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Anvisa aprova 
venda de remédio 
contra Covid-19 
em farmácias

Inep divulga, 
amanhã, gabarito 
das provas do 
Enem 2022

Paxlovid só poderá ser 
vendido com prescrição 
médica e deverá ser utili-
zado apenas por adultos.
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Na Paraíba, cerca de 30 
mil estudantes faltaram ao 
segundo dia do Exame Na-
cional do Ensino Médio.
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Coronavírus faz 
seis mil novos 
casos, em apenas 
oito dias, na PB

‘Black Friday’: 
campanha busca 
levar consumidor  
às lojas, na PB

Estado volta a exigir o 
uso de máscaras nas re-
partições públicas e refor-
ça prevenção nas escolas.
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Período de promoções 
anima lojistas e aquece a 
economia local, com vis-
tas às festas natalinas.
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Operação Carro-Pipa: suspensão 
afeta 159 municípios na Paraíba

falta de recursos

Decisão do Exército, responsável pela distribuição de água, atinge mais de 272 mil paraibanos. Página 4

Governador João Azevêdo esteve na solenidade e, ao lado do prefeito Cícero Lucena, visitou obras de mobilidade em JP. Página 13

Parque das Três Ruas: ordem de serviço é assinada
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Livro do jornalista 
paraibano parte da 
perseguição a um jovem 
negro, que tenta salvar uma 
criança branca, para abordar 
a estrutura politicamente 
institucionalizada do 
fascismo no Brasil. 
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‘Baixa do Mel’: Rubens Nóbrega lança, 
nesta terça-feira, seu primeiro romance

n “Tenho o privilégio de 
pertencer a uma geração que 
testemunhou as cinco Copas 
conquistadas pelo Brasil. Em todas 
elas, vibrei e chorei de emoção”.

Abelardo Jurema Filho

Página 2

Três partidas marcaram, ontem, o Mundial, com 
destaque para goleada da Inglaterra (foto) sobre o Irã.

Páginas 21 e 23

Copa passa a ter quatro 
jogos a partir de hoje

n “O ciclo vai se fechando e me 
lembro da minha mãe, que desde 
os 80 (viveu até 94) reclamava que 
tinha sobrevivido sozinha. A tal da 
finitude. Da solidão da velhice”.

Ana Adelaide Peixoto 
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Matrícula 2023 
na Rede Estadual 
de Ensino teve 
início ontem

Renovação, transferên-
cia e inscrição de novos alu-
nos seguem calendário e de-
vem ser feitas pela internet.
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Bloco Muriçocas 
do Miramar vai 
ganhar novas 
esculturas

“Mascotes” da agre-
miação estão sendo cria-
dos na Emlur, a partir de 
material reciclável. 

Página 8

Foto: Roberto Guedes

Foto: Carlos Nunes/Secom-JP



 
Causa-nos espécie que um ministro de uma corte respeitável como o Tribu-

nal de Contas da União (TCU) se proponha a disseminar fala de teor golpista 
em grupo de WhatsApp, enodoando a imagem da instituição da qual está co-
locado como representante legal. Após a polêmica gerada pela divulgação do 
áudio, o ministro Augusto Nardes, que foi deputado federal até 2005, antes de 
ser eleito pela Câmara Federal para o TCU e nomeado – pasmem! – pelo en-
tão presidente Lula (PT), veio a público dizer que repudia “manifestações de 
natureza antidemocrática e golpista”. 

Ora, em um dos trechos do áudio dirigido a representantes do agronegócio 
brasileiro, o ministro disse estar ocorrendo “um movimento muito forte nas 
casernas” e que “é uma questão de horas, no máximo uma semana, duas, tal-
vez menos do que isso” para “um desenlace forte na nação”. Qual seria o ob-
jetivo de uma declaração tão peremptória como esta, senão disseminar uma 
mensagem de cunho golpista?      

O incentivo à quebra da ordem constitucional e a defesa de intervenção 
militar no Brasil é crime que deve ser punido com todo rigor da lei, indepen-
dentemente de quem se proponha a isso fazer. Excetuando a especificidade 
de cada caso, o ministro, assim como a turba que se concentra em frente aos 
quartéis pedindo intervenção militar, atenta contra o Estado Democrático de 
Direito. Uma postura inaceitável de um servidor público que deveria zelar pe-
las instituições do seu país.      

E já há uma reação de membros do TCU em relação ao áudio de Nardes, 
que foi vereador até 1977 pela Arena, partido que deu sustentação ao regime 
militar, após o golpe de 1964. Noticia-se que membros da corte de contas en-
xergam que a fala dele pode ser enquadrada como crime previsto no artigo 
359-L, da Nova Lei de Segurança Nacional: “Tentar, com emprego de violên-
cia ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou 
restringindo o exercício dos poderes constitucionais”, cuja pena prevista é de 
quatro a oito anos de reclusão.  

É urgente que o Supremo Tribunal Federal (STF) se pronuncie a respeito 
dessa postura do ministro. A lei vale para todos! 

Artigo

Postura inaceitável 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Pra frente Brasil!
Sou um aficionado pelo futebol, que prati-

cava desde os meus tempos de criança, descal-
ço,  no asfalto da Cesário Alvim. Tinha apenas 6 
anos e ainda guardo na memória a imagem do 
meu irmão mais velho,  Oswaldo Jurema, com 
um imenso rádio de pilha nos ombros,  vibran-
do com o primeiro título mundial do Brasil,  pela 
voz vibrante de Jorge Cury pelos microfones da 
Rádio Nacional do Rio de Janeiro.

- “Gilmar, De Sordi, Belini; Zito, Orlando e 
Nilton Santos; Garricha, Didi, Vavá; Pelé, Zaga-
lo e o escrete nacional; e vencendo a Suécia, com 
bravura e decisão, soube dar ao seu país, o cobi-
çado título de campeão”, era a música que predo-
minava no coração dos brasileiros, fazendo com 
que ninguém jamais viesse a esquecer a escala-
ção do time que escreveu uma das mais belas 
páginas do futebol mundial.

Tenho o privilégio de pertencer a uma gera-
ção que testemunhou as cinco Copas conquista-
das pelo Brasil -  1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Em 
todas elas, vibrei e chorei de emoção, imbuído 
pelo forte sentimento nacional que nos envolve 
a cada quatro anos: “A seleção é a pátria de cal-
ção e chuteiras”, definia Nelson Rodrigues, que, 
além de dramaturgo  e teatrólogo, contemplava 
os leitores de O Globo como cronista esportivo 
através de uma seção intitulada “À Sombra das 
Chuteiras Imortais”, analisando, sob a sua ótica 
sempre apaixonada e surrealista, os mistérios, as 
contradições e o fascínio do futebol.

De minha parte,  elejo a conquista do tricam-
peonato do México como a mais bela entre todas 
as Copas que assisti ao longo dos meus 70 anos. 
Estive presente, num Maracanã lotado – o maior 
público do estádio desde a final de 1950 – na fi-
nal das Eliminatórias, em 1969, quando a seleção, 
comandada então por João Saldanha, venceu o 
Paraguai por 1 a 0, gol de Pelé, e confirmou a sua 
participação no Mundial de 1970.

Apenas como curiosidade, vale salientar 
que nessa época, estávamos no auge do Re-
gime Militar, e o presidente, general Emílio 
Garrastazu Médici,  havia defendido a convo-
cação do atacante Dario, um grande artilhei-
ro, para compor o ataque da seleção brasilei-
ra. A reação do técnico Saldanha foi imediata: 
“Vamos combinar assim: o presidente esca-
la o ministério e eu escalo os meus jogadores”, 

sentenciou. Dia seguinte, estava demitido.
Também estive na arquibancada do maior 

estádio do mundo quando a seleção, já sob o co-
mando de Zagalo, despediu-se da torcida brasi-
leira, com uma magra vitória por 1 a 0 sobre a 
Áustria  e partiu daqui, sob pesadas críticas, para 
a cidade mexicana de Guanajuato, a fim de ini-
ciar os treinamentos para a grande conquista.

Eu tinha acabado de completar  18 anos. Foi 
a primeira Copa do Mundo transmitida pela te-
levisão e jamais pude esquecer aquelas imagens, 
na locução de Geraldo José de Almeida, narran-
do os gols de Pelé, Jairzinho, Tostão e companhia. 

Estamos às vésperas da estreia. Agora os 
tempos são outros. Os jogadores convocados jo-
gam longe do seu país e não gozam a intimida-
de dos torcedores brasileiros. Mas, ainda assim, 
acredito muito nas possibilidades da seleção do 
técnico Tite, que chega ao Qatar motivada, com 
indispensável espírito de luta, e a união, tão ne-
cessária ao nosso país nesses tempos de intole-
rância e polarização.

E tomara que seja possível entoar novamente 
a canção de Miguel Gustavo: “todos juntos, va-
mos, pra frente Brasil, salve a Seleção”.

Alguns temas sempre estão ciclicamente 
retomando às preocupações do dia a dia. Li-
gados a algum fato, como é o caso de muitas 
discussões em torno das eleições, com cada 
lado defendendo argumentos para justificar 
um voto a mais ou a menos, uma decisão ju-
dicial favorável ou contrária.

Os exemplos estão aí, e com eles, a cons-
trução de teses defendendo pontos de vista 
diferentes. Basta lembrar que ainda há cida-
dãos nas ruas pedindo intervenção federal 
ou a anulação da eleição de Lula, já aceita pe-
los principais líderes mundiais com suas ex-
pectativas para programas comuns em defe-
sa do meio ambiente, da dignidade humana, 
crescimento econômico, etc.

Essa discussão leva a uma preocupação 
com o conhecimento, porque tem gente de-
fendendo essa ou aquela cor partidária, ex-
conjurando o comunismo, o nazismo, capi-
talismo, socialismo, enfim todas as matizes 
políticas, sem sequer saber o que cada uma 
prega ou defende. Já ouvi uma crítica adjeti-
vando, um dos presentes a rodada de discus-
sões, de comunista, simplesmente por que 
ele disse que não gostava de futebol.

Não vou nesse espaço curto teorizar so-
bre regimes políticos ou econômicos, produ-
ção, exploração, Estado ou iniciativa privada. 
Não é minha praia.

Mas uma participação do filósofo Mário 
Sérgio Cortella na CBN, há uma semana, me 
chamou a atenção para algo que todos pode-
mos lembrar na hora em que for necessário 
fazer escolhas, especialmente diante de algo 
que não se sabe muito: estudar!

É fundamental a pesquisa, que se bus-
que a informação precisa... o conhecimento. 

Mário Sérgio Cortella chamou a atenção 
para a necessidade de se ver e enxergar, de se 
fazer as leituras necessárias e não se deixar 
levar pela primeira impressão ou pela pai-
xão. É bom se investigar tudo, checar cada 
detalhe para que se possa dirimir dúvidas, 
abrir a mente e escolher caminhos.

Imediatamente me lembrei do alemão 
Eric Fromm, psicanalista, filósofo huma-
nista e sociólogo, citando o alquimista Pa-
racelso. Fromm se propôs a estudar no livro 
A Arte de Amar alguns temas essenciais 
da experiência humana, tais como morali-
dade, razão e, principalmente, o amor. Ve-
jam que primor:

“Quem nada conhece, nada ama.
Quem nada pode fazer, nada com-

preende.  
     Quem nada compreende, nada vale. 
  Mas quem compreende também ama, 

observa, vê... 
  Quanto mais conhecimento houver ine-

rente numa coisa, 
tanto maior o amor... 

      Aquele que imagina que todos os frutos 
amadurecem ao mesmo tempo, 

como as cerejas, nada sabe a respeito das 
uvas.”

Às vezes penso que esses pensadores fo-
ram abduzidos quando são capazes de ex-
pressar um pensamento com uma clarivi-
dência dessas, que chega a ser poética de tão 
bela, com uma mensagem clara nos convo-
cando para a reflexão e para o estudo sem 
trégua, mas com régua, compasso, figuras 
de linguagem e matemática.

E se há algo sobre o qual todos temos cer-
teza - do mais simples homem nas brenhas 
do campo, ao mais intelectual pensador - é 
que, em algum momento, o estudo, a busca 
pelo conhecimento fará a diferença, no mí-
nimo, pelo convite permanente à reflexão, 
praticamente extinta de nossas preocupa-
ções, nesses tempos de velocidade instantâ-
nea com a internet.

E para refletir é preciso pensar. Pode pa-
recer óbvio, mas há muita gente que não 
anda se lembrando disso. 

Conhecimento e reflexão
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Um parceiro na presidência
Em entrevista, o governador João Azevêdo disse, 
obviamente, que espera ter “um parceiro” na 
presidência da ALPB. E explicou: “A expectativa 
de quem faz gestão é ter a garantia de uma Mesa 
que lhe dê governabilidade suficiente, para que 
você não perca tempo com picuinhas políticas”.

“só a partir de janeiro” 
Cumprindo agenda administrativa ao lado do 
prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), o 
governador foi provocado a falar sobre a refor-
ma do secretariado, no segundo mandato que 
se avizinha: “Temos um governo que trabalha 
até dia 31 de dezembro. Até lá, temos um com-
promisso de concluir o governo com tudo que 
já estava previsto. Só a partir de janeiro é que 
vamos trabalhar sobre alteração na equipe”.

cargos à disposição
Semana passada, o secretário de Comunicação, 
Nonato Bandeira, sugeriu que membros do pri-
meiro escalão colocassem seus cargos à dispo-
sição para que o governador ficasse “à vontade” 
para compor a equipe do seu segundo mandato. 
E isso já está ocorrendo. “Agradeço essa postura 
dos secretários que estão colocando à dispo-
sição o cargo. É natural que haja mudanças. 
Precisamos fazer ajustes naqueles espaços que 
entendemos que precisam melhorar”, disse o 
governador.

torcida pelo 
consenso

“intenção é 
ocUpar espaço” 
E o deputado eleito Ge-
orge Morais assegurou, 
em entrevista a uma 
rádio, que os parlamen-
tares do União Brasil 
– além dele, Taciano 
Diniz e Gilbertinho – 
irão votar unidos na 
eleição para a escolha 
do presidente da ALPB. 
E enfatizou: “Nossa in-
tenção é ocupar espaço 
na Mesa Diretora”. O 
partido está na bancada 
de oposição.

“Seria extraordinário 
que a base pudesse 
se unificar com um 
nome apenas. Busca-
rei convencer a todos. 
O governador partici-
pará. Obviamente ele 
não vota, quem vota 
são os deputados”. 
Do deputado estadual 
Wilson Filho, que se 
coloca como candi-
dato a presidente da 
ALPB, para o primeiro 
biênio.

ministros: não deve haver 
anúncio esta semana, diz gleisi

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann 
afirma que não deverá ocorrer esta semana o 
anúncio de nomes que irão assumir ministérios 
no Lula III, apesar da ansiedade do mercado: “O 
presidente Lula está vindo pra cá só na quarta-
feira, e aí é que vai começar a conversar. Acho 
que essa semana é muito difícil, ele não está com 
tanta pressa”. Mas ela disse “que ele está com 
a coisa bem resolvida na cabeça”.

governador sobre a eleição da 
mesa da alpb: “decisão qUe cabe 
aos 36 depUtados”

A eleição da Mesa Diretora da ALPB se mantém na 
‘ordem do dia’, após as eleições de outubro. E não po-
deria deixar de estar, uma vez que os deputados que 
colocam como candidatos a presidente para o primei-
ro e o segundo biênios são da base governista, a citar 
Adriano Galdino, Branco Mendes e Wilson Filho (Repu-
blicanos), Tião Gomes (PSB) e Eduardo Carneiro (So-
lidariedade). E assim sendo, há uma manifestada in-
tenção de todos em ter o apoio de João Azevêdo (PSB). 
Não à toa, os postulantes já estão tendo audiências in-
dividuais com o governador reeleito. Este, por sua vez 
– e até para evitar racha –, tem dito que eles precisam 
se viabilizar dentro da base, no sentido de conseguir 
o maior número de apoios à sua postulação. O gover-
nador voltou a dizer que não irá intervir diretamen-
te na eleição: “O primeiro princípio é o respeito entre 
os poderes. Ao Poder Execu-
tivo cabe conversar com 
os deputados da base, 
ouvir quais os seus so-
nhos e seus pleitos e 
pretensões com rela-
ção à Mesa. Entretan-
to, intervir jamais. Isso 
é uma decisão que 
cabe aos 36 de-
putados. A 
autonomia 
da Assem-
bleia preci-
sa ser res-
peitada”

A Fundação Napoleão 
Laureano (FNL) realizou, 
ontem, a posse do advoga-
do Eugênio da Nóbrega, 
que passa a integrar como 
novo conselheiro delibera-
tivo. A solenidade ocorreu 
no Centro de Estudos Má-
rio Kroeff (Cemak) do Hos-
pital Napoleão Laureano e 
foi conduzida pelo diretor
-presidente dessa institui-
ção Marcelo Lucena Filho, 
que aproveitou para ressal-
tar a transparência na esco-
lha do novo integrante que 
passará a atuar junto com 
os outros 14 conselheiros 
na luta contra o câncer na 
Paraíba.

“Com a saída da nossa 
conselheira Maria do Li-
vramento, o nome do Dr. 
Eugênio foi o mais votado 
nas eleições internas que 
realizamos, no último mês. 

Sua chegada vai contribuir 
e muito com essa funda-
ção, que é responsável por 
manter o funcionamento 
do Hospital Napoleão Lau-
reano, muito nos honra. So-
bretudo porque sabemos do 
seu compromisso com a lei 
e a responsabilidade fiscal”, 
celebrou Marcelo Lucena.

O conselheiro Everaldo 
Nóbrega também destacou 
a honra em dividir a fun-
ção com o advogado. “Eu-
gênio é um cajazeirense que 
por onde passou prestou um 
bom serviço e tê-lo conos-
co só reforça nosso compro-
misso com as pessoas que 
lutam contra o câncer”. Já o 
conselheiro Fernando Pes-
soa de Aquino fez questão 
de destacar os relevantes 
serviços que o novo conse-
lheiro já prestou à sociedade 
paraibana e citou Euclides 

da Cunha para definir Dr. 
Eugênio: “O sertanejo é, an-
tes de tudo, um forte”; se re-
ferindo à terra natal do novo 
conselheiro, Cajazeiras.

Dr. Eugênio agrade-
ceu a escolha de seu nome 
para estar ao lado de valo-
rosos e ilibados cidadãos. 
“Sou muito grato pela con-
sagradora votação e pro-
cesso democrático e me faz 
elevar meu compromis-
so com esse hospital. Sei 
que os desafios serão enor-
mes, mas haverei de apren-
der para contribuir com o 
crescimento do Laureano”. 
Estiveram presentes na so-
lenidade o diretor especial 
do TJPB Robson Cananéa, 
o servidor do TCE-PB Ja-
nilson Caju (representando 
o conselheiro André Carlo 
do TCE) o advogado Geral-
do Magela. Além dos con-

selheiros da FNL: Pereira 
Filho, José Mário Porto, Joa-
quim Osterne Carneiro, Ge-
raldo Barral, Jairo Gama e 
Eduardo Cunha. Sua espo-
sa Izabel Vicente Isidoro Nó-
brega e seu afilhado Heitor 
Nóbrega também prestigia-
ram o evento.

Empossado advogado como novo conselheiro 
na fundação Laureano

Eugênio Gonçalves da Nóbrega 
n Eugênio Gonçalves da Nóbrega é natural de 
Cajazeiras, Sertão paraibano, tem 50 anos de idade 
e quase 30 no exercício do Direito. Ao longo dessas 
quase três décadas, já atuou juridicamente em várias 
cidades da Paraíba, seja como técnico judiciário do 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB), no Tribunal de 
Justiça (TJ-PB) ou como consultor jurídico chefe no 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB). Atualmente, 
é advogado da Associação dos Magistrados da 
Paraíba (APMP).

A solenidade de posse do advogado Eugênio da Nóbrega (quarto, da esquerda para a direita) ocorreu no Cemak do Hospital Laureano
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O advogado 
Eugênio da 
Nóbrega 
agradeceu a 
escolha de 
seu nome para 
estar ao lado 
de valorosos 
e ilibados 
cidadãos

Linhas são destinadas a mulheres e pessoas com deficiência atendidas pela Funad

Empreender PB assina 
contratos de crédito hoje 

microcrédito

O Governo do Estado, por 
meio do Programa Empreen-
der Paraíba, realiza, hoje e 
amanhã, assinaturas de con-
tratos das linhas de crédito 
Empreender Mulher e para 
pessoas deficientes atendi-
das pela Fundação Centro In-
tegrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad), com 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 500 mil. Com 

os recursos, os beneficiados 
terão a oportunidade de abrir 
ou ampliar um negócio já 
existente.

Pela linha de crédito Em-
preender Mulher, serão as-
sinados contratos para em-
preendedoras dos municípios 
de São José dos Ramos, Ala-
goinha e Guarabira, represen-
tando um investimento de R$ 
336.338,00. A linha de crédito 

Empreender Mulher é execu-
tada em parceria com a Secre-
taria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana e tem o 
objetivo de resgatar a digni-
dade de mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
promovendo a autonomia eco-
nômica e fomentando o pro-
tagonismo feminino no em-
preendedorismo.

Também serão assinados 

contratos para pessoas com 
deficiência, por meio da par-
ceria com a (Funad), represen-
tando um investimento de R$ 
111.700,00. Nesta demanda, 
pessoas com deficiência física, 
visual, auditiva ou intelectual 
possuem atendimento prefe-
rencial para acesso ao crédi-
to e poderão abrir ou investir 
na ampliação ou moderniza-
ção do seu empreendimento.
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As tribos indígenas car-
navalescas que participam 
do Carnaval Tradição de 
João Pessoa foram reco-
nhecidas como Patrimônio 
Cultural Imaterial da Pa-
raíba. A lei, proposta pela 
deputada Estela Bezerra 
(PT), foi sancionada pelo 
governador João Azevêdo e 

publicada no Diário Oficial 
do Estado (DOE) do sábado 
(19). A lei passou a vigorar 
na data da publicação.

As tribos carnavalescas 
são manifestações cultu-
rais que integram o Car-
naval Tradição da capital, 
desde a sua fundação. Os 
componentes não são, ne-
cessariamente, povos ori-
ginários, mas os homena-
geiam e respeitam suas 

tradições, mantendo-as 
vivas.

O texto da lei esclarece 
que “Entende-se por patri-
mônio cultural os bens de 
natureza material e imate-
rial, tomados individual-
mente ou em conjunto, 
portadores de referência 
à identidade, à ação, à me-
mória dos diferentes gru-
pos formadores da socie-
dade brasileira”.

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Legislação
Lei estadual foi 

publicada no Diário 
Oficial do último 

sábado

Tribos indígenas tornam-se patrimônio cultural
carnavaL
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Projeto que distribui água potável para comunidades afetadas pela seca atende, na PB, 159 cidades e 272 mil pessoas

Operação Carro-Pipa é suspensa
por falta de verba federal

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Por falta de recursos, a 
Operação Carro-Pipa, que 
distribui água potável para 
comunidades afetadas pela 
seca, iniciou a suspensão par-
cial do serviço em diversos 
municípios nordestinos. Na 
Paraíba, a projeção é que 159 
cidades e 272 mil pessoas se-
jam afetadas. 

A decisão foi comunicada 
pelo Exército Brasileiro, res-
ponsável pela operação, em 
um grupo de WhatsApp com 
a presença de gestores públi-
cos. O informe relatou que o 
abastecimento ligado à Ope-
ração Carro-Pipa com pessoas 
físicas, que são a maioria dos 
pipeiros que atuam em muni-
cípios afetados severamente 
pela estiagem e pela seca, es-
taria suspenso a partir do dia 
16 de novembro. A motivação 
é a falta de recursos direciona-
dos pelo Governo Federal ao 
Exército Brasileiro.

Segundo dados do portal 
Operação Carro-Pipa, atua-
lizados em novembro, 674 
carros-pipa são responsáveis 
pelo abastecimento de comu-
nidades dos 159 municípios, 
dos quais sete se encontra-
vam com a execução tempo-
rariamente suspensa anterior 
à decisão informada pela fal-
ta de recursos.

Através das redes sociais, 
a prefeitura de Puxinanã foi a 
primeira a informar a suspen-
são do abastecimento que afe-
ta três mil pessoas e, inclusive, 
escolas que precisam de água 
potável para cuidados básicos 
de higiene e saúde. Na cida-

de, o abastecimento de mais 
de 70% da população, que re-
sidem na zona rural, é realiza-
do por pipeiros que são pes-
soas físicas.

“Aqui em Puxinanã, a po-
pulação fica afetada porque 
nós temos 48 pontos de distri-
buição (cisternas) que recebem 
essa água do Exército, pouco 
mais de três mil pessoas, in-
clusive em escolas na zona ru-
ral que necessitam dessa água 
para o consumo humano. A 
Prefeitura coloca água de gas-
to, com carros-pipa locados 
com recursos próprios, para to-
mar banho, lavar a casa... Mas 
água potável para beber e cozi-
nhar é só com o Exército. Por-
tanto a população fica bastan-
te afetada”, explicou Marinaldo 
Menezes, coordenador munici-
pal da Defesa Civil da cidade. 

Nenhum prazo para o res-
tabelecimento do abasteci-
mento foi informado. No en-
tanto, autoridades buscam 
soluções. Segundo George 
Coelho, presidente da Fede-
ração das Associações de Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), 
uma reunião com o ministro 
do Desenvolvimento Regio-
nal, Daniel Ferreira, estava 
marcada para esta terça-fei-
ra. No entanto, uma viagem 
surgiu na agenda e inviabili-
zou o encontro. 

George informou ainda 
que mesmo com o adiamento, 
a reunião deverá ser realizada 
nos próximos dias em função 
do caráter de urgência.

A nível regional, prefeitos 
de todo o Nordeste recorre-
ram à Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) para 
tentar reverter a suspensão. 

n 

Através das 
redes sociais, 
a prefeitura 
de Puxinanã 
foi a primeira 
a informar a 
suspensão do 
abastecimento, 
que afeta três 
mil pessoas

A CNM solicitou providên-
cias urgentes para a manuten-
ção da distribuição de água às 
famílias ao Ministério do De-
senvolvimento Regional e a 
Secretaria Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil. Solicitando 
que a operação não seja inter-
rompida, paralisada ou adia-
da em hipótese alguma, “pois 
é a população quem sempre 
sofre os piores impactos cau-
sados por esse desastre”. 

