino Cavalcanti

Presidente da PBTUR S/A
 OBS:03 DIAS (TRÊS) Diário Oficia  e Jornal União

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da PBTUR HOTÉIS S/A convidados a participarem da reunião 

do Conselho de Administração, que será realizada no dia 30 de novembro de 2022, às 11:00h  
(onze horas) em primeira convocação e às 11:30h (onze e trinta) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

1- Apreciação e aprovação da Carta Anual de 2022 da PBTUR HOTÉIS S/A;
2- Adequação do valor contábil constante na Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 

28 de junho de 2018 da PBTUR HOTÉIS S/A;
3- Deliberação sobre as providências relativas ao parecer do relatório da auditoria  da 

PBTUR HOTÉI S/A.
João Pessoa/PB, 18 de novembro de 2022.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Hotéis S/A

OBS:03 DIAS(TRÊS). Diário Oficia  e Jornal União

CONCORRÊNCIA Nº 14/2020
Registro CGE Nº 22-00885-8

RESULTADO FINAL
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 14/2022 (Contratação de empresa de engenharia 
especializada para Serviços de Supervisão, Fiscalização e Controle de Obras de Implantação, 
Pavimentação, Restauração e Ambiental e Construção e Restauração de Obras de Arte Especial 
das Rodovias Integrantes do Programa Rodovias/PB em execução pelo Governo do Estado), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe e consulta a GEP (Gerência de Planejamento), considera classificadas as Empresas: 

0RDEM EMPRESA VALOR
DE VALIAÇÃO (A)

PREÇOS
GLOBAL(R$)

1º
CONSÓRCIO PROSUL – TECHNE (PROSUL 
- Projeto, Supervisão e Planejamento Ltda e 
TECHNE-Engenheiros Consultores Ltda)

1,00 33.855.289,07

2º CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLO-
GIA S/A 1,00 33.923.784,91

3º
CONSÓRCIO MAIA MELO - CONTÉCNICA 
RODOVIAS/PB(Maio Melo Engenharia Ltda e 
Contécnica Consultoria Técnica S.A)

0,99 34.977.133,96

4º

C O N S Ó R C I O  S E P L A N E  -  H O L L U S -
-FUTURE(SEPLANE-Serviços de Engenharia 
e Planejamento do Nordeste Ltda, Hollus- Ser-
viços Técnicos Especializados Ltda)

0,98 36.096.848,78

5º
CONSÓRCIO SUPEVISOR PARAIBANO 
SDI(Strata Engenharia Ltda, Dynatest Engenha-
ria Ltda e Intervia Consultoria e Projetos Ltda)

0,97 36.735.342,06

6º
CONSÓRCIO TNA( TPF-Engenharia  Ltda, 
Norconsult Projetos e Consultoria Ltda e ASTEP 
Engenharia Ltda)

0,95 38.664.541,65

7º
CONSÓRCIO SUPERVISÃO RODOVIAS/
PB(Alta Engenharia de Infraestrutura Ltda e 
Plannus Engenharia Ltda)

0,94 38.382.499,29

8º
CONSÓRCIO STE / MAGNA / SUPERVISOR 
PB (STE-Serviços Técnicos de Engenharia S.A 
e MAGNA Engenharia Ltda)

0,94 39.741.591,13

9º CONSÓRCIO KT(KL- Serviços de Engenharia 
S.A e TUV - Rheinland Ductor Ltda) 0,88 47.643.881,05

10º ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 0,84 56.592.385,73 

11º
CONSÓRCIO SUPERVISOR PARAÍBA (RGSE-
-Projetos e Engenharia Ltda, Ambiente Brasil En-
genharia Ltda e EHP Engenharia EIRELI/EPP) -

0,84 45.257.581,50 

desta publicação no protocolo do DER/PB. Protocolados no DER/PB, presencial ou através do 
e-mail:protocolo@der.pb.gov.br

João Pessoa, 18 de novembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2022

REGISTRO Nº 22-02322-9
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP – através de seu Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 166/2022) vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 005/2022 cujo objeto consiste na contratação de 
empresa de especializada para a Construção de trecho do Polo Turístico Cabo Branco, denominado 
Boulevard dos Ipês, do DITUR, conforme especificações constantes no Projeto Básico.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Data e Hora: dia 12 
de dezembro de 2022, às 10h00.

Local: Auditório da Cinep Rua Feliciano Cirne, 50, Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba. O Edital e 
seus Anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico da CINEP, http://www.cinep.pb.gov.br/portal/, na 
aba “Serviços” -> “Editais e Licitações”, e através de solicitação ao e-mail cineplicitacao@gmail.com. 

João Pessoa, 18 de novembro 2022.
Henrique Candeia Formiga

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2022
PROCESSO Nº 20.000.085698.2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, NOBREAKS, SUBESTAÇÕES 
ABAIXADORAS E PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, INTERNOS E EXTERNOS EM UNIDADES 
FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO 
DA FAZENDA - SEFAZ, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 02/12/2022 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: gelic07@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 22-02308-0
João Pessoa, 18 de novembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - 19 de novembro de 2022 Publicidades
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