O documento justifica ain-
da que “a falta de abasteci-
mento afeta a qualidade de 
vida das comunidades con-
centradas no Sertão e no Se-
miárido brasileiro. Outro 
dado relevante é que de acor-
do com a Sedec/MDR, entre 
2013 a 2022, os desastres mo-
tivaram 53.960 decretos de si-
tuação de emergência e/ou es-
tado de calamidade pública. 
Desses, 22.261 foram decor-
rentes da seca, o que corres-
ponde a 41,3% do total”.

Procurado pela reporta-
gem, o Exército Brasileiro não 
deu retorno às tentativas de 
contato até o fechamento des-
ta edição.

A Banda 5 de Agosto, 
vinculada à Fundação Cul-
tural de João Pessoa (Fun-
jope), realiza um show espe-
cial no Busto de Tamandaré, 
hoje. O evento é em come-
moração ao aniversário de 
58 anos do grupo, que é 
composto por 45 músicos. 
A apresentação tem início 
a partir das 18h e promete 
agradar a públicos diversos.

O diretor executivo da 
Funjope, Marcus Alves, 
lembra que a Funjope criou, 
este ano, toda uma agen-
da de shows para a Banda 
5 de Agosto. Marcus disse 
que esta é uma forma que a 
Funjope encontrou de tam-
bém prestar uma home-
nagem aos músicos e aos 
maestros da banda. “Vamos 
fazer uma festa muito boni-
ta, num clima de proximida-
de do Natal. Esperamos que 
seja muito bom”, acrescenta.

O maestro Rogério Bor-
ges, que comanda a Banda 5 
de Agosto, disse que o show 
é uma homenagem a essa 
trajetória.

No repertório, os músi-
cos vão tocar Lenine, Me-
lim, Chorão (Charlie Brown 
Jr), Juliette, Marília Mendon-
ça, Sivuca, entre outros ar-
tistas consagrados. A lista 
de músicas inclui sucessos 
como ‘Aquilo que dá no co-

Banda 5 de Agosto completa 58 anos 
e faz show no Busto de Tamandaré

hoje

ração’, ‘Ouvi dizer’, ‘Meta-
morfose ambulante’, ‘Proibi-
da pra mim’, ‘Supera’, ‘Bença’ 
e ‘Trem bala’. “Vai ser uma 
grande festa de aniversário”, 
garante.

A Banda 5 de Agosto fez 
sua primeira apresentação 
em julho de 1964, na abertu-
ra da Festa das Neves, mas 
só foi oficializada três meses 
depois. O primeiro regente 
foi o maestro João Emídio de 
Lucena. Em mais de 50 anos 
de atividades, foi adminis-
trada pela Secretaria de Tu-
rismo, Guarda Municipal e, 
desde 2005, pela Funjope.

Sua formação conta com 
músicos que tocam instru-
mentos de sopro, incluindo 
seu regente titular, maestro 

Rogério Borges. O maestro 
Adelson Machado, que par-
ticipou da fundação da ban-
da, se despede do grupo ao 
qual dedicou muitos anos de 
sua vida.

O músico começou seus 
estudos musicais em 1954, 
como integrante da Filarmô-
nica 23 de Maio, em Santa 
Luzia, grupo que dirigiu em 
1958 e 1959. Dois anos depois, 
mudou-se para João Pessoa, 
onde continuou seus estudos 
no Conservatório Anthenor 
Navarro, com o então pro-
fessor Zamir Machado Fer-
nandes. Integrou a Banda 
da Polícia Militar do Esta-
do da Paraíba e as Orques-
tras Tupi, Tabajara e de Fre-
vo Maestro Vilô.

A Banda fez a primeira apresentação em julho de 1964
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Há oito dias, a Paraíba vol-
tou a registrar mais de mil ca-
sos diários de contaminação 
pela Covid-19. A tendência de 
alta de casos foi mantida du-
rante a semana. Ao todo, o 
estado registrou 6.212 casos 
considerando o período esti-
mado, com uma média de 776 
novos registros diários. Entre 
eles, 96 pessoas apresenta-
ram quadros moderados ou 
leve da doença, necessitando 
de auxílio hospitalar. No pe-
ríodo também ocorreram 15 
falecimentos em decorrência 
do agravamento da Covid-19.

Ontem, a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) registrou 
novos 333 casos de Covid-19, 
sendo quatro pacientes com 
o desenvolvimento de qua-
dros moderados ou graves e 
os demais com quadro leve 
da doença.

Ainda segundo a pasta, 
quatro falecimentos foram 
confirmados. As vítimas são 
três homens e uma mulher, 
com idades entre 64 e 90 anos, 
residentes dos municípios de 
Santa Rita, com dois casos, 
Bayeux e Mamanguape. Hi-
pertensão foi a comorbidade 
mais frequente entre os pa-
cientes falecidos.

Ontem o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar in-
formou que seis pacientes fo-

ram internados nas últimas 
24h, entre domingo e a pu-
blicação do boletim diário da 
SES, chegando a 93 pessoas 
hospitalizadas.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico), em todo o estado, 
é de 24%. Já nas enfermarias, 
a ocupação é de 61%. Na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
dos leitos específicos de UTI 
para adultos chega a 37%. Em 
Campina Grande, estão ocu-
pados 25%. O Sertão não pos-
sui ocupação em UTI.

A Paraíba totaliza 662.092 
casos confirmados da doen-
ça, que estão distribuídos 
por todos os 223 municípios. 
Destes, 470.773 pacientes são 
considerados recuperados e 
10.422 são vítimas fatais.

Doses de reforço
Para evitar casos graves, a 

SES orienta a população pa-
raibana que busque a atua-
lização dos esquemas vaci-
nais, com o recebimento de 
doses de reforço. Até o mo-
mento, a Paraíba contabiliza 
62,27% do público vacinado 
com a primeira dose de refor-
ço na população com 12 anos 
ou mais. Já com relação ao 
segundo reforço, onde ape-
nas a população acima de 30 
anos está apta para o recebi-
mento, o estado tem 20,07% 
de cobertura.

PB registra mais de seis mil 
novos casos de Covid-19

em oito dias

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Segundo a Organi-
zação Mundial de Saú-
de, uma em cada dez 
crianças nasce prema-
tura. Para evitar que 
ocorra a necessidade 
de internamentos na 
Paraíba, o Hospital da 
Polícia Militar General 
Edson Ramalho (HPM-
GER), vem realizando 
este mês o ‘Novembro 
Roxo’, que é o mês mun-
dial alusivo à prema-
turidade. “O objetivo 
da campanha é chamar 
atenção da sociedade 
para prevenir o parto 
prematuro através de 
um pré-natal adequa-
do para que os bebês 
tenham qualidade de 
vida porque em muitos 
casos o parto prematu-
ro é evitável”, declarou 
a sargento Laura Diniz, 
coordenadora de enfer-
magem da UTI Neona-
tal do Hospital Edson 
Ramalho.  

Ela revelou que a 
criança que nasce pre-
maturamente necessita 
de suporte respiratório, 
precisa ser entubada e 
a questão pulmonar é 
mais deficitária. 

Hospital Edson 
Ramalho faz 
ação alusiva à 
prematuridade 

‘Novembro roxo’

José Alves 

zavieira2@gmail.com

O Projeto de Aprimo-
ramento do Modelo de 
Atenção na Rede de Saúde 
(Amar), executado pelo Go-
verno do Estado por meio 
de parceria com o BID, en-
tregou, ontem, o aparelho 
de ultrassonografia digi-
tal ao Hospital Metropoli-
tano. O equipamento aten-
de pacientes adulto, infantil 
e neonatal e é para uso ge-
ral em exames abdominais 
e nas áreas da urologia, car-
diovascular e cerebrovas-
cular. 

De acordo com a coor-
denadora-geral do Projeto 
Amar, Rosa Márcia Fran-
ça, este foi um investimen-
to de R$ 94 mil. Ela refor-
ça a importância de mais 
uma entrega de equipa-
mentos à unidade de saú-
de. “A ação coroa nossos es-

forços. Além de que este é 
um equipamento moderno 
e de extrema importância 
na melhoria da assistência à 
população no Hospital Me-
tropolitano”, pontua.

Para o diretor hospitalar 
do Hospital Metropolitano, 
Adriano Souza, essa entre-
ga vem ampliar os atendi-
mentos da unidade, dando 
mais agilidade para a reali-
zação e liberação dos exa-
mes. “Com certeza esse apa-
relho de ultrassonografia 
vai somar aos demais equi-
pamentos do Projeto Amar 
e a gente vai conseguir dar 
maior vazão para as nossas 
filas de realização de exa-
mes”, destaca.

Esta é mais uma entre-
ga de equipamento para 
o Hospital Metropolitano 
neste ano. Em outubro, o 

Amar realizou a entrega de 
dois aparelhos de aneste-
sia, equipamento adequado 
para todos os procedimen-
tos anestésicos, permitindo 
ventilação em sistemas se-
mifechados, desde pacien-
tes neonatais pediátricos 
(em PCV) a adultos porta-
dores de obesidade mórbi-
da. 

O Projeto Amar é um in-
vestimento com recursos in-
ternacionais que visa o for-
talecimento da ação do SUS 
na Paraíba e a consolida-
ção das Redes Integradas 
na Atenção à Saúde. O con-
trato com o BID foi assina-
do em 2020, no valor de US$ 
45 milhões para execução. O 
Governo do Estado também 
investirá recursos próprios, 
com a destinação de US$ 11 
milhões de contrapartida.

Projeto Amar entrega aparelho 
ao Hospital Metropolitano

para ultrassoNografia

O equipamento de ultrassonografia digital vai atender pacientes adulto, infantil e neonatal

Foto: Secom/PB



O casal Ivan e Socorro Y Plá Trevas comemorou no último dia 28 
de outubro as suas Bodas de Ouro.

Acompanhados dos 3 filhos: Ivan Ricardo, Vicente Flávio e Hellen 
Maria; das noras; dos sete netos e da bisneta,

eles participaram da Santa Missa na Igreja São Pedro Pescador 
para agradecera Deus por tão importante data. 

Em seguida, confraternizaram alegremente com um jantar
em um restaurante da orla do Cabo Branco.

Bodas de Ouro
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Com o aumento de casos 
de Covid-19 na Paraíba, o uso 
de máscara facial em ambien-
tes fechados das repartições 
públicas tornou-se, novamen-
te, obrigatório. Isso se deve 
ao decreto nº 43.080, publica-
do no Diário Oficial, no últi-
mo sábado, assinado pelo go-
vernador João Azevêdo, que 
exige o uso da máscara em 
ambientes fechados. A me-
dida passou a vigorar ontem, 
sendo possível a adoção de 
novas ações, a qualquer mo-
mento, em função do cená-
rio epidemiológico estadual 
e nacional, visando o comba-
te da nova cepa do coronaví-
rus, transmissor da Covid-19.

Nas últimas semanas, o 
número de contágios com o 
coronavírus vem aumentan-
do na Paraíba e no Brasil. O 
que ocorre é que existe uma 
nova variante do vírus, a cha-
mada Ômicron BQ.1, de acor-
do com o infectologista Fer-
nando Chagas. 

O coronavírus assola o 
mundo desde 2019, mas foi 
em março do mesmo ano que 
foi decretado medidas mais 
rígidas no Brasil e, desde en-

tão, o uso de máscara se tor-
nou uma ferramenta de pro-
teção para todos.  

O especialista explicou 
que a máscara é uma espécie 
de anteparo que se coloca na 
frente do nariz e da boca, o 
que impede que leve o vírus 
à frente, no caso das pessoas 
contaminadas, assim como 
evita que alguém ‘jogue’ o ví-
rus no ar, protegendo a pes-
soa de respirar diretamente 
as gotículas infectadas. “A 
máscara freia, com ou sem 
vacina, a proliferação do ví-

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

rus”, asseverou. 
O uso da máscara é uma 

medida não farmacológica de 
barreira contra a transmissão 
do vírus, de acordo com infec-
tologista. Logo, é muito impor-
tante o seu uso, porque prote-
ge, principalmente, os idosos 
que fazem parte do grupo de 
risco. Segundo ele, esse grupo 
pode descompensar outras pa-
tologias que já possuem, se in-
fectados com a Ômicron BQ.1. 

Sobre a nova variante, Cha-
gas ressaltou que essa cepa 
possui uma característica cha-
mada de imunidade neutrali-
zante.  “Geralmente, as pes-
soas que já tiveram contato 
com o vírus ou foram vacina-
das possuem 50 a 60%, em mé-
dia, de chances de não adoe-
cerem. Porém, com essa nova 
cepa é diferente, porque ela 
foge da imunidade neutrali-
zante. Desse modo, 100% das 

pessoas se tiverem contato 
com o vírus, mesmo quem já 
teve a doença ou mesmo va-
cinado, podem desenvolver 
a doença, ainda que na for-
ma leve. Essa variante é mui-
to mais transmissível. Mesmo 
vacinado, a chance de pegar 
e apresentar a doença é alta”, 
ressaltou.  

O infectologista informou 
ainda que agora a preocupa-
ção não é apenas a questão da 

contaminação, mas também a 
quantidade de pacientes inter-
nados nos leitos que vem au-
mentando. Segundo ele, isso 
já era esperado devido às ca-
racterísticas dessa nova cepa, 
pela sua alta transmissibili-
dade. A maioria dos pacien-
tes internados são aqueles que 
não completaram o esquema 
vacinal ou sequer iniciaram 
a vacinação contra Covid-19, 
informou. 

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Nas últimas 
semanas, o 
número de 
contágios 
com o 
coronavírus 
vem 
aumentando 
na Paraíba e 
no Brasil

O infectologista Fernando Chagas ressaltou a importância da vacina e do uso de máscaras pela população

Foto: Divulgação

Medida, que passou a vigorar ontem, visa o combate da nova cepa do coronavírus, transmissor da Covid-19

Governo volta a exigir uso de máscara
nas repartições estaduais

A Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (Seect) preten-
de reforçar a prevenção contra 
a Covid-19 escolas da Rede Es-
tadual de ensino. No entanto, 
ainda não existe determinação 
para o afastamento de cadeiras, 
a utilização de ensino híbrido 
(onde parte dos estudantes fica-
riam em casa) ou outras formas 
de distanciamento dos alunos 

do modelo presencial. 
De acordo com o secretá-

rio de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Paraí-
ba, Cláudio Furtado, as escolas 
da Rede Estadual irão seguir o 
atual decreto que torna obri-
gatória a utilização de másca-
ras em repartições públicas (in-
cluindo as  salas de aula). 

“Não existe previsão para 
utilizarmos o ensino híbrido, 
pois como existe uma alta co-
bertura vacinal de professores 
e funcionários das escolas, que-

remos agora que aumente essa 
cobertura entre os jovens. Não 
existe nenhuma recomendação 
de saída de aulas presenciais, 
mas seguiremos redobrando 
os cuidados”, declarou.  Além 
da utilização de máscaras, ou-
tras recomendações da Secreta-
ria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia para as es-
colas incluem manter os cuida-
dos já conhecidos desde o início 
da pandemia da Covid-19:  lavar 
as mãos, fazer a higienização 
com álcool 70%, promover boa 

Secretaria de Educação vai reforçar a prevenção nas escolas
ventilação em ambientes fecha-
dos e seguir o monitoramento de 
casos. “Recomendamos às esco-
las que nos ambientes fechados 
(como nas salas de aula), a más-
cara seja utilizada, dentre outros 
cuidados que devemos ter des-
de o momento que aprendemos 
a conviver com o coronavírus”, 
completou Cláudio Furtado.

Além disso, o representante 
da Seect-PB destaca que a vaci-
nação ainda não tem uma am-
pla cobertura entre os jovens. 
Por isso, alerta que as famílias 

dos alunos que ainda não com-
pletaram o ciclo vacinal levem 
esses estudantes para a imuni-
zação para garantir uma ampla 
cobertura vacinal dentro da co-
munidade escolar. 

“Quando as pessoas já vaci-
nadas são acometidas pela Co-
vid-19, os efeitos são menores 
do que em pessoas não vacina-
das. Então, recomendamos com-
pletar o ciclo vacinal e também 
manter os cuidados existentes 
para casos de Covid-19”, refor-
çou o secretário. 

Conforme o secretário, des-
de o início da pandemia da 
Covid-19, as escolas adotaram 
regras para manter o ensino. 
Neste sentido, ressalta a atua-
ção do Comitê Escolar de Crise 
que possui condições de tomar 
medidas e conta com represen-
tação dos professores, da ges-
tão, dos estudantes, da comuni-
dade escolar. “Quando acontece 
aumento de casos da doença, 
esse grupo se pronuncia em re-
lação ao que pode ser realiza-
do”, afirmou. 

A partir de hoje, em João 
Pessoa, a vacinação contra Co-
vid-19 em crianças de seis me-
ses a dois anos de idade, com co-
morbidades determinadas pelo 
Programa Nacional de Imuni-
zação (PNI), será realizada ex-
clusivamente em domicílio, com 
agendamento prévio feito atra-
vés dos números de contato da 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS). O horário de agenda-
mento é das 8h às 15h.

A decisão da SMS foi toma-
da com o objetivo de diminuir o 
risco de exposição dessas crian-
ças e evitar o desperdício de do-
ses do imunizante, visto que 
cada frasco pode vacinar até dez 
crianças e, após aberto, tem vali-
dade de 12 horas. De acordo com 
o chefe da Seção de Imunização 
de João Pessoa, Fernando Vir-
golino, “o intuito da prefeitura 
e de todos os profissionais que 
atuam nesse processo de vaci-
nação é propiciar mais acessi-

bilidade, segurança, informação 
sobre os imunizantes e, princi-
palmente, garantir a proteção 
desse grupo, que é mais vul-
nerável”.

Para esta faixa etária, o es-
quema primário de vacinação 
é composto por três doses. Des-
tas, duas devem ser adminis-
tradas com quatro semanas de 
intervalo, e a terceira dose deve 
ser aplicada pelo menos oito se-
manas depois. No momento da 
vacinação, é necessário que os 
pais ou guardiões responsá-
veis apresentem um documen-
to oficial com foto ou certidão 
de nascimento da criança, junto 
ao cartão do SUS e comprovan-
te de residência em João Pessoa. 
Também será preciso entregar 
um laudo médico que compro-
ve a comorbidade da criança, 
para ser arquivado no ato da 
vacinação. Segundo Fernando, 
a procura por vacina para es-
sas crianças ainda é baixa, mas 
esse cenário já era esperado pelo 
Setor de Imunização do Muni-
cípio, que tem adotado estraté-

gias para reverter tal quadro. 
Através do Disque Vacina, canal 
de atendimento que funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
16h, é possível entrar em contato 
com agentes de imunização do 
município para tirar dúvidas e 
obter mais informações.

“Têm doenças que podem 
deixar sequelas para a vida toda 
e levar à morte. Se há vacinas 
disponíveis, é melhor manter 
a proteção e o cuidado em dia”, 
ressaltou Fernando Virgulino.

Também a partir de hoje, a 
Prefeitura de João Pessoa vol-
tará a imunizar as crianças de 
três  e quatro anos de idade con-
tra a Covid-19. Após um perío-
do de indisponibilidade da va-
cina CoronaVac, indicada para 
o público desta faixa etária, o 
Ministério da Saúde enviou no-
vos lotes do imunizante para 
aplicação da primeira e segun-
da doses, exclusivamente para 
esse grupo. 

Números para agendamen-
to de vacina com a SMS: 98600-
4815, 3212-3371 e 98699-2917.

Crianças com comorbidades serão 
vacinadas exclusivamente em domicílio
Nalim Tavares 

Especial para A União

“Essa variante 
é muito mais 
transmissível. 
Mesmo 
vacinado, a 
chance de pegar 
e apresentar a 
doença é alta

Fernando Chagas
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Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia divulgou o calendário referente ao ano letivo de 2023

Matrículas vão até o dia 30 de janeiro
rede estadual de ensino

A Secretaria de Esta-
do da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia da Paraí-
ba (SEECT-PB) divulgou, no 
Diário Oficial do Estado do 
último sábado, o Edital de 
Chamada Pública para ma-
trícula escolar da Rede Esta-
dual de Ensino, referente ao 
ano letivo de 2023. As ma-
trículas foram abertas on-
tem e seguem até o dia 30 
de janeiro de 2023, de acor-
do com um calendário que 
divide as inscrições em três 
modalidades: renovação de 
matrícula, para alunos ve-
teranos; transferência vo-
luntária; e matrícula para 
alunos novatos. Todas as 
modalidades serão realiza-
das por meio do site https://
matricula.see.pb.gov.br/. As 
escolas terão apoio técnico 
presencial para auxiliar es-
tudantes sem acesso à in-
ternet.

Renovação de matrícula
O ato de renovação da 

matrícula dos estudan-
tes veteranos deve ser fei-
to pelos pais ou responsá-
veis, com exceção dos que 
já têm 18 anos ou mais, do 

dia 21/11/2022 até o dia 
09/12/2022. Durante o pro-
cedimento, o estudante deve 
realizar uma atualização 
cadastral, confirmando a 
escola em que já estuda e 
atualizando informações 
pessoais, como CPF, RG, da-
dos do Cartão de Vacina-
ção (incluindo de Covid-19, 
quando houver), foto 3x4, 
comprovante de residência 
atualizado, Cartão Nacio-
nal do SUS, comprovante 
de quitação eleitoral e mi-
litar, se maior de 18 anos, 
além do número de Identi-
ficação Social (NIS), para os 
que recebem algum benefí-
cio social. Toda essa docu-
mentação também é exigida 
nas demais modalidades de 
matrícula.

Transferência voluntária 
A etapa de solicitação 

de transferência voluntária 
garante ao aluno da Rede 
Estadual de Ensino a mu-
dança entre escolas da pró-
pria Rede ou para outra 
Rede, seja municipal, fede-
ral ou privada. Esta etapa 
não é obrigatória. Durante 
o processo de solicitação de 

transferência, os estudantes 
escolhem cinco escolas, com 
ordem de preferência, que 
desejam ser transferidos, 
além de registrar as médias 
anuais (referentes a 2021 e 
2022), exceto para os alunos 
da Educação Infantil, das 
disciplinas de Português e 
Matemática. Estes dados se-
rão utilizados para selecio-
nar estudantes que optaram 
por escolas com alta deman-
da de solicitações de matrí-
culas.

Para realizar a transfe-
rência, também é necessá-
ria a apresentação de todos 
os documentos pessoais ci-
tados na renovação de ma-
trícula, além do Histórico 
Escolar e a declaração de es-
colaridade emitida pela es-
cola anterior, com objetivo 
de atualizar o cadastro de 
informações do estudan-
te. A etapa de solicitação de 
transferência também acon-
tece entre os dias 21/11/2022 
e 09/12/2022. As novas ma-
trículas para os alunos que 
solicitaram a transferência 
estarão disponíveis entre 
os dias 16 e 30 de dezembro 
de 2022.

Reforçando o cuidado 
permanente com a saúde 
do homem, o Hospital Mu-
nicipal Santa Isabel (HMSI) 
está iniciando a ação ‘João 
Pessoa Sem Sonda’, que ga-
rante a realização de cirur-
gias de prostatectomia para 
pacientes que utilizam son-
da. A ação vai beneficiar 
40 pacientes até janeiro de 
2023 e faz parte da campa-
nha “Novembro Azul Sem-
pre”, da Prefeitura de João 
Pessoa. A ação foi lançada 
pelo prefeito Cícero Lucena 
e pelo vice-prefeito Leo Be-
zerra, na manhã de ontem.  
“Queremos uma Saúde ca-
paz de identificar os pro-
blemas das pessoas e trazer 
a solução de forma a melho-
rar a qualidade de vida. Ze-
rar a fila de pacientes com 
sonda é uma amostra do 
sentimento que hoje nor-
teia o nosso trabalho, que é 
um atendimento completa-
mente humanizado. Há pa-
cientes com sondas há cerca 
de três anos, trazendo des-

conforto para eles e para a 
família e isso agora vai mu-
dar pelo trabalho de uma 
equipe motivada, qualifica-
da e com vontade de fazer o 
bem”, afirmou Cícero.

O secretário munici-
pal da Saúde, Luís Ferrei-
ra, explicou que há uma lis-
ta de pacientes que utilizam 
a sonda vesical devido ao 
crescimento da próstata, o 
que é comum em pacien-
tes a partir de 50 anos. “Só 
quem utilizou uma sonda 
na vida sabe o desconforto 
físico, mas também social e 
moral de carregar essa son-
da. Então as pessoas vão re-
cuperar a saúde e a dignida-
de”, afirmou.

O médico urologista Ra-
fael Rebouças, coordenador 
do Serviço de Urologia do 
Hospital Municipal Santa 
Isabel, explicou que a cha-
mada hiperplasia prostá-
tica benigna é uma doen-
ça super prevalente. “Mais 
de 50% dos homens acima 
de 50 anos têm essa patolo-

gia e muitos deles têm um 
prejuízo grande à quali-
dade de vida, porque não 
conseguem urinar bem, 
precisando da sonda. E aí, 
focado nesses pacientes, 
principalmente esses que 
precisam de uma cirurgia 
para se livrar de uma son-
da ou para urinar melhor, a 
gente está fazendo o muti-
rão”, afirmou o urologista.  

Santa Isabel garante cirurgias 
para retirada de sonda 

A ação foi lançada, ontem, pelo prefeito Cícero Lucena (E) no Hospital Santa Isabel

Foto: Secom-JP

Os alunos novatos que de-
sejam estudar na Rede Esta-
dual de Ensino precisam rea-
lizar um cadastro escolar 
on-line, pelo mesmo site dis-
ponibilizado pela SEECT-PB, 
entre os dias 02/01/2023 e 
13/01/2023. Este cadastro de-
verá ser feito pelos estudan-
tes novatos que vêm de escolas 
municipais, privadas ou fede-
rais. Os alunos terão a possibi-
lidade de escolher cinco esco-
las, com ordem de preferência, 
além de optar pelo nível de En-
sino (Infantil, Fundamental 
ou Médio), e a modalidade de 
Ensino (Regular ou Integral), 
no caso das Escolas Integrais 
Técnicas, os alunos também 
devem escolher o curso que 
desejam ingressar. Os estu-
dantes também precisam in-
formar os dados pessoais, com 
toda a documentação exigida 
nas demais modalidades de 
matrícula, e, com exceção dos 

alunos da Educação Infantil, 
as médias anuais (referentes 
a 2021 e 2022) das disciplinas 
de Português e Matemática. 
Além disso, o Histórico Esco-
lar e a declaração de escolari-
dade emitida pela escola ante-
rior também serão exigidas no 
ato da matrícula.

Critérios 
As vagas para as escolas da 

Rede Estadual de Ensino se-
rão definidas com base nos se-
guintes critérios: proximidade 
da escola em relação à residên-
cia do estudante, estudantes 
provenientes de escolas públi-
cas, estudantes que tiverem ir-
mãos que solicitaram matrícu-
las na mesma escola. Haverá 
processo seletivo simplifica-
do, de acordo com as médias 
anuais de Português e Mate-
mática, nas escolas que regis-
trarem alta demanda de soli-
citações de matrícula.

Efetivação 
A efetivação das matrícu-

las dos estudantes será realiza-
da pelas próprias escolas, por 
meio do site disponibilizado 
pela SEECT-PB, e será confir-
mada de forma concomitante. 
Por esse mesmo endereço ele-
trônico, os alunos novatos e ve-
teranos podem acompanhar a 
situação da solicitação de ma-
trícula. O período de ajuste de 
matrículas será feito entre os 
dias 16 e 30 de janeiro. 

Apoio nas escolas
As escolas da Rede Esta-

dual de Ensino, durante o ho-
rário de funcionamento, irão 
disponibilizar laboratórios de 
informática, bem como apoio 
técnico, para orientar e auxiliar 
estudantes, que por ventura 
não tenham acesso à internet, 
ou enfrentem dificuldades de 
conexão, a realizar as matrícu-
las em todas as modalidades.

Realização de cadastro escolar 
on-line para os alunos novatos 

Na Paraíba, mais de 30 mil 
candidatos faltaram ao se-
gundo dia de provas do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2022, no último 
domingo (20). O número é 
maior do que o registrado no 
primeiro dia de exame, quan-
do 27.049 participantes não 
compareceram aos locais de 
prova. Os dados foram di-
vulgados ontem pelo Institu-
to Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), de forma pre-
liminar, e se referem aos for-
matos impresso e digital do 
Enem. A apuração definiti-
va, segundo o órgão, depen-
de do consórcio aplicador e 
serão informados junto com 

os resultados, em fevereiro de 
2023. Amanhã, às 18h, o Inep 
disponibilizará os gabaritos 
das provas objetivas.

Dos 100.930 candidatos 
inscritos para a prova física, 
71.866 estiveram presentes no 
último dia do exame, o que 
representa 71,2% do total das 
inscrições confirmadas no 
estado. Já para a versão digi-
tal, menos da metade (46,4%) 
dos inscritos realizou a prova, 
o que totaliza 1.072 pessoas 
presentes. De acordo com o 
Inep, o Enem 2022 foi aplica-
do em 55 municípios paraiba-
nos, com o total de 2.775 salas 
em 400 locais de prova. 

Em todo o Brasil, 2.351.513 
candidatos aptos comparece-
ram ao segundo dia do Enem 
2022. 

A estudante Débora Suel-

len, 18, está entre os candi-
datos que realizaram o exa-
me. Ela conta que, em geral, 
as provas deste ano “foram 
bem mais difíceis do que os 
últimos dois anos”, quando 
fez o exame na condição de 
treineira.  Na autoavaliação 
da jovem, as questões de bio-
logia – cuja área pretende in-
gressar, se for aprovada no 
Enem – trouxeram temáticas 
atuais. “Porém, todo o resto 
da parte (da prova) de ciên-
cias da natureza veio com 
um nível altíssimo. E a pro-
va de matemática não trouxe 
nada além do esperado”, afir-
mou a jovem. 

Segundo o professor de 
biologia Evandro Gomes, a 
prova aplicada este ano se-
guiu a tendência dos últimos 
anos, com uma abordagem 

técnica e conteudista. “Para 
que o estudante tenha tido 
sucesso, ele deve ter estuda-
do, ao longo do ano, ques-
tões que envolvessem fatores 
biológicos e químicos como, 
por exemplo, questões que 
falassem sobre o ciclo do ni-
trogênio associado a impac-
tos ambientais, e questões 
de chuva ácida, para enten-
der o funcionamento do pH 
em relação ao solo”, comen-
tou Evandro, ao destacar que 
“o carro-chefe” da prova de 
biologia foi a engenharia ge-
nética, “trazendo, inclusive, 
questões relacionadas à tes-
tagem de Covid-19”.

O estudante Rafael Bas-
tos também considerou as 
provas do segundo dia mais 
difíceis, principalmente a de 
matemática. Ele, que já é uni-

versitário, admite que não se 
preparou para o exame. “De-
cidi fazer a prova com os co-
nhecimentos que tenho, por 
querer trocar de curso”, afir-
mou o estudante. 

Conforme Cícero Demé-
trio, professor de matemá-
tica em escolas e cursinhos 
preparatórios para o Enem, 
a prova dessa disciplina, es-
pecificamente, deixou a de-
sejar. “Nós sentimos falta de 
alguns assuntos que, geral-
mente, caem, como funções 
trigonométricas, geometria 
analítica, exponencial e loga-
ritmo, entre outros”, avaliou 
o professor. 

Ele também destacou que 
a prova tinha bastante “pe-
gadinhas”, o que pode ter au-
mentado, para alguns candi-
datos,  nível de dificuldade.  

“Tivemos problemas mais 
complexos como as questões 
com conteúdos de probabili-
dade e combinatória. Então, 
aquele estudante que não se 
preparou para lidar com es-
sas questões, certamente, a di-
ficuldade foi maior”, analisou 
o professor Cícero.

Reaplicação
O candidato afetado por 

problemas logísticos durante 
a aplicação das provas ou aco-
metido por uma das doenças 
infectocontagiosas listadas 
em edital, na semana que an-
tecede o primeiro ou o segun-
do dia de aplicação das pro-
vas, tem direito à reaplicação 
do exame. A solicitação pode 
ser feita na Página do Partici-
pante do Enem, até a próxima 
sexta-feira (25). 

Mais de 30 mil candidatos faltam ao segundo dia de provas na PB
enem 2022

Ítalo Arruda 
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A ação vai 
beneficiar 
40 pacientes 
até janeiro 
de 2023 e 
faz parte da 
campanha 
“Novembro 
Azul Sempre”, 
da Prefeitura 
de João 
Pessoa
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Paraíba

Curtas
Suspeito de homicídio
é preso em Patos

Mulher tenta entrar com 
entorpecente em presídio

Uma ação rápida envolvendo policiais da 
Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos 
(DHE) e a Polícia Militar resultou na prisão de um 
homem suspeito de homicídio no bairro do Mutirão, 
em Patos. O crime aconteceu na madrugada de 
domingo (20). A vítima, José Armando Barbosa 
de Sousa (Gordinho), de 17 anos, era natural de 
Mãe d’Água, Região Metropolitana de Patos, e foi 
morto por disparos de arma de fogo à queima-
roupa. O delegado Afrânio Brito, de Homicídios e 
Entorpecentes de Patos, informou que o autor do 
crime, conhecido por “Jacaré”, ao ser localizado 
pelas equipes da polícia reagiu, mas foi contido, 
sofrendo algumas  escoriações, mas foi levado 
ao Complexo Hospitalar de Patos. A polícia não 
informou a motivação do crime, mas acredita que 
tenha ligação com o tráfico de drogas.

Policiais penais do Presídio Padrão de 
Cajazeiras flagraram, nesse sábado (19), uma 
mulher de 39 anos que pretendia entrar com drogas 
escondidas no ânus. Segundo Tales Almeida, 
diretor da unidade prisional, ela pretendia visitar 
seu companheiro, na visita íntima. O flagrante 
aconteceu quando a mulher durante a revista 
realizada através do scanner corporal, instalado 
numa sala do presídio, quando os policiais penais 
verificaram o entorpecente no ânus. A droga pesou 
62 gramas e estava enrolado em um saco preto.

A mulher foi conduzida ao Hospital Regional 
para a retirada do material. Depois foi levada à 
Delegacia de Polícia para a lavratura do flagrante. 

De acordo com Tales Almeida, este foi o 
segundo flagrante em uma semana naquele 
presídio. No dia 6, uma jovem de 23 anos foi 
presa em flagrante por policias penais, após ser 
constatado que ela conduzia droga dentro do ânus.

Secretaria de Saúde de Campina Grande exonerou funcionário suspeito de falsificar receituários e vender remédios

Servidor preso com medicamentos
desvio de função

Foto: Redes Sociais

A droga estava enrolada em um saco plástico preto

Polícia flagra homem 
violando caixa eletrônico

Um homem, que não teve o nome revelado, 
foi preso em flagrante no domingo (20) no 
momento que violava caixas eletrônicos, no 
interior da agência da Caixa Econômica Federal, 
em Itaporanga. O objetivo do homem, segundo 
informação da polícia, era furtar envelopes com 
dinheiro. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, 
que reside no sítio Pau Brasil, zona rural daquele 
município do Sertão paraibano, estava utilizando 
um material artesanal para retirar o dinheiro 
colocando em envelopes e depositados nos 
terminais de alto atendimento. Os policiais notaram 
atitudes suspeitas do homem, agiram rápido e 
efetuaram a prisão dele que estava com um celular 
e fitas dupla face. De acordo com informações da 
PM, um grupo de pessoas que estava aplicando 
esse crime, já vinha sendo investigado. Foram 
utilizados vídeos de câmeras de segurança 
próximos ao banco para identificar o suspeito, que 
foi autuado pela Polícia Federal, em Patos.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Campina Grande 
demitiu, na manhã de ontem, 
o funcionário flagrado com 
prescrições médicas já assi-
nadas, mas em branco, medi-
camentos, além de carimbos 
de médicos e psicólogos den-
tro de seu veículo. O flagran-
te foi registrado no sábado, 
pela Polícia Civil. Ele foi leva-
do para a Central de Polícia, 
onde foi autuado. A informa-
ção é do secretário municipal 
Gilney Porto. 

Segundo as investigações, 
o servidor é suspeito de ven-
der medicamentos de distri-
buição gratuita. “A exoneração 
dele foi realizada no sábado, 
mas somente oficializada hoje 
(ontem)”, disse o secretário. 

Os medicamentos apreen-
didos, de acordo com a po-
lícia, fazem parte da lista de 
medicamentos dispensados 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS). O secretário Gilney 
Porto disse que a partir des-
se caso será realizada modifi-
cação no sistema de controle, 
como também uma reformu-
lação na gestão de distribuição 
de medicamentos “através da 
implementação de uma rede 
informatizada”, explicou.

Na manhã de ontem a Se-
cretaria municipal de Saúde 
distribuiu nota informando 
sobre a demissão do servidor 

e também que “a Secretaria de 
Saúde repudia veementemen-
te a conduta do agente e recha-
ça quaisquer tipos de atos ile-
gais dentro da administração 
pública. A pasta vai fornecer 

todas as informações necessá-
rias à investigação”, divulgou.

Gilney concluiu que foi 
identificado que não havia um 
sistema de controle das me-
dicações e, com a regulação 

do novo processo, “saberemos 
exatamente quais são os remé-
dios entregues em cada ser-
viço e qual o destino final de 
produto a produto”, explicou 
o secretário de Saúde.

Receituários e medicamentos foram encontrados no veículo do servidor municipal
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A Polícia Civil de Cajazei-
ras vai investigar a morte da 
diarista Maria Monteiro da 
Silva, de 32 anos, vítima, nes-
se domingo (20), de uma forte 
descarga elétrica quando foi 
estender roupas em um varal, 
mas acidentalmente as rou-
pas foram estendidas numa 
fiação elétrica. O Samu ainda 

esteve no local, mas apenas 
para constatar o óbito.

O delegado Ilamilto Sim-
plício explicou que o dono da 
casa pode ser indiciado por 
homicídio culposo. Ele disse 
que “isso serve de alerta, pois 
com certeza foi negligência. 
Não se pode passar um fio de 
corrente elétrica na altura de 

um varal”, explicou. O fio, se-
gundo testemunhas, levava 
energia para um banheiro no 
quintal da residência.

O corpo de Maria Montei-
ro foi necropsiado na unida-
de do Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal, em Caja-
zeiras. Maria Monteiro da Sil-
va deixa esposo e três filhos.

O sepultamento acontece 
hoje, no cemitério Nossa Se-
nhora dos Milagres, em Ber-
nardino Batista, Alto Sertão 
da Paraíba. 

Maria Monteiro trabalha-
va como diarista, e na manhã 
de domingo foi a casa de uma 
pessoa que teria lhe chamado 
para lavar roupas. 

Diarista sofre choque elétrico ao estender roupa
negligência

A Escola Superior da Ma-
gistratura (Esma) iniciou on-
tem, na modalidade presen-
cial, o Curso de ‘Segurança 
Pessoal e Institucional’ para 
oficiais e oficialas do TJ parai-
bano. As aulas se encerram 
amanhã, na sede da instituição 
de ensino em João Pessoa. Nes-

te segundo semestre, a Esma já 
havia promovido a mesma for-
mação para o oficialato na ca-
pital, em agosto, e em Campi-
na Grande, em outubro.

As aulas são ministradas 
pelo agente da Polícia Federal 
Leandro Feitosa. Ele destacou 
que o curso vai auxiliar os ofi-

ciais e oficialas na prática pro-
fissional com mais segurança, 
além de permitir que atuem de 
forma mais efetiva e produtiva 
em prol da população.

No curso, são abordados 
temas como: técnicas de abor-
dagem verbal e programação 
neurolinguística; produção 

e difusão de conhecimentos; 
proteção pessoal; e segurança 
orgânica. Os tutores da forma-
ção são o coronel Onivan Elias 
de Oliveira, Leandro Augusto 
da Fonseca Feitosa, Valdomi-
ro Bandeira da Souza Neto e o 
tenente/coronel Álvaro Caval-
cante Filho.

Escola da Magistratura capacita oficiais de Justiça
segurança

A Polícia Militar condu-
ziu, nesse domingo (20), um 
candidato do Enem para a De-
legacia da Polícia Federal, em 
Campina Grande, por ter sido 
flagrado com um celular liga-
do no bolso da calça, dentro 
de uma sala de aula em uma 
escola do bairro Jardim Qua-
renta, daquela cidade. Essa foi 
uma das 15 ocorrências regis-
tradas pela PM durante a rea-
lização da Operação Enem 
nos domingos 13 e 20.

De acordo com nota da Po-
lícia Militar, das 15 ocorrên-

cias registradas, 80% delas 
foram perturbação do sosse-
go – onde a PM teve que inter-
vir por causa de barulho per-
to dos locais de prova.

A Operação Enem contou 
com 1.150 policiais e mais de 
280 viaturas, que garantiram 
a segurança nas 55 cidades 
que tiveram a aplicação do 
exame. Além do policiamento 
nos locais de prova, a Polícia 
Militar fez também a escolta 
e proteção dos cadernos e fo-
lhas de respostas até os mu-
nicípios, através de 80 rotas.

Estudante é flagrado no 
Enem com celular ligado

operação

As operações realiza-
das pela Polícia Militar, 
nesse fim de semana, em 
todas as regiões da Paraí-
ba resultaram nas prisões 
de 185 suspeitos de vários 
crimes, apreendeu 45 ar-
mas de fogo e ainda recu-
perou 49 veículos com re-
gistros de roubo. Entre os 
presos, 33 deles estavam 
sendo procurados pela Jus-
tiça, com mandados de pri-
são em aberto, e foram re-
capturados. 

A Coordenadoria de Es-

tatística e Avaliação (EM/7) 
da PM constatou uma que-
da no número de roubos, 
quando comparado com 
o fim de semana anterior, 
com 70% de redução dos 
roubos em residências, 35% 
de redução dos roubos em 
estabelecimentos comer-
ciais e 15% de redução dos 
roubos de carros.

As ações continuam in-
tensificadas, com reforço 
do trabalho da Operação 
Paradigma, em locais e ho-
rários estratégicos.

PM prende 185 pessoas 
e recupera 49 veículos

fim de semana
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A retomada do Carnaval 
de João Pessoa, em 2023, vai 
contar com novas esculturas 
dos mascotes do bloco Muri-
çocas do Miramar. A Autar-
quia Especial Municipal de 
Limpeza Urbana (Emlur) está 
trabalhando na criação das es-
culturas que representam o 
bloco a partir do reaproveita-
mento de materiais recicláveis.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, expli-
ca que a ideia surgiu de um 
dos servidores, que trabalha 
na oficina da autarquia e per-
cebeu que as duas esculturas 
estavam deterioradas.  “De-
mos todo o apoio para uma 
equipe realizar este projeto, 
que será útil a toda a popula-
ção, já que o bloco faz parte da 
tradição de nosso Carnaval”.

As esculturas originais fo-
ram criadas pela Emlur, e o 
agente Josias de Araújo, que é 
mecânico de caminhão e má-
quinas, fez parte da equipe. 
Agora, ele está realizando o 
trabalho com o auxílio do me-
cânico Geovani Batista (co-
nhecido como Pantera), tam-
bém da oficina da Emlur.

“Eu passava pela Praça das 
Muriçocas e via que as escul-
turas estavam precisando de 
uma revitalização. A Emlur 
comprou a minha ideia, reti-
ramos as esculturas e restau-
ramos, utilizando vigas de fer-
ro da própria Emlur, tambores 
e chapas de ferro”, comenta o 
mecânico.

Segundo Josias de Araújo, 
cada uma das duas muriço-
cas tem dois metros de com-
primento, aproximadamente. 
No processo de criação, a equi-
pe de trabalho prestou atenção 
aos detalhes, como a cabeça, as 
asas e as patas das muriçocas.

Para o fundador do Bloco 
Muriçocas do Miramar, Fuba, 
é uma alegria ver a produção 
das novas esculturas. “As pe-
ças antigas do casal de muri-
çocas estavam completamen-
te danificadas e, para minha 
surpresa, a Emlur está fazen-
do esse belo trabalho. Eu só 
tenho a agradecer pelo empe-
nho de todas as pessoas en-
volvidas, em nome do bloco e 
de todo o bairro de Miramar. 
A Praça das Muriçocas vai ga-
nhar nova vida”.

Após quase 10 anos bro-
tando de forma espaçada, a 
floração de ipês de flores roxa, 
amarela, rosa e branca enfei-
tam as ruas de João Pessoa 
uniformemente. Segundo o 
diretor de Controle Ambien-
tal da Semam, engenheiro 
agrônomo Anderson Fontes, 
isso se deve à mudança nas 
ações de manejo arbóreo im-
plementadas na gestão de Cí-
cero Lucena.

As árvores, que têm apro-
ximadamente 120 anos, flo-
resceram de maneira unifor-
me, ou seja, floresceram todas 
de uma vez só, proporcionan-
do um espetáculo de beleza, 
com a exuberância das flores 
nos galhos e também com os 
‘tapetes’ formados pelas flo-
res que caem ao redor dos 
troncos.

Entre as avenidas Duarte 
da Silveira, Getúlio Vargas e 

Lagoa, a Divisão de Arbori-
zação da Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam) da Pre-
feitura de João Pessoa tem ca-
dastradas 175 árvores de ipês. 
Nos parques urbanos, praças, 
canteiros centrais e calçadas 
- consideradas áreas públi-
cas - a Semam tem cadastra-
dos 6.500 ipês, entre tons rosa, 
brancos e amarelos.

O secretário de Meio Am-
biente da capital, Welison Sil-
veira, destacou que a floração 
é resultado do monitoramen-
to das áreas verdes da cidade, 
feito pelos técnicos da Semam. 
“A população de João Pessoa 
aprecia muito os ipês. Quan-
do fazemos a distribuição de 
mudas, elas são as mais pro-
curadas - e sabemos da nos-
sa responsabilidade no cui-
dado com essas árvores, que 
são parte do nosso patrimô-
nio ambiental”, afirmou.

O diretor de Controle Am-
biental da Semam disse que o 
período de floração dos ipês 
compreende os meses de se-
tembro a dezembro. “Como 
não vinha acontecendo de 
forma uniforme, algumas 
brotavam em setembro, ou-
tras em outubro e assim iam 
até dezembro. Graças a imple-
mentação de ações de moni-
toramento, assepsia, manejo 
arbóreo, entre outras mudan-
ças no trato com as espécies, 
houve uma reação melhor e 
resultou na floração este ano 
de forma uniforme em todos 
os pontos da cidade”, expli-
cou Fontes.

Conforme informou o 
engenheiro, a Secretaria de 
Meio Ambiente contabili-
za duas mil árvores de ipês 
plantadas em áreas públicas, 
como canteiros de avenidas e 
ruas, praças, parques e esco-

las. Entre estes locais estão os 
Parques Solon de Lucena (La-
goa) e Arruda Câmara (Bica). 
“Se considerarmos áreas pú-
blicas e privadas chegamos 
até a sete mil, mas não temos 
cadastro oficial desta situa-
ção”, acrescentou. A floração 
dos ipês deve durar em torno 
de vinte dias.

O ipê é uma árvore nati-
va do Brasil e pode ser encon-
trada em todas as regiões. A 
madeira é considerada de ex-
celente qualidade, de cor cas-
tanho-oliva, com veios mais 
escuros. No período da flora-
ção a árvore perde todas as fo-
lhas, que dão lugar às flores, 
amarelas, brancas e em vários 
tons de rosa. A árvore costu-
ma florir entre setembro e de-
zembro, mas por causa das 
mudanças climáticas, essa 
floração não vinha se dando 
de maneira uniforme.

Os programas pedagó-
gicos de orientação ao em-
preendedorismo da Secreta-
ria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia farão 
parte da programação da Ex-
potec 2022 - Feira e Congres-
so de Tecnologia, que acon-
tecerá de amanhã (23) até 
sexta-feira (25), no Centro de 
Convenções de João Pessoa, 
numa ação conjunta do Go-
verno do Estado e Associa-
ção Nacional para Inclusão 
Digital (Anid), com o apoio 
do Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil (CGI.br/NIC.br).

Os programas Ouse 
Criar e Celso Furtado, apli-
cados aos estudantes da 
Rede Estadual de Ensino, 
desenvolverão agendas com 
ações nos três dias da fei-
ra. A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq-PB) concede-
rá a premiação do Concur-
so de Redação da Semana 
Nacional de Ciência e Tec-
nologia e apresentará pro-
jetos de pesquisa e editais 
no estande. 

Os estudantes da rede 
pública que formaram equi-
pes para participar do Ouse 
Criar terão uma programa-
ção específica voltada para 
o desenvolvimento de ideias 
que poderão se transformar 
em projetos. Será uma ma-
ratona nos três dias de fei-
ra, com a apresentação dos 
desafios no primeiro dia. 
As atividades subsequen-
tes foram construídas para 
a capacitação das equipes 
culminando na apresenta-
ção final, na sexta-feira (25), 
com o “pitch”. E no meio ain-
da terá o jogo do Brasil, com 
torcida especializada no lo-
cal. Participarão 100 equipes 
no total. Destas, 30 serão se-
lecionadas para darem se-
guimento na construção das 
propostas apresentadas.

Os estudantes que par-
ticipam do programa Celso 
Furtado irão apresentar pro-

jetos que buscam apresentar 
soluções sustentáveis e repli-
cáveis para problemáticas lo-
cais no estande do programa. 
As equipes bolsistas de 2020 e 
2021, formadas por estudan-
tes e professores da rede es-
tadual, foram aprovadas na 
maratona educacional, cha-
mada por “Desafio”, desen-
volvida pelo Programa Celso 
Furtado. Essas equipes fo-
ram selecionadas dentro de 
três trilhas de conhecimen-
to, Bem-estar socioambien-
tal, Desenvolvimento Regio-
nal e Instituições Eficazes. A 
compreensão do problema 
e a proposta de solução pas-
sam pela territorialização da 
Agenda 2030 e pelo supor-
te teórico do pensamento de 
Celso Furtado.

A Fapesq-PB estará per-
manentemente no estande 
próprio com demonstrações 
de projetos e esclarecimen-
tos de editais abertos, finan-
ciados pelo Governo do Es-
tado, por meio da Fundação. 
Na sexta-feira, às 17h, rea-
lizará a premiação aos es-
tudantes e professores ven-
cedores do Concurso de 
Redação da Semana Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia, 
que tem como tema “Bicente-
nário da Independência: 200 
anos de Ciência, Tecnologia 
e Inovação no Brasil”. 

Na preparação para o Carnaval, Emlur contrói novas esculturas do mascote do maior bloco de João Pessoa

Muriçocas de material reciclável
sustentabilidade

Muriçocas gigantes que irão decorar a concentração do bloco, em Miramar, foram construídas com vigas de ferro, tambores e chapas de ferro

n 

Ações de 
monitoramento, 
assepsia, 
manejo arbóreo, 
entre outras, 
resultaram 
na floração 
das árvores 
de forma 
simultânea 
este ano

Ipês voltam a florir de maneira uniforme
uma década depois

Foto: Kleide Teixeira/Secom-JP

Secretaria de Meio Ambiente calcula que existam cerca de dois mil ipês em áreas públicas em João Pessoa

Alunos da rede estadual 
participam da Expotec

empreendedorismo

Projetos
Programas Ouse 

Criar e Celso Furtado, 
aplicados aos 

estudantes da Rede 
Estadual de Ensino, 

desenvolverão agendas 
com ações nos três 

dias da feira

Foto: Carlos Nunes/Secom-JP
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Antes de se tornar tí-
tulo do primeiro ro-
mance do jornalis-
ta e escritor Rubens 

Nóbrega, Baixa do Mel (Editora 
Ideia, 220 páginas, R$ 50) sem-
pre foi, para ele, o nome de um 
sítio que povoou suas memó-
rias de infância na região brejei-
ra de Bananeiras. Pegando por 
empréstimo a sonoridade desse 
nome, ele transforma a localida-
de e algumas histórias que ouvia 
de seu pai em uma cidade típica 
do interior paraibano, marcada 
por disputas de poder, violên-
cias e tragédias sociais. “Não 
tenho a pretensão de ser um ro-
mancista em série. Não farei dis-
so uma linha de produção”, afir-
ma Rubens Nóbrega.

Com a obra sendo lançada 
hoje, às 18h, na Livraria do Luiz, 
no MAG Shopping, em João Pes-
soa, Baixa do Mel é como um mi-
crocosmos do fascismo enraiza-
do no Brejo paraibano, no qual 
se revela toda a sua estrutura po-
liticamente institucionalizada a 
partir do afogamento de uma 
criança branca num açude que 
abastece a cidade. Depois que 
um jovem negro e pobre recém-
chegado ao local se lança para 
tentar salva o menino, ele sai da-
quelas águas acusado por uma 
tia do menino de ter provocado 
a morte do sobrinho. 

“O menino se afoga porque 
a tia não permite que o rapaz se 
aproxime e toque nele. A par-
tir daí se deflagra uma onda de 
violência na caça a esse rapaz. 
São presas pessoas que julgam 
ter favorecido na fuga dele. Nes-
sa fúria, parte da população lo-
cal acaba linchando duas pes-
soas na cadeia local, e isso vira 
mote para outras perseguições 
por parte dos poderosos da re-
gião”, resume a trama o escritor 
Rubens Nóbrega.

Em uma sucessão de tragé-
dias pessoais e coletivas, a his-
tória traz como protagonistas 

justamente o jovem negro e a 
tia abastada do menino morto 
por afogamento.

A força narrativa que move 
o livro é algo que Nóbrega re-
produz de um fato que ele ou-
viu do pai quando era criança 
sobre a fatalidade traçada pelo 
racismo que havia acontecido 
no Sertão paraibano. “Quando 
você escreve, você se transfor-
ma em um construtor de perso-
nalidades, de caráter. Isso tem 
influência do entorno sócio-
geográfico e geopolítico tam-
bém, como tudo na vida”, expli-
ca o autor sobre como centra as 
prioridades de sua prosa, sem 
perder de vista a urgência da 
atualidade desse tema.

“O fascismo é algo que está 
presente no nosso dia a dia, ain-
da mais na conjuntura que o 
país vive, principalmente dos 
últimos quatro anos para cá. O 
racismo, a homofobia, a degra-
dação ambiental – que o livro 
também traz –, e a negligência 
com o patrimônio público. Tudo 
isso o romance reflete em uma 
escala de cidadezinha de inte-
rior, mas que reproduz o que 
acontece no mundo e no Bra-
sil”, aponta ele. 

O ódio político é também 
mais uma camada de interseção 
com a realidade atual, represen-
tada na figura de um delegado 
que considera qualquer pensa-
mento de esquerda como comu-
nista e que precisa ser silencia-
do e oprimido. “Estou trazendo 
para a ficção o que está presente 
no nosso cotidiano, o que a gen-
te noticia diariamente”.

Bananeiras deu a Rubens 
Nóbrega mais que o enredo de 
seu romance. A cidade ofereceu 
também, segundo o próprio es-
critor, as condições meteoroló-
gicas e climáticas perfeitas para 
a imersão na literatura, ainda 
enquanto criança. O frio e a 
chuva recorrente favoreciam a 
leitura em detrimento dos jogos 
na rua e com a bola. “Além de 
tudo, eu tinha uma dificulda-
de física momentânea que me 

pegou na infância e isso me fa-
zia ler muito”. E é da influência 
dessas leituras de autores como 
Graciliano Ramos, Machado 
de Assis, Paulo Mendes Cam-
pos e Rubem Braga que ele se 
vale para desenvolver seu inte-
resse como romancista. “É um 
mix de muitas influências que 
o inconsciente guarda de frases 
e formas de construir persona-
gens e situações”. 

Depois de publicar pela 
All Print Editora, de São Pau-
lo, em 2013, a antologia de con-
tos e crônicas Histórias da Gen-
te, Rubens Nóbrega lançou, em 
2019, a novela Poderosa Isaura, 
pela Chiado Books, de Portu-
gal. Com essas passagens pelos 
gêneros da prosa, o escritor se 
sentiu pronto para desenvolver 
o primeiro romance, que come-
çou a ser escrito ainda antes da 
pandemia, tendo sido interrom-
pido durante os períodos mais 
duros da crise sanitária global. 
Tudo para que o período de an-
gústias e indefinições não con-
taminassem criativamente sua 
produção literária. 

“O romance é sempre um 
material que precisa ser mais 
elaborado. Algumas pessoas do 
próprio meio literário estabele-
cem uma hierarquia de comple-
xidade ou facilidade. A crônica 
estaria em um patamar abaixo, 
depois viria o conto, que exigi-
ria um pouco mais de elabora-
ção. Mas não acho que seja as-
sim. Essa é uma decorrência 
natural das histórias que a gen-
te vai acumulando. Para quem 
escreve, a gente tem a opção 
de desenvolver mais ou menos 
uma história”, destaca.

Rubens Nóbrega prepara 
agora seu livro Memórias do 
batente, contando suas histó-
rias mais marcantes como jor-
nalista, área em que atua des-
de 1974. Depois de passagens 
em praticamente todos os veí-
culos de comunicação da Pa-
raíba, tanto impresso como rá-
dio e TV, atualmente faz parte 
do Observatório Paraibano de 
Jornalismo e mantém o Blog do 
Rubão, que se dedica a publica-
ção de colaboradores sobre te-
mas diversos.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Em uma sucessão de 
tragédias pessoais e coletivas, 

a história traz como 
protagonistas um jovem 

negro e a tia abastada de um 
menino branco, morto por 
afogamento em um açude

Além de base para o enredo da atual obra, a cidade de Bananeiras 
deu a Nóbrega as condições meteorológicas e climáticas perfeitas 

para a imersão na literatura, ainda enquanto criança
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Hoje, em João Pessoa, jornalista 
Rubens Nóbrega lança o seu primeiro 

romance, ‘Baixa do Mel’, que 
aborda o fascismo e a sua estrutura 

politicamente institucionalizada 

O amargo 
enraizado 

no Brejo
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Colunista colaborador

Quando lecionava nos cursos de Direito 
da UFPB e do Unipê era frequentemente 
procurado por pais e avós, meus amigos, 

pedindo um estágio para filhos e netos. Encaminhei 
vários deles, mas, de outras vezes, ponderava 
que ainda era muito cedo. Isso porque os aflitos 
pais e avós queriam que o menino ou a menina já 
começassem a estagiar no 1° semestre. Realmente, 
os estágios praticados nas universidades, 
geralmente em convênios com tribunais, hospitais, 
construtoras ou escritórios, capacitam estudantes 
para a prática da vida, funcionando, muitas vezes, 
como influenciador de carreiras.

Lendo outro dia uma reportagem com esse 
título Mundo do direito se mobiliza contra estágios 
tóxicos, lembrei do filme Um Senhor Estagiário, 
uma excelente produção de Hollywood de comédia. 
A produção foi lançada em 2015 e é estrelada por 
Robert De Niro, trazendo muitas reflexões relevantes 
sobre carreira, em especial o trabalho para idosos. 
Na área do Direito, em particular, os estágios são 
muito concorridos, porém, desde muitos anos, 
estudantes, professores e advogados cobram 
mudanças nessas relações profissionais. 

O fato é que boa parte dos estudantes se queixa 
de que são explorados nos seus locais de estágio, 
trabalhando até oito ou 10 horas por dia, quando o 
máximo permitido por lei são seis horas. E devemos 
nos lembrar que estagiário não é empregado! Outro 
dia encontrei com Caio, meu ex-aluno e me contou 
que, antes de ser advogado, foi selecionado para 
trabalhar em um grande escritório de advocacia em 
Brasília (DF). Arrumou as malas e foi embora, pois 
achou que estava com a “vida feita”.

Porém, a ilusão durou menos de duas semanas.
Ainda nos primeiros dias, percebeu que a rotina era 
bem mais intensa do que havia imaginado. Cada 
estagiário recebia muitos pedidos de petições por 
dia. Ele se atrapalhou e esqueceu de dar entrada 
em uma das petições. Não demorou a receber 
uma bronca daquelas. Alguns anos depois, já em 
outro escritório, Caio contou ter sido assediado. 
Conversando com outros colegas, ouviu de um deles 
que não era a primeira vítima.

Escutei, muitas vezes, de estudantes de Direito 
que os escritórios têm condutas muito parecidas: 
não existe horário de trabalho; há uma demanda 
absurda de processos; exigem que os estagiários 
façam refeições no escritório; há muitos casos de 
humilhação e onde são até chamados de “burros”. 
Na avaliação do procurador do trabalho Gustavo 
Rizzo Ricardo, coordenador do GT Estagiários da 
Conafret (Coordenadoria Nacional de Combate às 
Fraudes nas Relações de Trabalho), há no Brasil 
uma tendência de o estagiário ser tratado como 
mão de obra barata. Algo que, face à legislação 
trabalhista, é fraude.

Geralmente, quando é contemplado com um 
estágio, o jovem se entusiasma e passa a dar tudo 
que está ao seu alcance pensando num futuro 
reconhecimento profissional. Porém, no dia a dia, as 
coisas são diferentes. Parte-se da conceituação de 
que “o estágio não é um emprego, mas é trabalho”. A 
lei é muito clara quanto a ser um período educativo, 
proibindo obrigações excessivas ou prazos muito 
curtos para as tarefas. Como se pode punir quem 
você ainda está educando? Entendo que não se 
trata de excluir a responsabilidade na atividade de 
estágio, mas de enquadrá-la corretamente. Se o 
assédio moral não é aceitável em nenhum tipo de 
relação, que dizer do assédio a um trabalhador que 
está em processo de aprendizagem?

Os estágios não obrigatórios são remunerados 
(bolsa-auxílio), mas não há férias ou Fundo de 
Garantia. Não é que os escritórios de advocacia 
ignorem o risco de processos, já que eles próprios 
são autores de milhares. Há, porém, um esforço 
velado de coibir a judicialização daquilo que, 
segundo relatos ouvidos de alguns advogados, é 
muito presente nos escritórios, especialmente em 
grandes bancas de advocacia.

Nas últimas semanas, uma campanha 
semelhante ao #MeToo se espalhou pelas redes 
sociais: estagiários e ex-estagiários passaram 
a compartilhar suas experiências em escritórios 
e departamentos jurídicos de empresas e 
órgãos públicos, em relatos de desrespeito à 
Lei do Estágio, assédio moral e sexual e mesmo 
intimidação a quem decidisse expor irregularidades 
e ilegalidades. O gatilho para essa onda de 
exposições (muitas delas feitas apenas de maneira 
anônima) foi a tentativa de suicídio de um estudante 
de direito durante o horário de trabalho em um 
renomado escritório em São Paulo.

Não sei se esses casos são acompanhados pelo 
Ministério Público do Trabalho, órgão atuante e 
exemplar. Entendo, também, que a OAB poderia 
também fiscalizar. Estou me referindo mais aos 
estágios jurídicos, mas quem sabe o que ocorre nos 
outros estágios das áreas técnica e da saúde?

Fernando 
  Vasconcelos

Estágio ou
escravidão?

Escritor - fer.mengo@uol.com.br
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‘Admirável Mundo Novo’
Não é dor, porque quem fez 

parte de mim, não se vai totalmen-
te, até que eu vá também. Segui-
mos vivos uns nos outros. Não é 
dor, então é o quê? Ainda procu-
ro dar um nome a este sentimen-
to novo que me atravessa. Parece 
outro tipo de parto: sem pai, nem 
mãe, nem faróis. É um renasci-
mento tardio e solitário.

(Martha Medeiros)

Falam que o mundo vai 
melhorar depois dessa. Que 
a crise era preciso nesse mun-
do do individualismo e das 
cegueiras de que falava Sara-
mago. Falam que voltaríamos 
seres melhores e mais solidá-
rios. Seria o ciclo natural das 
coisas. O renascimento do ho-
mem. Eu não acredito nisso. 
Desde que o mundo é mun-
do que as pestes estão aí para 
dizimar o mundo. O egoísmo 
cresce, a falta de compaixão 
e empatia também, e as desi-
gualdades idem.

Particularmente, eu acha-
va o mundo bom. Falo do meu 
ponto de vida. Sei das dis-
tâncias entre pobres e ricos, 
mas nunca fomos tão cerca-
dos de boa comida, bons re-
médios, boas assistências, 
cultura, lazer, e liberdades 
tantas. A azul inclusive. A 
cor mais quente. Tínhamos 
acesso a quase tudo. E nes-

sas bolhas de felicidade, no 
entanto, não víamos que, bo-
lhas não duram. São frágeis. 
Eu sempre agradecia de ter 
nascido em meados do sécu-
lo 20. Tive antibiótico, pílu-
la anticoncepcional, amores, 
educação, filhos, estudo, via-
gens, um teto, filmes, comida 
saudável, amigos, liberdade, 
acessos, Beatles e Rolling Sto-
nes, cinema novo, tradicional, 
europeu, americano, sexo, 
música, rock, “assustados”, 
bossa nova, jovem guarda, vi-
nil, CD, wi-fi e celular. Como 
achar que a vida não era boa? 
Quando escutava minha mãe 
a falar do tempo dela, me ar-
repiava e respondia em unís-
sono com Paulinho da Viola – 
o meu tempo é hoje!

Há tempos que vivemos o 
romance de Huxley. Bebê de 
proveta, transplantes, a bio-
médica... e tantos avanços da 
ciência. Mas viver em paz e 
tranquilidade tá difícil. Con-
versando com pessoas próxi-
mas nos damos conta de que, 
esses últimos anos não foram 
para amadores. A eleição do 
Trump e tudo o que isso sig-
nificou para o mundo e para 
nós aqui abaixo da linha do 
Equador. A eleição do desgo-
verno aqui no Brasil, deixan-
do um rastro de desmonte, 
fanáticos, clamores por dita-

dura e torturadores; milhões 
de mortos de Covid, e sumi-
ços e erisipelas do perdedor. 
E claro, a pandemia. que nos 
desestruturou pelo avesso. 
Nós, os que sobrevivemos. O 
que não foi pouco.

Hoje, gracias a la vida, Lula 
foi eleito, e deu gosto de ver o 
“Brasil de volta ao mundo”; o 
discurso do presidente eleito 
no COP27, a discorrer por uma 
agenda que antes, tinha pas-
sado a boiada. E a visita a Por-
tugal que, dentre tantos “pois 
pois” de afagos e fados diplo-
máticos e parcerias, ainda tive 
o gosto de mel de ouvir de Lula 
que vai entregar o Prêmio Ca-
mões de Literatura ao nosso 
amado Chico Buarque, que o 
antecessor, num gesto mais 
que mesquinho, como tudo 
dele aliás, se negou a entregar. 
Depois, nossos mortos recen-
tes, Gal Costa e Isabel do vôlei, 
receberam as condolências pú-
blicas e privadas do presiden-
te eleito. Como tem que ser. Ja-
mais esquecerei o silêncio do 
mau perdedor, pela morte do 
nosso gênio, João Gilberto. A 
História vai nos reparar. Te-
nho fé nisso.

Mas a pandemia e a nos-
sa reclusão e tudo acima dito, 
nos trouxe também uma me-
lancolia esquisita. E não falo 
aqui de depressão nem de 

outros diagnósticos mentais. 
Falo de uma sensação de reco-
lhimento. Aprendemos e luta-
mos tanto para ficar em casa 
que, aprendemos. No meu 
caso, teve muito a ver com o 
tempo de vida, a solidão, a 
saúde, o momento específico, 
mas hoje sair de casa nos exi-
ge um esforço maior.

E as lacunas dos que se fo-
ram na pandemia, seja pela 
Covid, seja de outras parti-
das. As despedidas de Gal e a 
de Isabel, me deixaram bem 
tristes e a pensar como o meu 
tempo está indo embora. As-
sistir ao show de despedida 
de Milton Nascimento tam-
bém foi uma travessia melan-
cólica. A fragilidade de Bituca, 
e dos companheiros do Clube 
da Esquina, também é a mi-
nha fragilidade. Já se foram 
meus pais, meu marido, mui-
tos amigos, conhecidos, vizi-
nhos, compadres, ex-amores, e 
tantos artistas de quem somos 
fãs. O ciclo vai se fechando e 
me lembro da minha mãe que 
desde os 80 (viveu até 94), re-
clamava que tinha sobrevivi-
do sozinha. A tal da finitude. 
Da solidão da velhice.

Como concluiu Martha 
Medeiros na sua crônica do 
domingo – Faróis – “Não é dor, 
acho que é espanto.”

Adelante!

O melhor filme de 2022
O Internet MovieDatabase (algo 

como “base de dados de filmes na in-
ternet”) é a mais popular e confiável 
fonte de informações sobre filmes, sé-
ries, programas de TV e celebridades, 
como eles mesmos se definem na pá-
gina www.imdb.com. Hoje integra o 
grupo Amazon, e é, por assim dizer, 
meu portal de cabeceira.

O IMDB aceita notas dos usuários 
cadastrados, e nesse fim de semana, o 
Mundo de Conforto, em seu perfil no Ins-
tagram (@mundodeconforto), totalmen-
te dedicado a filmes e séries, ranqueou 
os nove melhores filmes de 2022 de acor-
do com as avaliações do público.

Top Gun: Maverick, a continuação – 
recordista de bilheteria – do sucesso 
de 1986 encabeça a lista. O fato é: mais 
gente votou nele, com notas mais al-
tas, logo, não é surpresa que ele lide-
re o Top 9, porém é o segundo lugar 
que, para mim, é mais valioso: Tudo 
em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Ao contrário de Maverick, que reci-
cla ideias e até sequências inteiras de 
Ases Indomáveis, mas, claro, é um bom 
filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tem-
po ganha pela surpreendente ousadia, 
pelo ritmo frenético e pelas boas ideias 
do roteiro. O ano ainda não acabou, eu 
sei, mas duvido que haja, em 2022, um 
filme tão mais incrível que este.

Em determinados momentos da 
nossa vida, somos obrigados a fazer es-
colhas: casar ou não casar; seguir medi-
cina, ou direito; permanecer no empre-
go modorrento ou largá-lo e viver como 
um monge etc. O argumento do filme 
se baseia em que, para cada escolha que 
deixamos de fazer, abre-se um universo 
paralelo em que essa opção descartada 
segue adiante. Por exemplo: quando eu 
me casei, um outro André, solteiro, con-
tinuou a viver num universo paralelo. 

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, 
dirigido e escrito por Dan Kwan e Da-
niel Scheinert, costura brilhantemente 
esses universos paralelos, ou “multi-
versos”, a partir da seguinte história: 
Michelle Yeoh (a estrela do fenomenal 
O Tigre e o Dragão) é Evelyn Wang, uma 
apática empreendedora chinesa que 
mantém uma lavanderia nos Estados 
Unidos de hoje, enrolada com a Recei-
ta Federal, com o casamento em ruí-
nas e sem conseguir se entender com 

a filha, além de ter que levar o pai re-
clamão nas costas.

Mas tudo muda quando, em uma 
audiência na Receita com uma servi-
dora caxias (Jamie Lee Curtis, impagá-
vel), ela recebe a visita de uma versão 
do marido (Ke Huy Quan, o adolescen-
te oriental de Goonies e Indiana Jones e o 
Templo da Perdição, em ótima retomada 
da sua carreira cinematográfica), afir-
mando que ela é a chave para deter 
uma poderosa vilã que está destruin-
do múltiplos universos em cadeia e, 
por conseguinte, ameaça a existência 
da humanidade.

A partir daí, o que o espectador vê é 
um misto de filme de ação com muitas 
lutas (ótimas e criativas), humor ácido e 
uma bela lição, que está nas entrelinhas 
do filme quando o enredo passa a abor-
dar questões sobre niilismo e filosofia, 
sem deixar de lado a adrenalina: não 
importa a decisão que a gente tome na 
vida, em nenhuma delas seremos com-
pletamente felizes e realizados, nem 
quando nos tornamos uma rica e in-
fluente estrela de cinema, por exemplo.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tem-
po não é o primeiro, nem o último fil-
me a abordar os múltiplos universos 
que, supostamente, existam. Aliás, em 
um passado próximo, partiu dos gibis 
de super-heróis popularizarem os tais 
“multiversos”, que ganharam as telas 
de cinema nas recentes sagas da Mar-

vel, tanto no cinema (Doutor Estranho 
no Multiverso da Loucura é o mais foca-
do no tema), quanto no streaming (a sé-
rie WandaVision, do Disney+).

Vale lembrar que, um pouco antes, 
em 2018, o desenho animado Homem-A-
ranha no Aranhaverso chegou a vencer o 
Oscar de Melhor Animação e a história 
é um barato: reúne, em um único plano, 
diversos Cabeças de Aranha, um dos 
mais queridos super-heróis do mundo 
dos quadrinhos.

Mas em tempos de Metaverso – o 
ambiente virtual criado pela antiga em-
presa Facebook (rebatizada, justamente, 
de Meta) – é importante que um filme 
de ação deixe de lado o entretenimento 
por entretenimento e provoque a refle-
xão sobre quem somos e que lugar ocu-
pamos no nosso espaço, sejamos ape-
nas uma pedra, ou tenhamos “dedos de 
salsicha”, como são retratadas as Evelyn 
Wangs de alguns dos múltiplos univer-
sos de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tem-
po, que está disponível nas plataformas 
de streaming apenas para locação e ven-
da, pelo menos até agora. 

Em tempo, o Top 9 de 2022 segun-
do as notas do IMDB, até esse fim de 
semana, se completava com os se-
guintes filmes: RRR: Revolta, Rebelião, 
Revolução (3); Batman (4); Nada de Novo 
no Front (5); Treze Vidas: O Resgate (6); 
O Menu (7); Elvis (8); e Pantera Negra: 
Wakanda Para Sempre (9).

Foto: Divulgação

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ costura brilhantemente universos paralelos
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No último dia 18, na Casa de Recepções 
Gracejo, em João Pessoa, houve o lançamento 
do livro Cápsulas do tempo: mensagens e arte 

em cartões (Mídia Gráfica e Editora Ltda., 2021), 
organizado por Clemilde Torres Pereira da Silva. 
Tudo foi idealizado pela autora, que partiu antes de 
ver seu sonho realizado, mas a família, em parceria 
com a professora Bernardina Freire, Luís Carlos 
Kehrle, Piedade Farias e Maria Aparecida Ferreira 
tornou o sonho realidade. Clemilde foi educadora 
e arquivista, tinha a convicção da nobre missão de 
preservar a memória, e isso ela sempre o fez com 
muito amor e dedicação. O Arquivo Afonso Pereira, 
criado e idealizado pela autora de Cápsulas do 
tempo, é o exemplo de um ambiente de pesquisas 
onde a história e a memória têm voz e vez.

Com a colaboração de muitas mãos na 
organização dos textos e cuidado com os 
detalhes, o livro foi construído. Os cartões de 
natal, colecionados e guardados por Clemilde 
durante muitos anos, adquirem um valor histórico 
e memorialístico. Em cada texto se nota o afeto das 
pessoas que participaram da organização do livro. 
Os elementos paratextuais e destaco: orelha, nota 
explicativa, apresentação e prefácio foram escritos, 
respectivamente, por Daniela Pereira, neta da autora, 
professora Bernardina Freire, Clemilde Pereira. Esses 
textos veem permeados por poemas, o que confere 
densidade poética ao livro. 

Piedade Farias, poeta, artista plástica e 
restauradora, escreveu dois textos – Se essa 
rua [ladrilhada] fosse minha... e Cartões de 
natal: memórias de penas, tintas e esperanças, 
impregnados de pura poesia. Depois de cada 
parágrafo, vem um excerto de poeta brasileiro 
saudando o Natal, a vida e a esperança. 

Os primeiros cartões da coleção eram mais 
simples. Com o passar do tempo, foram se 
sofisticando, pintores renomados eram convidados 
para fazer as ilustrações, surgiram também os cartões 
musicais, com luzes que acendiam e se apagavam. 
Veio o século 21 e eles foram perdendo seu glamour 
– as mensagens natalinas passaram a ser enviadas 
pela internet: “zap”, Facebook, felizmente, pessoas 
como Clemilde e Afonso Pereira guardaram os belos 
cartões que receberam durante mais de 50 anos, 
agora eles chegam ao público em forma de livro 
e foram agrupados de acordo com as ilustrações: 
xilogravuras, desenhos, pinturas, esculturas, azulejos, 
fotografias, vitrais e tapeçarias. Cada uma dessas 
partes veio na companhia de textos explicativos 
que exigiram estudos e pesquisas. Chamaram-me 
a atenção àqueles enviados pelos arcebispos da 
Paraíba – Dom José Maria Pires e Dom Marcelo Pinto 
Carvalheira, os dois bispos eram ligados à igreja da 
renovação. 

Na página 95, aparece o cartão natalino enviado 
por Dom José Maria Pires, uma pintura de Adélia 
mostra uma família sem teto com vários filhos, 
a mãe conduz um recém-nascido nos braços. 
Complementando o trabalho, ao lado da página, 
visualiza-se um poema de Tonico e Tinoco – Triste 
Natal, que fala sobre o contraste entre o Natal dos 
ricos e dos pobres. 

Dom Marcelo Pinto Carvalheira, seguidor da 
filosofia de vida adotada por Dom José Maria 
Pires, enviou um cartão em que o Pai, o Filho 
e o Espírito Santo abraçam várias pessoas 
sem distinção de classe, entre esses figurantes 
aparece uma mulher com um filho nos braços (p. 
117). O autor da pintura não foi identificado. Citei 
esses dois exemplos para mostrar que simples 
cartões de Natal deixam transparecer a ideologia 
dos seus remetentes, tanto Dom José Maria Pires 
quanto Dom Marcelo Pinto Carvalheira eram 
pastores da igreja dos pobres.

Clemilde pertenceu à Academia Feminina 
de Letras e Artes da Paraíba (Aflap), integrando 
o quadro das acadêmicas fundadoras e 
sempre demonstrou, em todas as ocasiões, 
um apreço muito grande por essa entidade. 
Promovia reuniões da Aflap no Arquivo Afonso 
Pereira, organizava palestras proferidas pelas 
acadêmicas naquele recinto, sediava o auditório 
para congressos literários. Era uma acadêmica 
muito atuante. 

Sabendo do engajamento da autora pelas 
causas da mulher no que se refere à educação e à 
cultura, a professora Bernardina Freire, presidente 
da Aflap e uma das organizadoras do livro, 
convidou acadêmicas para darem depoimentos 
sobre essa figura admirável de educadora, 
arquivista e guardiã da memória do povo 
paraibano. Oito acadêmicas escreveram textos 
para homenageá-la e eles são apresentados no 
livro com o título de Tributis Serviens. 

Muito teria ainda o que dizer sobre este bonito 
trabalho que resgata o registro dos cartões 
natalinos de um tempo que se foi e deixou boas 
lembranças. Louvável a ideia de transportá-los 
para um livro, é uma maneira de perpetuá-los. As 
palavras voam, os escritos ficam.

‘Cápsulas do
tempo’

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Realizando seu ciclo de debates de 
filmes, o Cine Bangüê, localizado no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, exibirá a estreia na 
grade de programação mensal o dra-
ma Cabeça de Nêgo, longa-metragem 
dirigido por Déo Cardoso. A classi-
ficação indicativa é 14 anos. Os in-
gressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 
(meia), em espécie ou Pix. A bilhete-
ria abre uma hora antes da exibição, 
que acontecerá às 19h.

O debate será em alusão ao Mês da 
Consciência Negra, já que a produção 
do Ceará é composta majoritariamen-
te por atores negros, que dialoga com 
a discussão do filme sobre o racismo 
e desigualdade racial. Haverá a parti-
cipação do cienasta Lúcio Cesar Fer-
nendes, e Erika Paz e Caio Cine, re-

presentantes do coletivo de cinema 
negro da UFPB.

Inspirado pelo livro dos Panteras 
Negras, um jovem estudante chama-
do Saulo Chuvisco (interpretado por 
Lucas Limeira) tenta impor mudan-
ças em sua escola e acaba entrando 
em conflito com alguns colegas e pro-
fessores. Depois de reagir a um insul-
to racista, ele é expulso. Saulo se recu-
sa a deixar as dependências da escola 
por tempo indeterminado até que a 
Justiça seja feita, dando início a uma 
grande mobilização coletiva.

“O filme é sobre essa desobediên-
cia civil, necessária em tempos que 
não se pode mais ficar calado”, resu-
miu o realizador Déo Cardoso, em en-
trevista para o canal Curta!.

Hoje, haverá ainda uma sessão es-
pecial para pacientes atendidos pelo 
Caps Caminhar.

Hoje, no Cine Bangüê, em João Pessoa, longa aborda a desobediência civil

Filme ‘Cabeça de Nêgo’ 
estreia com debate

Cinema

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Lucas Limeira vive o protagonista
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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 (Henry 
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 
encontrado ao lado da vítima na cena do 
crime, mas a polícia descobre que o cadá-
ver morreu há três meses. Enquanto isso, 
uma jornalista recebe uma ligação miste-
riosa de um homem que afirma ser o cul-
pado do assassinato. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 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 seguir em frente sem olhar para trás 
e encarar o que fez. Porém, ao longo do 
tempo, Marina percebe que seus encon-
tros com Maria Eugênia (Mika Guluzian), 
Henrique (Tiago Luz) e o filho do casal pa-
ram de parecer meras coincidências. As 
mulheres percebem que estão conectadas 
por um laço muito mais poderoso. CENTER-
PLEX MAG 2: 18h15 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 1: 15h30 - 18h (exceto seg. e ter.) 
- 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 15h 
(exceto seg.) - 20h (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4: 15h10 - 17h20; CINE SER-
CLA PARTAGE 3: 15h10 - 17h20.

coNTINUAção

Adão NEgRo (Black Adam. EUA. Dir: 
Jaume Collet-Serra. Ação. 12 anos). A ori-
gem do grande antagonista de Shazam!, 
super-herói do Universo DC. Quase 5 mil 
anos depois de ter sido agraciado com os 
poderes onipotentes dos deuses egípcios – 
e preso com a mesma rapidez –, Adão Ne-
gro (Dwayne Johnson) é libertado de sua 
tumba terrena, pronto para lançar sua for-
ma única de justiça no mundo moderno. 
CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 18h45 - 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h15 (dub.) - 
15h45 (leg.) - 18h30 (leg.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 13h15 (exceto seg.) - 16h 
(exceto seg.) - 19h (exceto seg.) - 21h45 (ex-
ceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 

17h20 - 20h45; CINE SERCLA 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 
Devil. EUA. Dir: Daniel Stamm. Terror. 14 
anos). Lançada na linha de frente espiri-
tual, uma jovem freira (Jacqueline Byers) 
se encontra em uma batalha pela alma de 
uma garota que está possuída pelo mes-
mo demônio que atormentou sua própria 
mãe anos antes. CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 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 “meni-
no de ouro” para algumas professoras da 
escola, e um “subversivo” para outros. Um 
impasse se instala na instituição quando se 
recusa ser expulso. CINE BANGÜÊ: 22/11 - 
20h30; 27/11 - 16h; 30/11 - 18h30.

cARvão (Argentina. Dir:  Carolina Mar-
kowicz. Drama. 18 anos). Numa pequena 
cidade 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: Ange-
lo Defanti. Drama e Comédia. 16 anos). 
Após uma corriqueira reunião de velhos 
amigos, um integrante da confraria ama-
nhece morto. Baseado na obra de Luis Fer-
nando Verissimo. CINE BANGÜÊ: 27/11 - 
18h; 30/11 - 20h30.

ENqUANTo ESTAMoS AqUI (Bra-
sil. Dir: Clarissa Campolina e Luiz Pret-
ti. Drama. 12 anos). História de uma liba-
nesa que acaba de se mudar para Nova 
York, EUA, e um brasiliero que vive ilegal 
há 10 anos na mesma cidade. CINE BAN-
GÜÊ: 28/11 - 18h30.

FÉ E FúRIA (Brasil. Dir: Marcos Pimen-
tel. Drama. 14 anos). Uma investigação 
sobre “traficantes evangélicos” provoca 
conflitos entre moradores e gera intolerân-
cia às religiões de matriz africanas. CINE 
BANGÜÊ: 29/11- 18h30.

A MãE (Brasil. Dir: Cristiano Burlan. 
Drama. 14 anos). Busca de uma migrante 
nordestina (Marcélia Cartaxo) pelo filho, 
supostamente assassinado por PMs duran-
te ação na vila onde mora. CINE BANGÜÊ: 
22/11 - 18h30; 26/11 - 16h; 28/11 - 20h30.

pAloMA (Brasil. Dir: Marcelo Gomes. 
Drama. 16 anos). Mulher trans que está 
decidida a realizar seu maior sonho: um 
casamento tradicional, na igreja, com seu 
namorado. CINE BANGÜÊ: 23/11 - 20h30; 
29/11 - 20h30.
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Hoje e amanhã, em João Pessoa, evento terá como tema a presença da população negra no país no século 17

Iphaep debate o Brasil holandês
SimpóSio

O Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Esta-
do da Paraíba (Iphaep) realiza 
hoje e amanhã, em João Pes-
soa, mais um simpósio sobre 
o Brasil holandês. Desta vez, o 
tema em pauta será a presen-
ça da população negra naque-
le período da história do Bra-
sil. O evento começa sempre 
às 9h, no auditório da própria 
entidade, localizada na Aveni-
da João Machado, 348, no cen-
tro da capital.

O simpósio convida pes-
quisadores e historiadores e 
tem como principal público 
alvo estudantes da Rde Esta-
dual de Ensino. Em todos os 
temas, depois de cada deba-
tedor, será dada oportunida-
de também para questiona-
mentos do público.

Logo depois da abertura 
que será feita pela diretora do 
Iphaep, Tânia Nóbrega, a pri-
meira palestra abordará a te-
mática “Negros como Merca-
doria no Brasil holandês”, que 
terá como expositora a histo-
riadora Ronilene Diniz e como 
debatedor o antropólogo e so-
ciólogo Carlos Azevêdo.

Na sequência, o historiador 
Edvaldo Lira falará sobre “Ju-
deus, cristãos novos e o tráfico 
de negros”. Como debatedor, 
ele terá o arquiteto e pesqui-
sador Felipe Eugênio da Silva, 
responsável pela primeira pa-
lestra de amanhã.

Felipe Eugênio falará so-
bre “O negro na obra de Al-

bert Eckhout”, um dos pin-
tores trazidos para o Brasil 
por Maurício de Nassau (1604-
1679). O tema como debatedo-
ra a pesquisadora Maria da 
Consolação Policarpo. 

Pouco se sabe da vida 
do pintor holandês Albert 
Eckhout (1610-1666) antes de 
sua chegada a Pernambuco, 

em 1637. No Brasil, o artis-
ta produz um conjunto de 
cerca de 400 desenhos e es-
boços a óleo originados da 
observação direta de espé-
cimes vivos encontrados em 
suas excursões pelo territó-
rio brasileiro ou pelo jardim 
botânico criado por Nassau. 
Eckhout torna-se conhecido 

principalmente pelo conjun-
to de 21 telas a óleo sobre mo-
tivos brasileiros. Tal conjun-
to é constituído pelos quatro 
pares de retratos etnográfi-
cos dos habitantes do Brasil 
no século 17.

O antropólogo Carlos 
Azevêdo encerra o simpó-
sio falando sobre os “Negros 

escravos e a Igreja Cristã Re-
formada no Brasil holandês”, 
tendo como debatedor, o jor-
nalista e escritor Ademilson 
José, autor de dois romances 
históricos com abordagem no 
período de dominação holan-
desa no Brasil (1630-1654).

O simpósio é idealiza-
do e organizado pelo Gru-

po de Pesquisa em História 
do Brasil holandês, que se 
reúne semanalmente no pró-
prio Iphaep. Este ano, o gru-
po já realizou lançamentos 
de livros e outro evento que 
pôs em pauta Domingos Fer-
nandes Calabar, um dos mais 
emblemáticos personagens 
do Brasil holandês.

Da Redação

Da Redação

Hoje, a partir das 15h, haverá o vernis-
sage da exposição Pintando Poesias, que fi-
cará aberto até o próximo dia 27, na Funda-
ção Casa de José Américo (FCJA), na cidade 
de João Pessoa. A entrada é gratuita e con-
ta com a realização do Instituto Cultural 
Américo Falcão (ICAF), Prefeitura Muni-
cipal de Lucena e da própria FCJA.

Com curadoria de Denise Sales, os tra-
balhos expostos contribuem com o resga-
te histórico e a valorização da identidade 
cultural de Lucena (PB). Sua proposta vai 
além do mergulho na memória do local, 
por meio da vida e obra do poeta, jornalis-
ta e advogado Américo Falcão (1880-1942). 
A exposição é composta por trabalhos de 
alguns artistas paraibanos, retratando 
poesias: André Falcão, Daiane Silva, Di-
mas Sales, Davi Queiroz, Edgar Luiz, Re-
ginaldo Emídio e Ruthy Oliveira.

Na abertura da mostra, haverá declama-
ções de poesias do homenageado com alu-
nos da rede pública de ensino de Lucena e 
do IFPB de Cabedelo, além da exibição do 
filme Américo – Falcão Peregrino, do diretor 
e roteirista paraibano Alex Santos.

Em julho deste ano, junto aos familia-
res do poeta, André Falcão e Marta Falcão, 
a mesma exposição com curadoria de De-
nise Sales aconteceu no Centro Cultural 
da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), a 
convite da instituição mineira.

Nascido na cidade litorânea de Luce-
na, Américo Falcão faz parte da histó-
ria literária paraibana. Publicou seis li-
vros como Auras Parahybanas (1898), Praias 
(1909), Náufragos (1910), Visões de Outrora 
(1924), Rosas de Aleçon (1926) e Soluços de 
Realejos (1934). Fez parte da Academia Pa-
raibana de Letras, do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano e da Academia Pa-
raibana de Poesia.

Exemplos das pinturas do holandês Albert Eckhout: ‘Servo de Dom Miguel de Castro com Cesto Decorado’ (E), de 1643, e ‘Mercador de Escravos de Recife’ (D), de 1645

Imagens: Reprodução

Casa de José Américo abre 
exposição ‘Pintando Poesias’

ArteS viSuAiS

Da Redação

Os vencedores da 55ª edição do Festi-
val de Brasília do Cinema Brasileiro foram 
anunciados no fim deste último domingo 
(dia 20), no Cine Brasília. A invenção do ou-
tro, longa-metragem dirigido por Bruno 
Jorge, ganhou o principal prêmio da noite, 
na Mostra Competitiva Nacional.

Entre os curtas da Mostra Competitiva, 
o paraibano Calunga maior, de Thiago Cos-
ta, foi um destaque da noite: o filme saiu 
com cinco troféus Candangos, incluindo 
Júri Popular, Abraccine e o especial Zózi-
mo Bulbul, além de ser a Melhor Monta-
gem e Trilha Sonora.

Calunga maior mostra uma escrito-
ra que acaba de ficar órfã e, durante um 
processo de mudança, encontra uma 
carta da avó para a sua mãe na qual são 
revelados segredos familiares. Essa é 
a senha para que a personagem parta 
em busca da descoberta dos caminhos 

percorridos pela ancestral. É através de 
uma experiência onírica e insólita que 
ela tem acesso às revelações que pro-
curava do mundo dos mortos. Os laços 
que a personagem principal deseja rea-
tar são os mesmos que especialmente os 
povos negros e indígenas querem reali-
zar em suas trajetórias diaspóricas.

Na Mostra Competitiva Nacional – 
Longas estava a produção pernambuca-
na Espumas ao Vento, que é dirigida pelo 
paraibano Taciano Valério, e na Mostra 
(paralela) Reexistências teve a exibição 
do longa Cordelina (PB), com direção de 
Jaime Guimarães. Ambos não levaram 
nenhum Candango.

Outro curta da Paraíba que estava na 
competição, Nem o mar tem tanta água, de 
Mayara Valentim, não levou em nenhu-
ma categoria, mas arrebatou o Coelho 
de Prata – Prêmio do Júri para a Mostra 
Competitiva Brasil para Curtas (SescTV), 
no Festival MixBrasil.

Produção paraibana ganha 
cinco prêmios em Brasília

AudioviSuAl

Na mostra gratuita, há obras assinadas por Dimas Sales (E) e Ruthy Oliveira (D), dentre outros
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Cena de ‘Calunga maior’, curta da PB que saiu com cinco Candangos no Festival de Brasília
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O governador João Azevêdo 
participou, ontem, da solenida-
de de assinatura de Ordem de 
Serviço para a construção do 
Parque das Três Ruas, no bair-
ro dos Bancários, em João Pes-
soa. Construído pela Prefeitu-
ra da capital, o equipamento 
vai se somar à construção do 
viaduto pelo Governo do Esta-
do, que vai interligar a UFPB à 
região, com investimentos do 
Tesouro Estadual que chegam 
a R$ 15 milhões e que vai mu-
dar a dinâmica de toda aquela 
localidade. Após a solenidade, 
o governador realizou uma vi-
sita técnica às obras de mobili-
dade urbana das Três Ruas com 
a UFPB  e do Hospital Univer-
sitário com o Altiplano Cabo 
Branco. 

 Ao lado do prefeito Cíce-
ro Lucena, João Azevêdo des-
tacou que os investimentos são 
o resultado da parceria entre o 
Governo do Estado e a Prefei-
tura Municipal de João Pessoa. 
“Quando dissemos lá em 2020 
que faríamos parcerias, hoje 
é realidade — é essa credibili-
dade que tanto o Governo do 
Estado quanto a Prefeitura de 
João Pessoa têm demonstrado 
e eu espero continuar essa par-
ceria”, afirmou.

 Ao visitar as obras do via-
duto que vai ligar as Três Ruas 
à UFPB, o governador destacou: 
“São duas obras que se comple-
mentam. Uma que trata de mo-
bilidade, que vai facilitar para 
os veículos uma ligação muito 
mais rápida entre essa região e 
a UFPB, e uma outra obra que 
trata do cidadão, de qualidade 
de vida, que é o Parque. Essas 
duas obras se complementam 
com a terceira obra, que é a li-
gação do Hospital Universitário 
com o Altiplano Cabo Branco, 
trazendo para essa região uma 
nova realidade”, afirmou.

 Por sua vez, o prefeito Cí-
cero Lucena disse que as par-
cerias, em diversas áreas, com 
o Governo do Estado têm sido 
fundamentais na melhoria da 
qualidade de vida da popula-
ção de João Pessoa. “Dizíamos, 
há dois anos, o quanto seria im-
portante para melhorar a quali-
dade de vida dos moradores de 
João Pessoa essa parceria. Eu ci-
tei na minha fala a importância 
da infraestrutura, mas pode-
mos tratar de saúde, de educa-
ção, de geração de emprego, de 
divulgação do nosso Estado”, 
comentou. 

 O presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa, Di-
nho Dowsley, também ressal-
tou a importância da parceria 
no desenvolvimento da capital. 
“Fico feliz por esta oportunida-
de de João Pessoa crescer junto 
com o Governo do Estado. Eu 
tenho certeza de que o bairro 
dos Bancários será outro a par-
tir de agora”, disse.

 A solenidade foi prestigia-
da, ainda, pelo deputado João 
Gonçalves, que representou a 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB); o secretário de Es-
tado da Infraestrutura, Recur-
sos Hídricos e Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga; o secretá-
rio da Comunicação Institucio-
nal, Nonato Bandeira, além do 
vice-prefeito de João Pessoa, 
Léo Bezerra, de vereadores da 
Câmara Municipal de João Pes-
soa e auxiliares do governo mu-
nicipal.

Junto com o viaduto que ligará a região à UFPB, Parque das Três Ruas deve transformar a dinâmica urbana no local

Prefeito autoriza obra nos Bancários
novo cenário

Foto: José Marques/Secom-PB

Cícero ao lado do governador João Azevêdo, que em entrevista explicou os benefícios que a construção do Parque das Três Ruas trará para a população da área

O governador e o prefeito ouviram explicações técnicas sobre como a obra será construída e os objetivos de mobilidade

A construção do Parque 
das Três Ruas se soma a ou-
tra grande obra de mobi-
lidade urbana — a cons-
trução do viaduto pelo 
Governo do Estado que vai 
interligar a Universidade 
Federal da Paraíba à região. 

Estão sendo investidos, com 
recursos próprios do Tesou-
ro Estadual, R$ 15 milhões 
na obra, que ganhou ritmo 
mais intenso após o fim do 
período chuvoso. 

“Essa é uma obra toda 
premoldada. As grandes 

estruturas, as vigas com 
30 metros de comprimen-
to, com mais de dois me-
tros de altura, já estão sen-
do concretadas, e aqui estão 
sendo implantados os pila-
res e montar essa passare-
la que será uma obra extre-

mamente importante para a 
mobilidade urbana de João 
Pessoa”, acrescentou João 
Azevêdo.

O viaduto terá 80 me-
tros de comprimento e 25 
metros de largura, com al-
tura máxima de 15 metros. 

O trecho total terá 160 me-
tros de comprimento, com-
preendendo o percurso das 
Três Ruas à UFPB, com pis-
ta dupla para o tráfego de 
veículos nos dois sentidos, 
além de calçadas para pe-
destres e ciclofaixa. 

Novo acesso à universidade vai facilitar o trânsito

“Essa é uma 
obra toda 
premoldada. 
As grandes 
estruturas, 
as vigas com 
30 metros já 
estão sendo 
concretadas

João Azevêdo

Foto: José Marques/Secom-PB

Foto: Secom/PMJP

O local onde o viaduto será construído já está sendo preparado para a fase de obras

Com investimentos su-
periores a R$ 10,6 milhões, 
o Parque das Três Ruas terá 
uma área total de 9,3 hectares, 
com construção de rotatória, 
faixas exclusivas para ônibus 
e o uso de abrigos adaptados 
e sinalizados, entre outros be-
nefícios. 

 O equipamento disporá, 
ainda, de ciclovia, na parte 
central da rua principal, com 
aproximadamente 1,56 Km 
de extensão. Calçadas padro-
nizadas, quadra de streetball, 
brinquedos rústicos de ma-
deira, brinquedos adaptados 
para crianças com necessida-
des especiais. 

 O projeto está dividido 
em Parque 1 e Parque 2, al-
cançando outros benefícios, 
como vagas de estacionamen-

to, bicicletários, academias 
para terceira idade e para pes-
soas com necessidades espe-
ciais, além de uma área que 
se chamará “Recanto da Vi-
vência”, com bancos, calça-
das com piso tátil e rampas 
de acesso para PCD.

Parque terá 9,3 hectares 
com rotatória e abrigos

Pedal
Parque das 

Três Ruas terá 
ciclovia com 

cerca de 1,56 Km 
de extensão
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O deputado estadual e lí-
der do governo na Assem-
bleia, Wilson Filho (Republi-
canos), reafirmou ontem sua 
pré-candidatura à Presidên-
cia da Assembleia Legislati-
va da Paraíba para o primeiro 
biênio: “Com muito respeito 
a cada um dos deputados”.

“Desde que acabou o se-
gundo turno e obtivemos a 
vitória do governador João 

Azevêdo, iniciamos o deba-
te junto aos deputados elei-
tos e colocamos nosso nome 
à disposição. É um momen-
to de buscar o consenso, a 
conciliação e a conquista. 
Cada um dos 36 deputados 
eleitos tem suas qualidades 
e suas virtudes e com mui-
to respeito, iremos percor-
rer todo esse caminho”, afir-
mou o deputado.

A Black Friday só acontece 
na sexta-feira, mas a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
atenta à possibilidade de frau-
des lembrou ontem, aos consu-
midores paraibanos, que existe 
uma lei estabelecendo critérios 
na comercialização dos produ-
tos, em lojas físicas e on-line 
neste período. 

A lei, que é de autoria do 
presidente da Casa Epitácio 
Pessoa, deputado Adriano Gal-
dino (Republicanos), garante 
ainda transparência e prote-
ção ao consumidor paraibano, 
além de segurança ao compra-
dor neste tipo de promoção. 

“Fiquem atentos na hora 
das compras. Confiram quais 
eram os valores do produto an-
tes da promoção. Algumas em-
presas reajustam os preços e 
depois anunciam “descontos”, 

Lei estadual estabelece critérios para a comercialização de produtos, tanto em lojas físicas quanto virtuais

Assembleia alerta para as fraudes
‘Black Friday’

dando a falsa impressão de 
que há vantagens na compra. 
A publicação da relação de to-
dos os produtos que estarão em 
promoção deverá ser feita dois 
dias antes da data programada 
para ação”, destacou Galdino.

Este ano, como já foi cita-
da, a Brack Friday está agenda-
da para o dia 25 de novembro, 
sexta-feira, mas alguns estabe-
lecimentos comerciais, aqui na 
Paraíba, costumam antecipar 
as promoções. 

De acordo com a lei, todas 
as empresas devem informar 
com antecedência aos consu-
midores a relação dos produ-
tos que estarão na Brack Friday, 
com os respectivos preços, dois 
dias antes da promoção.

Ainda de acordo com a Lei, 
a relação dos produtos que es-
tarão em promoção deverá ser 

divulgada no próprio site da 
empresa que aderir ao “Black 
Friday”, exposta nas lojas físi-
cas com preço real dos produ-
tos que estarão em promoção, 
sem o desconto que será conce-
dido no dia. 

A lei do deputado Galdi-
no também exige das empre-
sas envolvidas na Black Fri-
day a relação da quantidade 
das unidades de cada produto 
que serão disponibilizadas na 
promoção. 

As empresas envolvidas no 
evento que não possuírem site 
registrado para divulgação da 
lista dos produtos em promo-
ção, ficarão obrigadas a divul-
garem, através da imprensa 
local devidamente registrada 
nos órgãos competentes, lista 
de acordo com os critérios aci-
ma citados.

Foto: ALPB/Divulgação

“Fiquem 
atentos nas 
compras. 
Confiram 
quais eram 
os valores do 
produto antes 
da promoção

Adriano Galdino

A capital paraibana ga-
nhou, ontem, mais uma opção 
destinada ao público femini-
no. O “Espaço da Mulher”, 
que vai funcionar no prédio 
do Paço Municipal, no Cen-
tro da cidade, irá abrigar ações 
voltadas para as mulheres. O 
núcleo foi entregue pelos ve-
readores de João Pessoa. 

O Espaço Mulher será o 
responsável por desenvolver 
atividades como as determina-
das por uma Lei Municipal de 
autoria do presidente da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa, o vereador Dinho Dows-
ley (Avante), que institui o dia 
21 de novembro, como data 
para realização de palestras 
e ações que visem a conscien-
tização em escolas públicas e 
privadas acerca do combate à 
violência contra mulher.

O Espaço teve, ontem, o 
início das atividades com os 
“21 dias de ativismo pelo fim 
da violência contra a mulher”, 
que está realizando cursos de 
capacitação com 15% das va-
gas destinadas às mulheres 
vítimas de violência domés-
tica, além de palestras e ativi-
dades educativas. 

O evento é desenvolvido 
pela Secretaria de Políticas 
Públicas para Mulheres da 
Prefeitura Municipal. Segun-
do Nena Martins, secretária 
de políticas públicas para mu-
lheres, nesta terça-feira (22), 
já começará um curso de ca-
pacitação para cuidadora de 
idosos, em parceria com o 
Instituto Nacional de Desen-
volvimento Humano. 

“Os cursos, na verdade, já 
existem, mas, agora, através 
da Secretaria da Mulher, con-
ta com um espaço exclusivo 
para as mulheres. Nós vamos, 
inclusive, executar emendas 
impositivas neste espaço com 
cursos para as mulheres”, ex-
plicou a secretária Nena Mar-
tins. 

Já o presidente Dinho des-
tacou que é em ações como 
estas que a Câmara Munici-
pal de João Pessoa, a Prefei-
tura Municipal da capital e 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba conseguem brecar o fe-
minicídio no estado. 

“Vivemos uma realidade 
em que não é admissível o fe-
minicídio. Por isso, é impor-

tante a prefeitura trazer es-
ses 21 dias, através de vários 
eventos. Essa chaga tem que 
acabar. Fico feliz de poder aju-
dar com uma lei que vemos 
que está sendo praticada. Esse 
espaço é motivo de grande or-
gulho. É a oportunidade de 
ter ao longo de todo um ano 
um espaço para que haja o en-
frentamento e combate”, com-
pletou Dinho.

O vice-prefeito Leo Bezer-
ra (PSB), na ocasião, ressaltou 
a importância da colaboração 
dos parlamentares com a des-
tinação de suas emendas im-
positivas pessoais para con-
cretização deste espaço.   

“As emendas dos vereado-
res e deputados chegam para 
melhorar os serviços da Pre-
feitura. Nós enxergamos as 
emendas como sendo algo 
que tem um olhar dos verea-
dores, um olhar dos deputa-
dos, que sabem onde o calo 
está apertando na população”.

O vereador Bruno Farias 
(Cidadania), líder do gover-
no municipal, que esteve pre-
sente na inauguração do Es-
paço Mulher, ficou satisfeito 
com mais este equipamento 
para o público feminino e vi-
brou porque ele contou com 
o apoio dos parlamentares 
da Casa Napoleão Laureano. 

“A partir de eventos como 
este percebemos como o Po-
der Legislativo exerce um pa-
pel relevante no dia a dia da 
sociedade. A Câmara pode 
ajudar ainda mais destinan-
do emendas para que possa-
mos ter mais cursos, oferecer 
mais atividades às mulheres 
da nossa cidade. Esta é uma 
pequena demonstração da 
participação efetiva do Poder 
Legislativo Municipal na me-
lhoria da qualidade de vida 
da nossa população”, salien-
tou o líder.

Ontem, em cumprimen-
to à lei e fazendo parte dos 
21 dias de ativismo, a Esco-
la Municipal Violeta Formi-
ga, em Mandacaru, que leva o 
nome de uma vítima de femi-
nicídio, foi contemplada com 
palestras com Ana Carolina 
Gondim, diretora de enfren-
tamento à violência contra a 
mulher, e Aryuska Santos, di-
retora de educação e cultura 
na Secretaria da Mulher.

Novo Espaço destinado à 
mulher é entregue em JP

comBate à Violência

A senadora paraibana 
Daniella Ribeiro (PSD), que 
retornou ontem do Egito, che-
gou animada com o que viu 
na 27ª edição da conferência 
do clima da Organização das 
Nações Unidas, a COP-27. A 
parlamentar disse à reporta-
gem de A União, que voltou 
com perspectivas positivas 
diante do que presenciou no 
evento mundial, encerrado 
neste fim de semana passado. 

Ao final da COP-27, os paí-
ses concordaram em criar um 
fundo para as consequências 
causadas pelos danos climá-
ticos e para a reparação de 
perdas e um fundo específico 
voltado para os países mais 
vulneráveis.

A senadora Daniella par-
ticipou da COP-27 como in-
tegrante da União Interpar-
lamentar do painel ‘Ação 
climática e desenvolvimen-
to sustentável: como os 
parlamentos podem abor-
dar as interações para um 
mundo mais resiliente?’. 

A parlamentar explicou 
que as reuniões parlamen-
tares trazem temáticas como 
desenvolvimento sustentá-

Daniella destaca perspectivas políticas
cop-27

vel, transferência de tecnolo-
gia para países em desenvol-
vimento e mais vulneráveis 
e a necessidade de aumentar 
as metas de redução de emis-
sões de gases de efeito estufa.

“Foi uma oportunidade 
única de discutir temas so-
bre as mudanças climáticas 
e conhecer as experiências 
de países que já sofrem com 
as ondas extremas de calor 
e a escassez de água. Além 
disso, discutimos o que deve 
ser feito para limitar o aque-

cimento global a 1,5 graus 
Celsius como acertado no 
Acordo de Paris, em 2015”, 
afirmou a parlamentar pa-
raibana.

A senadora paraibana 
disse que medidas para pre-
servar as nossas florestas 
terão que ser feitas o mais 
rápido possível, de forma 
urgente. Para ela, além de 
cobrar dos países mais ri-
cos e geralmente os mais 
poluidores, uma maior co-
laboração na luta contra 

as mudanças climáticas. 
“A COP-27 é uma oportu-

nidade de reflexão sobre as 
mudanças climáticas que já 
castigam vários países com 
ondas extremas de calor e 
escassez de água. Também 
é um momento de pensar 
em medidas para preservar 
as nossas florestas, além de 
cobrar dos países mais po-
luidores uma maior colabo-
ração na luta contra as mu-
danças climáticas”, finalizou 
a senadora.

Daniella participou da COP-27, no Egito, como integrante da União Interparlamentar

Foto: Assessoria

Wilson Filho reafirma nome para disputa
presidência

Wilson Filho destacou as características de um bom líder

Wilson Filho destacou sua 
trajetória política, que inclui o 
exercício de importantes mis-
sões. “Desde que fui deputa-
do federal por dois manda-
tos e assumi a coordenação 
da bancada federal paraiba-
na por quatro anos, perce-
bi que um bom líder é aque-
le que divide funções e que 
constrói oportunidades para 
que cada um tenha seu pro-
tagonismo. Irei para o segun-
do mandato de deputado es-
tadual e atualmente exerço a 
função de líder do governo 
na Assembleia. Amadureci 
muito cedo e soube dar va-
lor à força do trabalho”, res-
saltou.

Com um perfil concilia-
dor, Wilson Filho falou sobre 
o objetivo de presidir a As-
sembleia Legislativa. “Com 
transparência e credibilida-
de, iremos construir parce-
rias, não apenas com os de-

putados, mas também com 
todos os paraibanos”, disse o 
deputado.

Diálogo
O deputado ressaltou que 

está conversando com o go-
vernador João Azevêdo sobre 
a eleição para a presidência 
da Assembleia. “O governa-
dor João conquistou a vitória 
de 22 deputados estaduais 
e até fevereiro esse número 
deve aumentar. Obviamen-
te, o governador irá partici-
par desse processo. Cada um 
tem seu sonho e eu respeito a 
todos”, acrescentou.

Durante a entrevista, o 
deputado Wilson Filho ga-
rantiu que, caso seja eleito 
presidente da Assembleia, irá 
convocar de forma imedia-
ta a eleição para a escolha da 
presidência para o segundo 
biênio e defendeu o nome do 
deputado Adriano Galdino.

Foto: Divulgação
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Expectativa é de que os gastos com o programa Bolsa Família sejam retirados do teto de gastos por quatro anos

PEC pode chegar hoje ao Congresso
equipe de transição

Agência Estado

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) afirmou 
ontem que o texto final da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) da transição 
deve ser entregue até ama-
nhã e a opção mais provável 
é que os gastos com o Bol-
sa Família sejam retirados 
do teto de gastos por qua-
tro anos.

Semana passada, uma mi-
nuta inicial foi entregue pela 
equipe de transição ao relator 
do Orçamento, senador Mar-
celo Castro (MDB-PI). Randol-
fe destacou que Castro “está 
trabalhando” na proposta. 
Ainda hoje a presidente do 
PT, deputada reeleita Gleisi 
Hoffmann (PR), vai se reunir 
com a bancada do PT no Se-
nado na qual devem ser feitos 
os ajustes finais na proposta.

“Deve ser algo que deve-
mos ajustar nas próximas 
horas (texto final)”, disse o 
senador, ressaltando ainda 
a disposição da equipe de 
transição em debater o as-
sunto com outros parlamen-
tares. “Estamos à disposição 
de ouvir do parlamento ou-
tras propostas”.

Randolfe destacou tam-
bém ter conversado com o 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
que vem auxiliando nas 
articulações e já sinalizou 
apoiar uma tramitação cé-
lere da PEC na Casa. “Ten-
do esse texto final, Pacheco 
quer ter encontro com líde-
res no Senado”. 

Arthur Lira
O presidente da Câma-

ra dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), se esquivou on-
tem de perguntas referentes 

a PEC de Transição e sobre 
como foram seus diálogos, 
até o momento, com o pre-
sidente eleito da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). De acordo com o líder, 
ainda não há um texto no Le-
gislativo sobre a PEC, e que 
ele não “ousaria” transcorrer 
sobre o mérito da matéria até 
que haja uma discussão en-
tre Câmara e Senado.

“A PEC está posta no an-
teprojeto e deverá começar 
a tramitar no Senado, não 
tem ainda projeto, texto, au-
tor, assinaturas” destacou 
o parlamentar, afirmando 
que o que existe é “um tem-
po exíguo para discutir um 
texto desse”.

Lira discursou no evento 
Encontro de Valor, promovi-
do pela Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuido-
res de Produtos Industriali-
zados (Abad).

Ele destacou que o texto 
da PEC será confeccionado 
esta semana e haverá uma 
reunião conjunta entre Câ-
mara e Senado para discutir 
a proposta.

A ministra Rosa Weber, 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) destacou 
o descumprimento de deci-
sões judiciais como um dos 
maiores desafios do momen-
to atual. “É de todo inadmis-
sível, em uma sociedade regi-
da pelo princípio democrático 
e pelo indeclinável dever de 
obediência à lei fundamen-
tal do País, o descumprimen-
to de decisões judiciais”, disse 
na manhã de ontem ao abrir o 
16º Encontro Nacional do Po-
der Judiciário.

Rosa ressaltou a importân-
cia do Poder Judiciário para 
garantir liberdades democrá-
ticas “em resposta legítima a 
impulsos autoritários que aca-
so insinuem ou estimulem o 
descumprimento de ordens e 
decisões judiciais”.

“Tenho insistentemente 
enfatizado que, sem um Po-
der Judiciário independente 
e forte, sem juízes indepen-

dentes e sem imprensa livre, 
não há democracia”, ressaltou 
a ministra.

Atos antidemocráticos
Manifestantes bolsonaris-

tas seguem realizando blo-
queios e protestos contra o 
resultado das eleições em des-
cumprimento de decisões ju-
diciais proferidas pelo STF.

O silêncio do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), derrotado 
nas urnas, tem sido visto como 
um estímulo à continuidade 
dos atos antidemocráticos.

Rosa Weber reclama de que 
decisões são descumpridas 

atos antidemocráticos

O presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) está 
em casa após ter recebido 
alta na manhã de ontem do 
Hospital Sírio Libanês, em 
São Paulo, no qual estava 
internado para realizar no 
domingo (20) um procedi-
mento de retirada de lesão 
na laringe.

A leucoplasia da prega 
vocal esquerda foi identifi-
cada na semana passada em 
exames de rotina, antes de o 
petista viajar ao Egito para 
a COP-27. De acordo com o 
boletim médico, o procedi-
mento realizado no domin-
go, chamado laringoscopia, 
mostrou ausência de neo-
plasia.

A alta de Lula aconteceu 

ontem, às 7h45, e pegou até 
mesmo membros da equipe 
do governo de transição de 
surpresa

O que é leucoplasia?
A leucoplasia se carac-

teriza por placas brancas 
que podem aparecer em re-
giões de mucosa, como na 
boca, laringe, faringe ou na-
riz. São lesões causadas pelo 
desgaste e inflamação do 
tecido desses órgãos, prin-
cipalmente por causa do ta-
bagismo, da doença do reflu-
xo e do consumo de álcool.

Segundo Luciana Miwa 
Nita Watanabe, direto-
ra da Associação Brasilei-
ra de Otorrinolaringologia 
e Cirurgia Cérvico-Facial 
(ABORL-CCF), o quadro 
também pode ser provocado 
por uma inflamação crônica 
causada por outra doença. 

“Se a pessoa tem um qua-
dro de infecção de gargan-
ta, por exemplo, em que ela 
tossiu muito e forçou em ex-
cesso as cordas vocais, ela 
pode ter uma leucoplasia”, 
diz a especialista.

Com o tempo, a camada 
de tecido da região atingi-
da pela leucoplasia vai sen-
do alterada e, em casos mais 
graves, pode se tornar um 
câncer. Por isso, quanto an-
tes a pessoa identificar e tra-
tar a lesão, melhor.

“Para identificar a leuco-
plasia, precisamos fazer, ini-
cialmente, exames de obser-
vação. Quando é na boca, só 
do paciente abrir a boca, a 
gente já consegue ver, mas 
na laringe, geralmente, a 
gente faz um exame de vi-
deolaringoscopia, em que a 
gente usa uma ótica em um 
sistema de vídeo para ver 

a parte da laringe”, explica 
Luciana.

A maioria dos casos de 
leucoplasia é de faringe e 
boca. Os homens acima dos 
60 anos são os mais afetados 
pela doença.

Lula tem alta após retirar lesão na laringe 
são paulo

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), afirmou nes-
ta segunda-feira, 21, que o 
Congresso não deve recuar 
“um milímetro” no debate 
sobre as emendas de relator, 
base do orçamento secreto. 
O tema foi classificado por 
Lira como uma das “prer-
rogativas” do Parlamento.

“É errado retroceder. 
Nós avançamos um pou-
co nas prerrogativas que, 

ao longo dos anos, abrimos 
mão. Nossa luta em Brasí-
lia é para que essas prerro-
gativas permaneçam, cres-
çam, para que se chegue no 
limite constitucional e não 
se avance um milímetro e 
nem também se recue um 
milímetro”, disse o presi-
dente da Câmara ao discur-
sar no evento Encontro de 
Valor, promovido pela As-
sociação Brasileira de Ata-
cadistas e Distribuidores 
de Produtos Industrializa-
dos (Abad).

Ao longo da sua fala, Lira 
defendeu o protagonismo 

adquirido pelo Congresso 
ao longo dos últimos anos, 
inclusive sobre o orçamento 
público. Ele definiu as emen-
das de relator como “mu-
nicipalista, ampla e demo-
crática”.

Segundo Lira, o poder de 
deputados de alocar verbas 
é mais democrático “do que 
concentração de poder na 
mão do ministro, que não 
teve voto e não fez concur-
so para estar naquele cargo”.

O orçamento secre-
to, revelado pelo Estadão, 
consiste no pagamento de 
emendas carimbadas pelo 

relator-geral do Orçamen-
to para redutos eleitorais 
de deputados e senadores 
sem transparência. O go-
verno libera esses recursos 
em troca de apoio político 
no Legislativo.

Para 2023, estão reserva-
dos R$ 19,4 bilhões para o 
orçamento secreto, que au-
menta o domínio do Legisla-
tivo sobre os investimentos 
federais e a manutenção dos 
órgãos públicos. O Congres-
so age para manter o contro-
le dos recursos no futuro go-
verno do petista Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).

Lira não abre mão de emendas de relator
câmara dos deputados

Agência Estado

Eduardo Gayer e 
Eduardo Rodrigues 

Agência Estado

Matheus de Souza e
Giordanna Neves
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A leucoplasia 
da prega vocal 
esquerda foi 
identificada na 
semana passada 
em exames de 
rotina, antes de 
o petista viajar 
ao Egito para a 
COP-27.

Minuta
Semana passada, uma 
minuta inicial  da PEC

foi entregue pela 
equipe de transição ao 
relator do Orçamento, 

senador Marcelo 
Castro (MDB-PI)

n 

Manifestantes 
bolsonaristas 
seguem realizando 
bloqueios e 
protestos contra 
o resultado das 
eleições em 
descumprimento a 
decisões judiciais 
proferidas pelo STF

Randolfe destacou que o texto da PEC será confeccionado e haverá reunião conjunta entre Câmara e Senado para discutir a proposta

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Lavínia Kaucz 

Agência Estado
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Terremoto deixou, ainda, centenas de feridos e derrubou, total ou parcialmente, prédios públicos e residenciais

Tremor atinge ilha de Java e mata 162
indonésia

Agência Estado

Um forte terremoto aba-
lou a ilha de Java, a princi-
pal da Indonésia, matando 
pelo menos 162 pessoas, ferin-
do outras centenas e derru-
bando, total ou parcialmente, 
prédios públicos e residen-
ciais nessa segunda-feira, 21. 

Epicentro do tremor, que 
alcançou 5,6 graus na Esca-
la Richter, foi perto da cidade 
de Cianjur, destruindo e da-
nificando prédios, incluin-
do o hospital local. Autorida-
des apontam que número de 
mortos pode aumentar en-
quanto trabalhos de resgate 
continuam.

Autoridades do país asiá-
tico trabalham desde o início 
da manhã de ontem em ope-

rações de resgate e de atendi-
mento às vítimas, mas mui-
tas pessoas seguem presas 
em escombros ou soterradas 
- o que pode fazer com que o 
número de vítimas possa au-
mentar.

n 

Epicentro 
do tremor, 
que alcançou 
5,6 graus na 
Escala Richter, 
foi perto 
da cidade 
de Cianjur, 
destruindo e 
danificando 
prédios

O ministro das Relações 
Exteriores da Coreia do Norte, 
Choe Son Hui, chamou o secre-
tário-geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), Anto-
nio Guterres, de “um fantoche 
dos Estados Unidos”. A críti-
ca ao chefe da ONU vem após 
Guterres se juntar à condena-
ção liderada pelos americanos 
ao recente teste de míssil balís-
tico intercontinental (ICBM, na 
sigla em inglês) feito pela Co-
reia do Norte na sexta-feira, 18.

“Muitas vezes considero o 
secretário-geral da ONU como 
um membro da Casa Branca 
ou do Departamento de Esta-
do americano”, disse o minis-
tro, em comunicado divulgado 
pela mídia estatal. “Expresso 
meu profundo pesar pelo fato 
de que o secretário-geral da 
ONU tenha tomado uma atitu-
de muito deplorável, alheio ao 

propósito e princípios da Carta 
da ONU e sua própria missão 
que é manter a imparcialidade, 
objetividade e equidade em to-
dos os assuntos”, acrescentou.

Choe criticou Guterres por 
levar o teste do ICBM ao Con-
selho de Segurança da ONU, 
dizendo que “isso prova clara-
mente que ele é um fantoche 
dos Estados Unidos”.

A pedido do Japão, o Con-
selho de Segurança da ONU 
agendou uma reunião de 
emergência para esta segunda-
feira (21) sobre o lançamento do 
ICBM pela Coreia do Norte. Po-
rém, não está claro se isso po-
derá impor novas sanções eco-
nômicas ao país, pois China e 
Rússia, dois dos membros do 
Conselho com poder de veto, 
se opuseram a movimentos 
anteriores para endurecimen-
to de sanções à Coreia do Nor-
te por conta de testes proibidos 
de mísseis balísticos.

Ministro chama Guterres 
de “fantoche dos EUA”

coreia do norte

Agência Estado

Em comunicado divul-
gado ontem a Comissão Eu-
ropeia, braço executivo da 
União Europeia (UE), afirma 
que “mostrou ambição e flexi-
bilidade para manter o obje-
tivo de limitar o aquecimen-
to global a 1,5 graus ao seu 
alcance”. “Após uma sema-
na difícil de negociações, um 
esforço europeu forte e unido 
ajudou a garantir um acordo 
árduo para manter vivas as 
metas do Acordo de Paris”, 
diz o texto.

“A construção de pon-
tes da UE também ajudou a 
estabelecer novos arranjos 
de financiamento equilibra-
dos, com uma base de doa-
dores expandida, para aju-
dar comunidades vulneráveis 
a enfrentar perdas e danos 

causados pelas mudanças cli-
máticas”, destaca o documen-
to. “As partes concordaram 
que limitar o aquecimento 
global a 1,5ºC requer redu-
ções rápidas, profundas e sus-
tentadas nas emissões globais 
de gases de efeito estufa, re-
duzindo-as em 43% até 2030 
em relação ao nível de 2019”, 
acrescenta.

Além disso, eles reitera-
ram o apelo do Pacto Climá-
tico de Glasgow para que as 
Contribuições Determina-
das Nacionalmente (NDCs) 
sejam atualizadas conforme 
necessário para se alinhar 
com a meta de temperatura 
do Acordo de Paris, até o fi-
nal de 2023.

“Os resultados finais da 
COP-27 complementam os 
muitos acordos bilaterais e 
multilaterais firmados pela 
Comissão nas últimas duas 

semanas”, destaca.
A presidência egípcia da 

COP-27 lançou quatro inicia-
tivas de soluções climáticas 
para aprimorar a ação global 
e garantir que os países se-
jam capazes de cumprir suas 
NDCs e as metas estabeleci-
das pelo Acordo de Paris.

UE concorda com o compromisso da 
COP-27 para manter o Acordo de Paris

aquecimento global

Letícia Simionato 

Agência Estado

A usina nuclear de Za-
porizhzia, na Ucrânia, a 
maior da Europa e uma das 
maiores do mundo, sofreu 
com enormes explosões no 
domingo (20), informou a 
Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA), 
que voltou a pedir medidas 
urgentes para evitar um de-
sastre. Mais cedo, a Ener-
goatom, agência estatal da 
Ucrânia, acusou a Rússia 
de realizar bombardeios 
ao local, enquanto a Rússia 
acusou Kiev de estar fazen-
do provocações, uma troca 
de acusações que vem se re-
petindo há meses.

Rafael Mariano Gros-
si, diretor-geral da agên-
cia nuclear da ONU, disse 
que duas explosões - uma 
na noite de sábado e outra 

na manhã de ontem - per-
to da usina de Zaporizhzia 
encerraram abruptamen-
te um período de relativa 
calma em torno da insta-
lação nuclear que tem sido 
palco de combates intensos 
entre forças russas e ucra-
nianas desde o início da 
guerra, em 24 de feverei-
ro, e foi ocupada pelas tro-
pas russas.

No que parecia ser um 
novo bombardeio perto e 
no local, especialistas da 
AIEA, que estão nas ins-
talações de Zaporizhzia 
desde que o órgão realizou 
uma inspeção de seguran-
ça no local há menos de três 
meses, relataram ter ouvi-
do mais de uma dúzia de 
explosões em um curto pe-
ríodo de tempo na manhã 
de ontem.

Vários edifícios, siste-

mas e equipamentos da 
usina - nenhum deles críti-
co para a segurança nuclear 
da instalação - foram dani-
ficados no bombardeio, dis-
se o comunicado da AIEA. 
Não houve relatos de víti-
mas. Grossi disse que os re-
latos de bombardeios eram 
“extremamente perturba-
dores”. Ele acrescentou: 
“Quem quer que esteja por 
trás disso, deve parar ime-
diatamente”.

Como já ocorre desde 
que a usina se tornou palco 
de ataques, Rússia e Ucrâ-
nia trocaram acusações pe-
los bombardeios. Moscou 
acusou as forças ucrania-
nas de dispararem mais 
de 20 projéteis de grande 
calibre contra a central que 
abriga, entre outras coisas, 
um depósito de combustí-
vel nuclear.

Usina nuclear de Zaporizhzia é 
alvo de bombardeios dos russos

guerra na ucrânia

Agência Estado
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A presidência 
egípcia da 
COP-27 lançou 
quatro iniciativas 
de soluções 
climáticas para 
aprimorar 
a ação global 

Desde que o homem pi-
sou na Lua, em 1969, a gran-
de questão espacial passou 
a ser se o homem poderia 
viver fora da Terra. Ago-
ra, pouco mais de 50 anos 
depois, isso pode se tor-
nar realidade. Em entrevis-
ta à BBC, Howard Hu, alto 
funcionário da Nasa e líder 
do programa aeroespacial 
Orion, disse que a Missão 
Artemis prevê que astro-
nautas passem a viver por 
longos períodos na Lua a 
partir dos próximos anos.

Segundo Hu, o lança-
mento do foguete Artemis I, 
na última quarta-feira ( 16), 
foi um “dia histórico para o 
voo espacial humano” ,por-
que representou um avanço 
em relação à criação de há-
bitats lunares - que a prin-
cípio servirão de base de 
apoio a missões científicas.

O foguete transportou 
a espaçonave Orion, que 

atualmente está a cerca de 
134 mil quilômetros da Lua, 
junto a um “manequim” ca-
paz de registrar os impactos 
da viagem no corpo huma-
no. Se o voo for bem-suce-
dido e os registros mostra-
rem que a viagem é segura 
para o ser humano, o plano 
é ter humanos vivendo na 
Lua “nesta década”.

Na semana passada, o 
Estadão entrevistou uma 
cientista brasileira envol-
vida no projeto. “Quando 
você tem humanos a bor-
do é muito perigoso estar 
no espaço por muito tem-
po, então, um foguete pos-
sante (como o Artemis I) 
pode reduzir o tempo ne-
cessário para chegar, diga-
mos, a Marte ou a qualquer 
outro lugar. Estou esperan-
do, agora, principalmente, 
a Artemis III, que vai levar 
humanos de volta à Lua”, 
disse Rosaly Lopes.

O objetivo é que no ter-
ceiro foguete da Missão Ar-
temis os astronautas pou-

sem na Lua - o que não 
acontece desde a Apollo 17, 
em dezembro de 1972. À 
BBC, Hu disse que esse “é o 
primeiro passo que estamos 
dando para a exploração do 
espaço profundo a longo 
prazo, não apenas para os 
Estados Unidos, mas para 
o mundo”.

Missão Artemis
O foguete Artemis I, 

de 100 metros de altura, 
d e c o l o u  d o  C e n t r o 
Espacial Kennedy, no Cabo 
Canaveral da Ilha Merritt, 
nos Estados Unidos. Foi 
a terceira tentativa de 
lançamento e primeira a 
ser bem-sucedida - a Nasa 
tentou a decolagem em 
agosto e setembro, mas teve 
que abortar a missão ainda 
na contagem regressiva 
por conta de problemas 
técnicos.

Segundo Hu, a missão 
a tual  es tá  indo bem, 
com todos os sistemas 
funcionando. Por isso, nesta 

segunda-feira, 21, a equipe 
deve fazer um segundo 
disparo dos motores da 
Orion, conhecidos como 
queima.

Um dos objetivos desse 
retorno do homem à Lua 
é descobrir se há água no 
polo sul do satélite. Se sim, 
será possível produzir 
combustível para naves que 
irão mais fundo no espaço, 
como as que vão até Marte.

“Vamos enviar pessoas 
para a superfície (da Lua) 
e elas vão viver nessa 
superfície e fazer ciência. 
A s  m i s s õ e s  A r t e m i s 
nos permitem ter uma 
plataforma sustentável e 
um sistema de transporte 
que nos permite aprender 
a operar nesse ambiente de 
espaço profundo”, disse 
Hu à BBC. “Será realmente 
muito importante para 
nós  aprendermos um 
pouco além da órbita da 
nossa Terra e depois dar 
um grande passo quando 
formos a Marte”.

Humanos poderão viver na Lua, afirma Nasa 
astronomia

Giovanna Castro 

Agência Estado

A Nasa lançou a Missão Artemis, que prevê que astronautas passem a viver por longos períodos na Lua a partir dos próximos anos

Foto: Bill Ingalls/Nasa
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Campanhas para estimular as vendas, em cidades paraibanas, levam consumidores às lojas e aquecem a economia

Promoções movimentam o comércio
compras em alta

Pesquisa da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), em parceria com a Of-
ferwise Pesquisas, indica que 
79% dos consumidores preten-
dem fazer compras na Black 
Friday, próxima sexta-feira 
(25). Para aquecer o comércio 
local, a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande 
(CDL-CG) deu início ontem 
à segunda edição da ‘Cam-
pina Black’, com promoções, 
descontos e parcelamento que 
chega a 24 vezes.

A CDL-CG espera que essa 
ativação das vendas consiga 
estimular ainda mais o comér-
cio nos meses em que os con-
sumidores já fazem compras, 
com vistas às festividades de 
fim de ano. A expectativa é que 
ocorra um aumento das ven-
das de 4%, em um comparati-
vo com o mesmo período do 
ano passado.

A expectativa é que até o 
fim da semana, 400 estabeleci-
mentos estejam participando. 
Os setores de roupas, calçados, 
brinquedos e eletrodomésticos 
devem ser os mais procurados 
pelos consumidores. Além de 
Campina Grande, a campa-
nha também ocorre simulta-
neamente em Esperança, Lagoa 
Seca, Queimadas, Aroeiras, Re-
mígio, Mogeiro e Boqueirão.

“Estamos muito otimistas 
para que essa campanha seja 
um sucesso. Além de todos os 
atrativos que ela oferece, a se-
mana começa já em clima de 

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com
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Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

festa, visto que, além da popu-
lação ter a oportunidade de fa-
zer suas compras com preços 
atrativos, temos o início da jor-
nada de nossa Seleção Brasilei-
ra na Copa do Mundo. Isso vai 
ocasionar um aumento do con-
sumo em todos os segmentos, 
fazendo com que a nossa eco-
nomia tenha um incremento sa-
tisfatório”, destacou o presiden-
te da CDL-CG, Eliézio Bezerra.

Lojistas se prepararam
O empresário Jucileto Bar-

bosa preparou suas lojas para 
atrair os consumidores. “É uma 
grande oportunidade e esta-
mos trabalhando duro para ga-
nhar a simpatia das pessoas. 

Nos últimos dias fizemos um 
balanço do que podíamos ofe-
recer e acredito que estaremos, 
ao fim da campanha, com um 
saldo positivo”, declarou.

Ele tem lojas de calçados na 
cidade e está oferecendo des-
contos de até 50% em alguns 
produtos. “Além disso, e esse 
é o nosso principal atrativo, es-
tamos parcelando em 10 vezes 
nas compras acima de R$ 100. 
Sem campanhas como essa, 
nós só parcelamos em cinco ve-
zes”, detalhou.

A proposta da campanha 
é, ainda, dispor de uma identi-
dade própria para atrair ainda 
mais a atenção dos consumido-
res e permitir que o comércio lo-

cal obtenha bons resultados. As 
lojas participantes receberam 
material composto por bandei-
rolas, cartazes e TAGs de preço. 

A CDL-CG também incenti-
va que os lojistas e gerentes rea-
lizem ações de divulgação e ofe-
reçam descontos reais para que 
o consumidor se sinta realmen-
te atraído a comprar no comér-
cio local. “Estamos analisan-
do e vendo se os preços estão 
mesmo com desconto. Se eu ver 
que tem de fato uma redução, 
quero comprar uma geladeira. 
Só vou comprar se tiver preço 
bom, porque estou há quatro 
meses pesquisando pela inter-
net”, disse a professora Astride 
Vieira Mendes.
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Expectativa é de aumento de 4% das vendas em comparação com edição do ano passado

Para evitar problemas na 
Black Friday, o Procon-PB aler-
ta que, no dia 25, todas as lojas 
devem expor os preços dos pro-
dutos anteriores e o da promo-
ção atual “para que o consumi-
dor veja e comprove que não 
está entrando numa ‘black frau-
de’”, conforme advertiu a supe-
rintendente Késsia Liliana Dan-
tas Bezerra Cavalcanti. 

Ela revelou que há três me-
ses o Procon-PB vem monito-
rando os preços do mercado 
tanto nas lojas físicas como nas 
lojas virtuais. “No dia da Black 
Friday o Procon vai marcar pre-
sença com fiscais para evitar 
que os consumidores não caiam 
em armadilhas”, garantiu.

A primeira orientação do 
órgão é para que o consumidor 
analise se está realmente pre-
cisando do produto para não 
comprar por impulso. “Antes 
da compra, deve dar uma olha-
da nas pesquisas feitas pelo Pro-
con-PB para verificar se o preço 
cobrado é justo”, frisou Késsia 
Liliana.

O órgão já se reuniu com a 
Câmara dos Dirigentes Lojis-
tas (CDL), e mostrou a legisla-
ção do momento para que os 
empresários entendessem me-
lhor a política da troca de pro-
dutos e a forma de pagamento. 
“Nas compras pela internet os 
consumidores devem evitar pa-
gar com Pix. Todos devem pre-
ferir o cartão de crédito porque 
em caso de alguma irregulari-
dade, fica mais fácil a gente to-
mar alguma medida”, orienta.

O consumidor também deve 
prestar atenção na política de 
troca do estabelecimento e não 
esquecer de guardar a nota fis-
cal. Assim como registrar todos 
os passos feitos durante a com-
pra de um produto, ou seja, sal-
var os e-mails, gravar as telas 
e todas as comunicações reali-
zadas com o fornecedor. Após 
a compra de um produto pela 
internet, o consumidor tem até 
sete dias para se arrepender, 
a contar da data de entrega, e 
pode inclusive receber de volta 
o valor do frete.

Dicas do Procon-PB
O consumidor deve pesqui-

sar, uma vez que os preços po-
dem variar entre os estabele-
cimentos. Caso o consumidor 
identifique práticas inadequa-
das, a orientação é que busque 
seus direitos. O primeiro pas-
so é procurar o gerente ou res-
ponsável pela loja. Não havendo 
acordo, deve-se ir ao Procon-PB 
para fazer a denúncia.

Também cabe ao consumi-
dor com o dinheiro em mãos, 
pechinchar descontos ainda 
maiores para pagamento à vis-
ta. Para não se endividar, a dica 
é fazer uma lista de produtos 
que realmente deseja comprar.

Há casos em que os produ-
tos estão em promoção justa-
mente por apresentarem pe-
quenos “defeitos”. Nesses casos, 
as avarias devem ser apresenta-
das ao consumidor e justifica-
das como motivos para a aplica-
ção do desconto. O consumidor 
deve ter ciência total do estado 
do produto antes da compra.

O atendimento do Procon 
funciona de forma remota atra-
vés do WhatsApp (83) 98618-
8330 e também na forma pre-
sencial, através de agendamento 
no número 3221-6356. 

Procon orienta compradores da PB
José Alves 

zavieira2@gmail.com

O Conselho Deliberati-
vo Estadual do Sebrae Pa-
raíba (CDE) elegeu, ontem, 
a nova diretoria para o qua-
driênio de 2023-2026, assim 
como o novo presidente do 
CDE. O diretor-superinten-
dente passará a ser Luiz Al-
berto Amorim, o diretor 
técnico, Lucélio Cartaxo, e a 
direção de administração e 
finanças da instituição con-
tinuará com João Monteiro 
da Franca Neto. Já o cargo 
de presidente do CDE pas-
sará a ser ocupado por Má-
rio Antônio Borba. A posse 
dos eleitos será no próximo 
dia 2 de janeiro.

O novo presidente do 
CDE, Mário Antônio Bor-
ba, atual presidente da Fae-
pa, parabenizou os eleitos 
para diretoria executiva e 
pontuou o novo momen-
to de desenvolvimento da 
Paraíba que o estado vive. 
“Sem dúvidas iremos fazer 
com que o Sebrae Paraíba 

Conselho Deliberativo do Sebrae 
elege nova diretoria na Paraíba 

quadriênio

se torne cada vez mais for-
te, e quem ganha com isso é 
o próprio estado”, afirmou.  

O novo superintendente 
Luiz Alberto Amorim, que 
é técnico da instituição há 
42 anos, destacou o compro-
misso da instituição com o 
desenvolvimento sustentá-
vel da micro e pequena em-
presa. “O Sebrae é uma das 
mais reconhecidas pela sua 
contribuição à competitivi-
dade dos pequenos negó-
cios. Iremos fazer uma ges-
tão com uma colaboração 

cada vez maior com as di-
versas entidades que atuam 
nesse sentido”, disse.

Já o novo diretor técnico, 
Lucélio Cartaxo, apontou 
que recebe o desafio com 
entusiasmo e responsabili-
dade. “O Sebrae é uma ins-
tituição de credibilidade e 
que tem um papel funda-
mental no crescimento em-
preendedorismo, no desen-
volvimento sustentável e na 
geração de emprego e ren-
da”, ressaltou. 

Posse dos eleitos será no dia 2 de janeiro de 2023
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Um levantamento da 
Blackhawk Network Brasil 
aponta que 32% dos consu-
midores pretendem fazer as 
compras de Natal antes do 
mês de dezembro, impul-
sionados pela Black Friday. 
Os compradores afirmam 
que pretendem gastar, em 
média, 45% mais do que 
em 2021. 

A assistente social Rena-
ta Carvalho já garantiu os 
itens que precisava. Ela vi-
nha pesquisando os preços 
de um purificador de água 
que custava R$ 800. Para 
obter uma oferta melhor, 
criou um alerta em um apli-
cativo de busca. “Quando 
apareceu uma oferta por R$ 
499, eu comprei logo para 
garantir o preço. Também 
estava querendo comprar 
um notebook e consegui 
um desconto de 15% no 
aparelho que eu queria”.

Consumidores buscam  
presentes para o Natal

n 

Legislação 
estadual 
protege o 
consumidor 
em relação 
ao que as 
lojas devem 
cumprir sobre 
produtos em 
promoção

De acordo com o presi-
dente da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de João Pes-
soa (CDL-JP), Nivaldo Vilar, 
a Black Friday divide par-
te do consumo que seria 
realizado em dezembro. 
“É um adiantamento das 
compras do Natal, o que, 
de certo modo, enfraquece 
o desempenho do melhor 
mês para o comércio. O im-
pacto é maior nas lojas de 
eletrodomésticos e eletrô-
nicos. Muita gente espera 
para trocar os itens da linha 
branca ou comprar uma TV 
ou aparelho de celular nes-
ta semana”, comenta.

Nivaldo Vilar ressalta 
aos lojistas a necessidade de 
cumprir o que determina a 
legislação estadual sobre a 
obrigatoriedade de infor-
mações de valores e pro-
dutos que estarão em pro-
moção na Black Friday.  A 
Lei 10.859/17 dispõe que as 
informações devem estar 
disponíveis ao consumi-
dor dois dias antes da pro-
moção, no site da empresa 
e nas lojas físicas. 

Já a Lei 11.891/21 de-
termina que as ofertas de-
vem distinguir o produto 
com preço reduzido daque-
le sem alteração. Os pre-
ços devem ser apresentados 
com clareza, sendo vedado 
o aumento falso de preços 
para valorização ilusória 
do desconto.
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Famílias de renda mais alta foram impactadas pelos gastos com locomoção e as mais pobres, pelo custo da comida

Transporte e alimentos foram vilões
inflação de outubro

As famílias de renda mais 
alta foram as que mais senti-
ram o aumento nos preços da 
economia em outubro, espe-
cialmente pelo aumento de 
gastos com transportes. No 
entanto, os mais pobres ain-
da sofreram pressão sobre o 
orçamento vinda dos alimen-
tos, informou, ontem, o Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

O Indicador Ipea de Infla-
ção por Faixa de Renda mos-
tra que a inflação de outubro 
foi de 0,51% para o segmen-
to de renda muito baixa e de 
1,14% para o grupo de ren-
da alta. Com o resultado, a 
inflação acumulada em 12 
meses alcançou 7,95% na fai-
xa de renda alta, e ficou em 
6,73% na faixa de renda mui-
to baixa.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), apurado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e usado 
pelo Ipea para fazer o cálculo 
da inflação por faixa de ren-
da, foi de 0,59% no mês de ou-
tubro e de 6,47% em 12 meses.

“Enquanto para as quatro 
classes de renda mais baixa 
os maiores impactos vieram 
dos grupos alimentos e bebi-
das e saúde e cuidados pes-
soais, para as duas faixas de 
renda mais alta os reajustes 
do grupo transportes exerce-

Daniela Amorim 

Agência Estado
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ram a maior pressão inflacio-
nária em outubro”, apontou a 
técnica Maria Andreia Paren-
te Lameiras na Carta de Con-
juntura do Ipea.

No caso do grupo alimen-
tos e bebidas, mesmo diante 
da queda nos preços dos leites 
e derivados (-2,4%), dos óleos e 
gorduras (-1,8%) e dos cereais 

(-0,79%), os aumentos dos tu-
bérculos (14,3%), das frutas 
(3,6%), dos farináceos (1,3%), 
dos panificados (1,0%) e de 
aves e ovos (0,97%) contribuí-
ram positivamente para a in-
flação de outubro, sobretudo 
para as famílias de menor po-
der aquisitivo, indica o Ipea.

Em relação ao grupo saúde 

e cuidados pessoais, a alta dos 
artigos de higiene (2,3%) pres-
sionou especialmente a infla-
ção dos segmentos de ren-
da mais baixa, ao passo que 
o reajuste dos planos de saú-
de (1,4%) impactou mais for-
temente a inflação das clas-
ses de renda mais alta. Por 
fim, o aumento das passa-

gens aéreas (23,4%) foi o prin-
cipal responsável pelo impac-
to do grupo transportes sobre 
a inflação das faixas de renda 
mais alta, anulando, inclusi-
ve, o alívio vindo da queda 
de preços da gasolina (-1,6%) 
e do transporte por aplicati-
vo (-3,1%).

O indicador do Ipea sepa-

ra por seis faixas de renda fa-
miliar as variações de preços 
medidas pelo IPCA. Os gru-
pos vão desde uma renda fa-
miliar menor que R$ 1.726,01 
por mês, no caso da faixa com 
renda muito baixa, até uma 
renda mensal familiar acima 
de R$ 17.260,14, no caso da ren-
da mais alta.

Indicador do Ipea mostrou que a inflação de outubro foi de 0,51% para o segmento de renda muito baixa, puxada pelo custo dos alimentos e bebidas

Os financiamentos para 
a compra e a construção de 
imóveis no país atingiram 
R$ 14,7 bilhões em outubro, 
o que representa uma que-
da de 14,2% em relação ao 
mesmo mês do ano passado 
e uma baixa de 8,8% em rela-
ção a setembro deste mesmo 
ano. Apesar do recuo, o volu-
me de financiamentos de ou-
tubro foi o segundo maior da 
série histórica.

Os dados foram divul-
gados ontem pela Associa-
ção Brasileira das Entida-
des de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip) e consi-
deram apenas as operações 
realizadas com recursos da 
caderneta de poupança. Não 
entram aí, por exemplo, os 
financiamentos no âmbito 
do Casa Verde e Amarela 
(CVA), que utilizam recur-
sos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).

No acumulado de janei-
ro a outubro de 2022, os fi-
nanciamentos totalizaram 
R$ 151,2 bilhões, um enco-
lhimento de 12% perante os 
mesmos meses de 2021.

Em termos de quantida-
de de casas e apartamentos 
financiados, foram 59,3 mil 
unidades, montante 16,6% 
inferior ao do mesmo mês do 
ano passado e 4,1% abaixo de 
setembro deste mesmo ano.

Entre janeiro e outubro 
de 2022, foram financiados 
618,9 mil imóveis, resultado 
15,7% inferior ao de igual pe-

ríodo de 2021.
A Abecip também divul-

gou dados do Banco Central 
mostrando que a poupança 
- fonte do crédito imobiliá-
rio - teve uma captação líqui-
da negativa de R$ 9,4 bilhões. 
No acumulado do ano, houve 
uma saída de R$ 82,3 bilhões 
em recursos da poupança.

A associação apontou 
que a perda de recursos da 
caderneta pode ser explica-
da por dois fatores: a redu-
ção da renda familiar combi-
nada com a alta da inflação, 
que comprometem a capaci-
dade de parte da população 
em manter suas reservas; e a 
Selic em patamar elevado re-
duziu a competitividade dos 
rendimentos da poupança 
frente aos demais produtos 
de investimento.

Crédito imobiliário no país 
reduz 14,2% em outubro

r$ 14,7 bilhões

Circe Bonatelli 

Agência Estado

Imóveis
Foram financiados 

59,3 mil unidades de 
casas e apartamentos, 

montante 16,6% inferior 
ao do mesmo mês do ano 

passado e 4,1% abaixo 
de setembro deste 

mesmo ano

Nos dias em que a seleção 
brasileira estiver em campo, 
na Copa do Mundo, as agên-
cias do INSS terão horário es-
pecial de funcionamento. A 
depender do horário da par-
tida, as agências poderão fe-
char mais cedo ou até mesmo 
não abrir para atendimento. 

Nos dias de jogos ao 
meio-dia as agências serão 
fechadas. Já nos jogos com 
horário marcado para as 13h, 
o atendimento será até as 11h, 
horário de Brasília. Quando 
os jogos forem às 16h o aten-

dimento ocorre até as 14h, 
horário de Brasília.

Atendimento remoto
A Central 135 também 

terá um esquema especial 
nos dias dos jogos do Brasil. 
O atendimento humano será 
suspenso 30 minutos antes 
da partida e será retornado 
30 minutos após o término 
do jogo. Durante esse inter-
valo, a Central 135 continua-
rá funcionando com o aten-
dimento eletrônico.

Pelo número 135, é possí-
vel obter informações sobre o 
benefício, saber o horário que 
foi agendado o próximo aten-

dimento na agência ou ainda 
obter informações de paga-
mento. As ligações são gra-
tuitas se forem feitas de tele-
fone fixo. Pelo celular, o custo 
é o de uma ligação local.

O Meu INSS também se-
guirá disponível tanto na in-
ternet quanto no aplicativo 
de celular. Por meio da ferra-
menta é possível pedir bene-
fícios, emitir extratos, cum-
prir exigências e agendar 
atendimento presencial. Nes-
se canal, o cidadão também 
encontra a assistente virtual 
Helô, que orienta e tira dúvi-
das sobre serviços e benefí-
cios do INSS.

Agências do INSS reduzem horário 
e podem não abrir em dias de jogos

seleção em campo

A cada 10 brasileiros 
adultos, quatro (40,05%) es-
tavam com o nome negati-
vado em outubro de 2022, 
de acordo com levantamento 
realizado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). São 64,87 milhões de 
pessoas, um novo recorde 
para a série histórica inicia-
da há oito anos.

Em outubro houve alta 
de 1,06% no volume de con-

sumidores com contas atra-
sadas em relação a setembro. 
A elevação foi de 9,24% em 
relação a outubro de 2021.

O crescimento da base 
interanual se concentrou no 
aumento da inclusão de de-
vedores cujo tempo de ina-
dimplência varia de 91 dias 
a um ano (30,19%). A faixa 
de idade com mais devedo-
res em outubro foi de 30 a 
39 anos (23,92%) - 16,07 mi-
lhões de pessoas, o equiva-
lente a 47% do total de deve-
dores do grupo etário. Entre 
os sexos, a distribuição total 
dos inadimplentes foi com-

posta 50,85% por mulheres 
e 49,15% por homens.

A dívida por consumidor 
em outubro era em média de 
R$ 3.694,06. Os consumido-
res com dívidas de até R$ 500 
eram 34,1%, contra 48,77% 
com dívidas de até R$ 1 mil.

De setembro para outu-
bro deste ano, houve eleva-
ção de 1,8% no número de 
dívidas no Brasil. Em rela-
ção a outubro de 2021, a alta 
foi 19,11%. Entre os destaques 
estão as dívidas com os ban-
cos, com crescimento intera-
nual de 31,82%, seguidas por 
água e luz (14,39%). 

Inadimplência atinge novo recorde 
e chega a 64,25 milhões de pessoas

pesquisa

Karine Melo 

Agência Brasil

Daniel Tozzi Mendes 

Agência Brasil

O Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro 
teve uma retração de 
0,4% em setembro ante 
agosto, segundo o Mo-
nitor do PIB, apurado 
pelo Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV). Na compa-
ração com setembro de 
2021, a atividade eco-
nômica teve expansão 
de 2,3% em setembro 
de 2022.

No terceiro trimes-
tre, o Monitor do PIB 
aponta crescimento de 
0,4% na atividade eco-
nômica em relação ao 
segundo trimestre des-
te ano. Na comparação 
com o terceiro trimes-
tre do ano passado, 
houve uma expansão 
de 3,2%. 

O monitor antecipa 
a tendência do princi-
pal índice da economia 
a partir das mesmas 
fontes de dados e me-
todologia empregadas 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), responsável 
pelo cálculo oficial das 
Contas Nacionais.

Sob a ótica da de-
manda, o consumo das 
famílias cresceu 5,6% 
no terceiro trimestre de 
2022 ante o terceiro tri-
mestre de 2021. 

Monitor do 
PIB aponta 
retração de 
0,4% no mês

em setembro

Agência Estado
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Diversidade

Candidatos serão selecionados pela média das notas do Ensino fundamental ou médio, sem a realização de prova

Colégio Agrícola abre inscrições 
cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições 
para o processo seletivo de in-
gresso aos cursos técnicos do 
Colégio Agrícola Vidal de Ne-
greiros (CAVN), unidade de 
ensino da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) vin-
culado ao Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias, 
na cidade de Bananeiras – PB.

Estão disponíveis 290 va-
gas, sendo 80 vagas para cur-
sos técnicos de nível médio 
integrado, no qual o estu-
dante cursa ao mesmo tem-
po uma formação técnica e o 
Ensino Médio; e 215 para cur-
sos técnicos na modalidade 
subsequente, voltados para 
quem já finalizou o Ensino 
Médio, ou está terminando o 
último ano, e deseja a capaci-
tação em nível técnico.

Para os cursos de nível 
médio integrado são 40 vagas 
para Agropecuária, e 40 va-
gas para Agroindústria. Para 
os cursos técnicos subsequen-
tes são 40 vagas para Agrope-
cuária, 25 vagas para Aquicul-
tura, 40 vagas para Nutrição e 
Dietética, 25 vagas para Labo-
ratório de Ciências da Nature-
za, 45 vagas para Paisagismo e 
40 vagas para Veterinária. Os 
cursos têm duração de 1 ano, 
ou 1 ano e meio.

As inscrições são gratui-
tas e podem ser realizadas até 
o dia 4 de janeiro, exclusiva-
mente pela internet por meio 
do portal do CAVN: www.
cavn.ufpb.br/inscricao. Para 
realizar a inscrição o estu-
dante deve digitalizar todos 
os documentos solicitados 

O Programa de Pós-Gra-
duação em Horticultura Tro-
pical (PPGHT) da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), campus Pom-
bal, lançou edital de seleção de 
candidatos para o mestrado 
acadêmico. São ofertadas 11 
vagas, sendo sete para ampla 
concorrência e quatro reserva-
das para pessoas negras (2), in-
dígenas e quilombolas (um) e 
pessoas com deficiência (um).

O programa possui três 
linhas de pesquisa: Fisiolo-
gia de Plantas Hortícolas; 

Práticas Culturais em Sis-
temas de Produção de Hor-
tícolas; e Manejo de Solo e 
Água em Sistema de Produ-
ção de Hortícolas.

As inscrições serão rea-
lizadas no período de 29 de 
novembro a 15 de dezembro, 
via Sistema Eletrônico de In-
formações (SEI). No ato do 
peticionamento eletrônico, 
toda a documentação listada 
no edital deverá ser anexada 
ao sistema.

A seleção constará de dois 
pontos de avaliação, de cará-

ter classificatório: análise do 
histórico acadêmico: Coefi-
ciente de Rendimento Aca-
dêmico (CRA); e análise do 
Currículo Lattes dos últimos 
quatro anos do candidato.

O resultado final será di-
vulgado no dia 23 de feverei-
ro de 2023.

Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria do 
Programa, pelos e-mails se-
cretaria.ppght.ufcg@hotmail.
com, ppgh.ccta.ufcg@gmail.
com, ou pelo telefone (83) 
3431-4000, Ramal 4016.

Edital de pós-graduação do mestrado 
em Horticultura Tropical tem 11 vagas

Em alusão ao centená-
rio de morte do escritor e 
jornalista brasileiro Lima 
Barreto, a Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
(UFCG), campus Cajazei-
ras, promoverá nos próxi-
mos dias 28 e 29, o simpósio 
“A relevante contribuição 
de Lima Barreto para a Li-
teratura Brasileira”. 

O evento é gratuito, 
aberto ao público e aconte-
cerá de forma híbrida.

As inscrições são realiza-
das através do preenchimen-
to do formulário eletrôni-
co. Na programação, haverá 
palestras e mesas-redondas 
com professores e pesqui-
sadores de diversas institui-
ções de Ensino Superior bra-
sileiras. O objetivo é discutir 
sobre a vida e a obra de Lima 
Barreto, uma das temáticas 
mais relevantes do campo 
das Letras/Literatura.

Os participantes terão 

direito à certificação. Pre-
sencialmente, o simpósio 
acontecerá no Auditório 
Central do Centro de For-
mação de Professores (CFP). 
O evento é organizado pela 
área de Literatura da Uni-
dade Acadêmica de Letras 
do CFP, campus Cajazeiras.

Mais informações, bem 
como a programação com-
pleta do evento, podem ser 
obtidas no Instagram @cal-
fe.ufcg.cfp.

UFCG vai realizar simpósio sobre a 
vida e obra do escritor Lima Barreto

campus de cajazeiras
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no edital  16/2022 e salvar em 
único arquivo, podendo ser 
nos formatos doc, pdf, jpeg, 
jpg ou png.

Para os cursos de Ensino 
Médio integrado ao técnico 
podem se inscrever alunos 
que já concluíram ou que es-
tão em fase de conclusão do 
Ensino Fundamental (9º ano). 
Para os cursos técnicos subse-
quentes podem se inscrever 
alunos que já concluíram ou 
que estão em fase de conclu-
são do Ensino Médio.

Os candidatos egressos de 
escola pública poderão con-
correr no sistema de cotas, 

uma vez que 50% das vagas 
são reservadas para esse pú-
blico. Dentro das vagas reser-
vadas para egressos de escola 
pública, 50% serão destinadas 
para candidatos com renda fa-
miliar bruta igual ou inferior 
a 1,5 salário-mínimo per capi-
ta. Haverá ainda um percen-
tual de reserva de vagas para 
candidatos autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas.

O diretor do CAVN, pro-
fessor Edvaldo Mesquita Fi-
lho, destaca que além de um 
ensino de qualidade com cor-
po docente qualificado, e pos-
sibilidade de participar como 

bolsistas de projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, os alunos 
ingressantes nos cursos técni-
cos do CAVN tem a oportuni-
dade de serem apoiados por 
auxílios estudantis.

“O CAVN além de ofertar  
nove cursos técnicos, oferta 
residência e alimentação no 
restaurante universitário, au-
xílio transporte, e bolsas de 
estudo como PIBIC Tec, Mo-
nitoria Tec, bolsa aluno cola-
borador, bolsa esporte e cul-
tura, e Extensão Tec. Também 
temos um programa de inter-
nacionalização, são ações que 
contribuem para a permanên-

cia e êxito dos estudantes”, 
disse Edvaldo Mesquita.

A seleção será realizada em 
única fase a partir da análise 
do histórico escolar, e não será 
realizada prova. Para ingresso 
no curso integrado serão ana-
lisadas as médias das discipli-
nas de Português, Matemática 
e Ciências, do 9º  ano do Ensi-
no Fundamental. Já para in-
gresso nos cursos subsequen-
tes a seleção se dará a partir 
das médias das disciplinas de 
Português, Matemática e Biolo-
gia, do 1º, 2º e 3º anos do Ensi-
no Médio. Nos dois casos a mé-
dia do processo seletivo será a 

média aritmética das discipli-
nas requisitadas.

No edital podem ser con-
feridas as especificidades 
para candidatos que concluí-
ram o Ensino Médio no mo-
delo supletivo, ou através do 
ENCCEJA. Os alunos selecio-
nados ingressarão no semes-
tre letivo 2022.2 do CAVN, 
que terá início no primeiro se-
mestre de 2023.

O resultado final do Pro-
cesso Seletivo 2021.2 do 
CAVN, após os recursos, será 
divulgado no dia 14 de janei-
ro de 2023, no endereço www.
cavn.ufpb.br, após as 17h.

Estão disponíveis 290 vagas, sendo 80 para cursos técnicos de nível médio integrado e 215 para cursos técnicos na modalidade subsequente

“O CAVN, além 
de ofertar  
nove cursos 
técnicos, 
oferta 
residência e 
alimentação 
no restaurante 
universitário

Edvaldo Mesquita

O Diário da Justiça Eletrô-
nico do Tribunal de Justiça da 
Paraíba divulgou ontem a 37ª 
Lista de Preferência de Pre-
catórios do Estado da Paraí-
ba. Serão contemplados 955 
beneficiários maiores de 60 
anos, pessoas com deficiên-
cia e/ou doentes graves, que 
possuem direito de receber 
seus créditos de forma prefe-
rencial, nos termos do art. 100 
§2º da Constituição Federal.

Atendendo ao disposto no 
§3º, do art. 12, da Resolução 
CNJ nº 303/2019, que proí-
be a divulgação de dados de 
identificação do beneficiário, 
a lista preferencial está publi-
cada com as letras iniciais do 
nome de cada credor, acom-
panhado do respectivo nú-
mero do precatório.

“Esta é a oitava Lista Su-
perpreferencial pulicada na 
gestão do desembargador 
Saulo Benevides. A quan-
tidade de listas publicadas 
e de credores beneficiados 
demonstra o empenho da 
gestão em cumprir tão im-
portante obrigação constitu-
cional”, informou o juiz auxi-
liar da presidência, Giovanni 
Magalhães Porto.

O gerente de precatórios, 
Higor Rodrigues Leal res-
saltou que após o prazo de 
recursos os autos irão con-
clusos à presidência para a 
determinação de pagamen-
to de acordo com a disponi-
bilidade financeira da conta 
cujo repasses são destinados 
ao pagamento da ordem cro-
nológica e parcelas superpre-

ferenciais. Acrescentou que o 
TJPB não solicita depósitos, 
adiantamentos de taxas, cus-
tas processuais ou impostos 
para o recebimento de valo-
res de precatórios. Também 
não expede ofícios solicitan-
do contato telefônico para 
resgate de valores.

Preferencial
O credor de precatório ali-

mentar que seja idoso (maior 
de 60 anos de idade), porta-
dor de doença grave (art. 6º, 
XIV Lei nº 7.713/88) ou pes-
soa com deficiência faz jus 
ao pagamento da parcela su-
perpreferencial, que pode 
ser requerido diretamente 
pelo credor através do preen-
chimento do formulário dis-
ponível no site do Tribunal 

TJPB publica 37a Lista de Precatórios Preferenciais do Estado
995 beneficiados

n 

O TJPB não 
solicita 
depósitos, 
adiantamentos 
de taxas, custas 
processuais ou 
impostos para 
o recebimento 
de valores de 
precatórios

Tribunal também não expede ofícios solicitando contatos
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> Requerimento Eletrônico 
de Preferência). O pagamen-
to do crédito é feito median-
te transferência bancária em 
conta do titular do crédito do 
precatório.
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1718 — Barba Negra, corsário inglês
1963 — John F. Kennedy, 
político norte-americano
2000 — Emil Zatopek, atleta tcheco
2007 — Maurice Béjart, 
dançarino e coreógrafo francês
2014 — Seu Lunga, poeta brasileiro
2019 — William Monteiro de Lima, 
jornalista (PB)
2019 — Henry Sobel, rabino brasileiro

Mortes na História

Sérgio José de Santana
18/11/2022 – Aos 62 anos, em João 
Pessoa (PB). Auxiliar de serviços 
gerais e trabalhava há 34 anos 
no Jornal A União, da Empresa 
Paraibana de Comunicação (EPC). 
Divorciado e sem filhos, ele era natural da capital 
paraibana e nascido em 25 de outubro de 1960.

Foto: Alexandre Macedo

Aforismo
“Jesus mudou o sentido 

da morte. E mudou através 

de sua própria morte. 

E foi o primeiro a vencer 

o poder da morte”.
Dom Manoel 

Delson
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A cavidade bucal é uma das 
principais portas de entrada de ví-
rus, bactérias e outros microrganis-
mos no corpo humano. A pneumo-
nia associada à ventilação mecânica 
(PAVM) é uma causa significativa 
de mortalidade em pacientes gra-
vemente doentes em unidades de 
terapia intensiva (UTIs). Mas a hi-
giene bucal adequada associada ao 
tratamento odontológico de pacien-
tes internados em UTI pode redu-
zir em 21,4% o risco de morte, se-
gundo pesquisa da Universidade 
de São Paulo (USP), campus de Ri-
beirão Preto.

De acordo com o cirurgião-den-
tista Lindoaldo Xavier de Sousa, do 

Instituto Cândida Vargas, em João 
Pessoa, a equipe odontológica em 
UTI atua na prevenção, diagnós-
tico e tratamento de quadro infec-
cioso ou traumático que o paciente 
possa apresentar. O exame odon-
tológico é feito em duas partes: no 
exame clínico extraoral: o cirurgião 
dentista faz a busca ativa por ede-
mas (inchaços), linfonodos palpá-
veis e feridas. Já na parte intraoral 
faz a mesma busca nas estruturas 
moles, além da avaliação de cada 
dente para então traçar o plano te-
rapêutico individual do paciente.

Se uma pessoa já teve um fa-
miliar internado na UTI, muito 
provavelmente, a equipe médica 
pediu para o responsável pelo pa-
ciente providenciar o enxaguante 
bucal Periogard. O cirurgião-den-

tista explica que a finalidade des-
se antisséptico é diminuir a carga 
microbiana da cavidade oral. “O 
cuidado deve ser redobrado em 
pacientes de UTI, pois há todo um 
comprometimento sistêmico insta-
lado no paciente. Quando falamos 
de paciente entubado, o monitora-
mento da cavidade oral torna-se 
ainda mais sério, pois há a dimi-
nuição do fluxo salivar, dos mo-
vimentos mastigatórios e resse-
camento das mucosas. Tudo isso 
pode contribuir para uma prolife-
ração microbiana e assim evoluir 
para uma pneumonia associada à 
ventilação mecânica. O Periogard 
em pacientes entubados é utiliza-
do em gaze estéril embebida nes-
sa solução e a limpeza oral é feita 
com auxílio de alguns instrumen-

tais odontológicos”, esclarece.
A odontopediatra Camila Me-

nezes, coordenadora de Saúde Bu-
cal da Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP) e especialista em pacientes 
com necessidades especiais, expli-
ca que o ganho e manutenção da 
saúde oral do paciente contribui em 
muito para a sua recuperação e alta 
da UTI. “O cirurgião-dentista pode 
solicitar e analisar exames hemato-
lógicos que tenham correlação com 
algum quadro clínico de origem 
odontogênica ou de competência 
odontológica. Assim, a equipe mul-
tidisciplinar fará o tratamento cor-
reto do paciente”, afirma.

A aspiração de bactérias e mi-
crorganismos pode ser um dos fa-
tores para ocorrência de infecções 
pulmonares, cuja maior frequên-

cia é na UTI. Estudos apontam que 
bactérias exclusivas da cavidade 
oral podem ser encontradas no tra-
to respiratório inferior quando não 
se tem controle do biofilme dental, a 
partir das 24 horas após a admissão 
do paciente no ambiente hospitalar.

Além da UTI, é importante des-
tacar que o cirurgião-dentista tra-
balha em enfermarias, urgências e 
no bloco cirúrgico. Camila Menezes 
enfatiza a importância da Odonto-
logia Hospitalar para a melhoria 
da qualidade de vida e redução do 
tempo de internação dos pacientes. 
“Muitas complicações podem ser 
minimizadas a partir da atuação 
da Odontologia no âmbito hospi-
talar, reduzindo consideravelmen-
te o risco de infecção e, consequen-
temente, o de morte”, conclui.

Tratamento odontológico de pacientes internados pode evitar em até 21,4% o risco de óbitos, segundo pesquisa da USP

Higiene bucal reduz mortes na UTI
PRECAUÇÃO

Obituário
Kevyn Eduardo Souza
17/11/2022 – Aos 18 anos, em João 
Pessoa, assassinado. Foi morto a 
tiros no bairro Colinas do Sul. Era 
líder comunitário e participava 
de ocupação de terrenos na 
localidade.

Foto: Notícia Paraíba

Diego Batista Gonçalves
17/11/2022 – Aos 25 anos, em Brejo 
do Cruz (PB), vítima de homicídio. 
Foi morto a tiros por desconhecidos 
quando estava lavando seu carro, 
no bairro Brejinho.

Foto: Reprodução

Eliziane
18/11/2022 – Na estrada que 
liga as cidades de Alagoinha e 
Cuitegi, no Brejo paraibano, em 
acidente de trânsito. Ela morreu 
após uma colisão entre duas 
motocicletas. A vítima morava na zona rural de 
Alagoa Grande (PB).

Foto: Notícia Paraíba

Jean
18/11/2022 – Entre as cidades 
de Cabaceiras e Boqueirão, no 
Agreste da Paraíba, em acidente 
de trânsito. Motociclista morreu 
após moto colidir contra um 
caminhão, quando voltava do trabalho em uma 
fábrica de calçados em Campina Grande (PB).

Foto: Notícia Paraíba

Fábio Félix da Silva
19/11/2022 – Aos 26 anos, em 
Campina Grande (PB). Estava 
internado desde a tarde do dia 
anterior depois de ser baleado 
numa suposta troca de tiros com 
policiais. Ele morava no bairro do José Pinheiro.

Foto: Folha Patoense

Manoel Ângelo de 
Moura Neto (Mané)
19/11/2022 – Aos 31 anos, em Patos 
(PB), em acidente de trânsito. 
Morreu após a colisão de duas 
motocicletas, ocorrida na PB-386, 
entre as cidades de Ibiara e Diamante, interior 
paraibano. Morava em Curral Velho (PB).

Foto: Redes Sociais

Luciana Batista de 
Oliveira Cantalice
18/11/2022 – Aos 45 anos, em João 
Pessoa (PB), por complicações 
(infecção generalizada) após uma 
cirurgia bariátrica e de retirada 
da vesícula. Assistente social e professora da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Era 
feminista, candomblecista e defensora do projeto 
ético-político do Serviço Social. Foi vice-presidente 
da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social (Abepss Nordeste) e integrou 
por duas gestões o conselho diretor do Conselho 
Regional de Serviço Social da Paraíba (Cress-PB).

Foto: Ascom-UFPB

Alírio Leite Dantas (Madruga)
17/11/2022 – Aos 49 anos, 
em Riacho dos Cavalos (PB), 
assassinado. Guarda noturno 
foi morto a tiros enquanto 
trabalhava. A polícia permanece 
investigando o caso.

Foto: Reprodução

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Francidalva Ferreira da Silva
17/11/2022 – Aos 35 anos, em São 
José dos Cordeiros (PB), vítima de 
homicídio. Foi assassinada a tiros 
em um bar. Ela teria chegado ao 
local armada com uma faca para 
matar um homem que teria abusado sexualmente 
de sua filha de 12 anos. Ele estava armado e 
atirou duas vezes contra ela.

Foto: TV Cabo Branco

Jason David Frank
19/11/2022 – Aos 49 anos, no 
Texas, Estados Unidos, de 
causa não revelada (suspeita 
de suicídio). Ator era um dos 
integrantes do elenco das 
primeiras temporadas da série ‘Power Rangers’. 
Nas telas, ele interpretou Tommy Oliver, o 
ranger verde, entre os anos de 1993 e 1996. Ele 
ainda era lutador de MMA profissional e tinha 
um currículo completo, com habilidades para 
muaythai, jiu-jitsu, taekwondo e judô.

Foto: Saban Entertainment
Hebe de Bonafini
20/11/2022 – Aos 93 anos, em La 
Plata, na Argentina, de causa não 
informada. Líder da Associação 
Mães da Praça de Maio. Foi 
cofundadora e símbolo de um 
movimento de mães formado na 
década de 1970 para cobrar informações sobre os 
filhos sequestrados, torturados e desaparecidos 
durante a ditadura militar que governou o país 
entre 1976 e 1983 e deixou 30 mil mortos. Ainda 
hoje, as Mães da Praça de Maio se reúnem todas 
as quintas-feiras para marchar na praça de mesmo 
nome, diante da Casa Rosada

Foto: Divulgação

Antônio Fábio
18/11/2022 – Em João Pessoa (PB), 
em decorrência de problemas 
gerados por deficiência cardíaca. 
Economista era filho do ex-
governador João Agripino Filho e 
irmão do ex-deputado federal João Agripino Neto.

Foto: WSCom

Samanta Euzébio Alves
19/11/2022 – Aos 11 anos, em 
Santana dos Garrotes (PB). Ela 
teria morrido após ter ingerido 
medicamentos em excesso sem 
que seu pai percebesse. Essa teria 
sido a segunda vez que a menor havia ingerido 
medicamentos. Ela teria problemas mentais. O 
caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Foto: Redes Sociais

Maria Monteiro da Silva
20/11/2022 – Aos 32 anos, em 
Bernardino Batista (PB), vítima 
de descarga elétrica. Morreu 
eletrocutada quando estava 
lavando roupas na casa dos patrões 
e, ao estender as peças, confundiu um fio de energia 
com o varal. Era casada e tinha três filhos.

Foto: Reprodução

Bruno Vianna
10/11/2022 – Aos 26 anos, em Xaxim 
(SC), assassinado. Ele era quem 
fazia a personagem de Homem-
Aranha na ‘Carreta da Alegria’, 
uma empresa de transporte 
recreativo. Foi morto a tiros.

Foto: Redes Sociais
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Estreia 
dos 

hermanos
Invicta há 35 jogos, a Argentina inicia a sua 

caminhada em direção ao tricampeonato 
enfrentando, como favorita, a Arábia Saudita

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

O Mundial do Qatar 
inicia, hoje, uma se-
quência com o pri-
meiro de 11 dias se-

guidos com quatro partidas 
sendo disputadas por dia, nes-
ta primeira fase. A abertura dos 
jogos pelos grupos C e D mar-
cam as estreias de oitos seleções, 
sendo duas delas campeãs mun-
diais e uma podendo surpreen-
der no torneio.

Logo às 7h, pelo horário de 
Brasília, os nossos eternos ri-
vais estreiam no Mundial dian-
te da Arábia Saudita, no Estádio 
Lusail, pelo grupo C, em Lusail. 
Comandada pelo ex-melhor jo-
gador do mundo, Lionel Messi, a 
Argentina chega a sua 17a edição 
e busca o sonhado tricampeona-

to que não vem desde o Mundial 
do México, em 1986. 

Após 28 anos sem títulos e 
sete finais perdidas (uma delas 
a da Copa do Mundo de 2014, no 
Brasil), os hermanos chegam ao 
Qatar  invictos há 35 jogos. Ven-
ceu a Copa América no Brasil, 
em 2021, derrotando a seleção 
brasileira por 1 a 0 no Maracanã, 
os comandados de Lionel Scalo-
ni farão o máximo para buscar 
o título naquele que pode ser o 
último Mundial de Lionel Mes-
si, hoje com 35 anos. 

A Arábia Saudita disputa-
rá a Copa do Mundo pela sex-
ta vez e a primeira perto de 
casa. Os sauditas tiveram ape-
nas uma derrota nas Elimina-
tórias, apesar de terem caído no 
mesmo grupo de outros partici-
pantes na Copa do Mundo: Ja-
pão e Austrália. Sob o comando 
do técnico francês Hervé Re-
nard, o torneio será uma pro-
va para um plantel 100% com-
posto por jogadores formados 
em casa.

A outra partida do grupo 
envolvendo México e Polônia 
acontece às 13h, no Estádio 974. 
Depois de se classificar para as 
últimas sete edições, o México 
chega ao Qatar com o objetivo 

de conseguir um lugar entre 
as oito melhores seleções, uma 
meta quase irrealista. O país 
não chega a essa fase desde que 
sediou o torneio em 1986. Des-
de então, não conseguiu passar 
das oitavas de final.

Por sua vez, a seleção polo-
nesa tem o centroavante Robert 
Lewandowski como principal 
esperança. A disputa no Qatar 
será provavelmente a última 
participação na Copa do Mun-
do do centroavante escolhido 
duas vezes pela Fifa como me-
lhor jogador do mundo.

Grupo D
O jogo de estreia começa com 

a Dinamarca diante da Tunísia, 
às 10h, no Estádio da Educação, 
em Doha. Os dinamarqueses con-
seguiram combinar resultados 
muito bons com um jogo atraen-
te, o que resulta em certo otimis-
mo de que será possível compe-
tir na Copa do Mundo e, se tudo 
correr bem, surpreender. Para os 
tunisianos o retrospecto no tor-
neio não é bom. A equipe sempre 
foi eliminada na fase de grupos e 
soma apenas duas vitórias em 15 
jogos nas suas cinco aparições an-
teriores. Também não gera otimis-
mo o desempenho recente nos tor-
neios da sua confederação.

A atual campeã, França, es-
treia no torneio contra a Austrá-
lia, às 16h, no Estádio Al Janoub, 
em Al-Wakrah, com o objetivo de 
conquistar o segundo Mundial 
consecutivo, algo que apenas duas 
seleções conseguiram: a Itália, em 
1934 e 1938, e o Brasil, em 1958 e 
1962, o que mostra a dificulda-
de da tarefa. No entanto, não terá 
vida fácil após ter mais um joga-
dor cortado por lesão.  Desta vez, 
trata-se de um de seus principais 
jogadores do sistema ofensivo, o 
atacante Karim Bezema, atual me-
lhor jogador do mundo. Antes, o 

zagueiro Presnel Kimpembe e o 
meia Christopher Nkunku já ha-
viam sido cortados. Ngolo Kanté 
e Paul Pogba, estrelas do título de 
2018, nem foram convocados, tam-
bém devido a lesões.

Os australianos estarão na 
Copa do Mundo pela sexta vez 
na história, sendo a quinta con-
secutiva e a segunda com Grah-
am Arnold como técnico. A meta 
é passar da fase de grupos, o que 
eles só conseguiram na Alema-
nha, em 2006, quando chegaram 
às oitavas de final.

n 

A Argentina 
ganhou as 
Copas de 
1978 e 1986 
e entra em 
campo, hoje, 
sonhando 
com mais uma 
conquista

França
Sem a presença de cinco 

jogadores, um deles o 
atual melhor do mundo, 
o atacante Benzema, a 

campeã da última Copa 
faz a sua estreia no 

Mundial do Qatar, hoje, 
diante da Austrália

Xavi aponta Brasil e Argentina acima dos adversários
técnico do barcelona

O espanhol Xavi, técnico do 
Barcelona e campeão mundial 
em 2010, afirmou, ontem, que 
as seleções de Brasil e Argenti-
na estão ligeiramente acima dos 
adversários na disputa da Copa 
do Qatar. O ex-meia confirmou 
que estará no país sede do tor-
neio, entre os dias 25 e 30 deste 
mês, para acompanhar pessoal-
mente alguns jogos, entre eles, 
Espanha e Alemanha, um dos 
duelos mais esperados da fase 
de grupos. 

Xavi, inclusive, disse con-
fiar em um bom desempenho 

dos campeões de 2010 na edição 
deste ano do torneio.  "Preve-
jo uma Copa do Mundo muito 
boa para a Espanha", garantiu o 
comandante do Barcelona. 

"Tem uma mescla muito boa 
para poder chegar longe, embo-
ra esteja em um grupo difícil", 
completou. 

Para o ex-meia, há dificul-
dade para que se aponte um 
favorito para o Mundial, mas 
apontou duas das maiores po-
tências na lista de candidatos, 
entre eles, os pentacampeões 
mundiais. 

"Vejo uma Copa do Mundo 
muito equilibrada e difícil, vejo 

os dois sul-americanos um pe-
queno passo acima dos euro-
peus. Vejo o Brasil muito forte e 
Leo (Messi), com a Argentina, 
muito motivado", avaliou. 

Bélgica
A Federação Belga de Fute-

bol (KBVB) seguiu o compor-
tamento de Inglaterra, Alema-
nha, Holanda, País de Gales, 
Dinamarca e Suíça ao desis-
tir do uso da braçadeira “One 
Love”, após a Fifa confirmar 
que aplicará sanções esporti-
vas a quem utilizar o acessório.

“Muito desapontados, os 
nossos jogadores e técnicos de-

cidiram que o capitão não usa-
rá a braçadeira ‘One Love’ para 
não correr riscos esportivos. 
Eles são fortes apoiadores da in-
clusão e continuarão a mostrar 
o seu apoio de outras formas. A 
KBVB, juntamente com os ou-
tros países envolvidos, anali-
sará criticamente a sua relação 
com a Fifa no próximo período”, 
comunicou a federação.

Na nota, a KBVB se referiu 
aos contatos estabelecidos nos 
últimos dias entre o grupo de 
trabalho sobre direitos huma-
nos e trabalhistas da Uufa e 
da Fifa sobre "importantes 
questões pendentes" no Catar. 

Lionel Messi disputa a sua 
última Copa do Mundo, 
em mais uma chance de se 
tornar campeão do maior 
torneio do planeta

Xavi vê uma Copa muito equilibrada, mas o Brasil muito forte

Foto: @xavi
EFE
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Vitória foi construída nos minutos finais, depois do time africano perder algumas oportunidades de gol

Holanda derrota o Senegal por 2 a 0
grupo a

A Holanda teve dificulda-
des, mas com gols na reta fi-
nal da partida, venceu uma 
seleção de Senegal desfalca-
da de Sadio Mané, ontem, por 
2 a 0 no encerramento da pri-
meira rodada do grupo A da 
Copa do Mundo. 

A partida, que em teoria 
envolvia as duas favoritas do 
grupo A, foi marcada pela 
pouca inspiração das duas 
seleções, que ao longo de 90 
minutos acertaram apenas 
sete finalizações em gol (qua-
tro delas dos senegaleses), de 
acordo com estatísticas forne-
cidas pela Fifa. 

O meia Cody Gakpo foi 
responsável por abrir o pla-
car aos 39 do segundo tem-
po, após lindo lançamento 
de Frenkie De Jong. Já aos 54 
da etapa final, o meia Davy 
Klaassen aproveitou rebote 
de defesa do goleiro Edouard 
Mendy, fez o segundo e fe-
chou o placar. 

O jogo, realizado no está-
dio Al Thumama, em Doha, 
foi o segundo do dia com trio 
de arbitragem brasileiro, des-
ta vez o formado por Wilton 
Pereira Sampaio e os assisten-
tes Bruno Boschilia e Bruno 
Pires. Mais cedo, na vitória da 
Inglaterra sobre o Irã, traba-
lharam Raphael Claus, Rodri-
go Figueiredo e Danilo Manis. 

Com a vitória, a Holan-
da chegou a três pontos e se 
igualou ao Equador, que no 
domingo passou pelo Qa-
tar também por 2 a 0, no jogo 
de abertura desta edição da 
Copa do Mundo. 

A segunda rodada da cha-

Curtas
Luis Enrique não sabe se
continua depois da Copa

Fifa antecipa campanha
contra a discriminação

Técnico do Equador vê
resultado com cautela

O técnico Luis Enrique não deu pistas, durante 
sua terceira transmissão como ‘streamer’, sobre 
o futuro no comando da seleção espanhola, uma 
etapa que garantiu estar “desfrutando muito”, 
mas não sabe “se será mais longa ou não”. “É o 
menos interessante para mim e para todos nós que 
fazemos parte da equipe. O objetivo é fazer uma 
grande Copa do Mundo e dar o melhor desempenho. 
Então temos muito tempo para ver o que fazemos 
e como será feito”, afirmou na primeira vez que foi 
questionado sobre seu futuro. Mais tarde, voltou a 
referir-se ao assunto quando lhe deram a opção de 
trabalhar como treinador de seleção ou em um clube. 
“É totalmente diferente. Desde o início procuramos 
não reclamar, comportamento estóico porque não 
traz nada de positivo. Não reclamamos de ter pouco 
tempo ou dias de treino”, avaliou. 

A Fifa antecipou nesta segunda-feira a campanha 
batizada de ‘No Discrimination’ (Sem Discriminação), 
prevista para começar nas quartas de final da Copa do 
Mundo, e que os capitães das 32 seleções participantes 
do torneio utilizarão braçadeiras com a mensagem.  
O anúncio aconteceu pouco depois da divulgação 
de um comunicado conjunto das federações de 
Alemanha, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, País de 
Gales e Suíça, de que abririam mão do uso de uma 
peça nas cores do arco-íris, como forma de apoio aos 
direitos do coletivo LGBTI.. “A Fifa foi muito clara, ao 
afirmar que imporá sanções esportivas se nossos 
capitães utilizarem as braçadeiras no campo de 
jogo”, indicaram as entidades nacionais, que estavam 
dispostas a pagar multa pelo uso da peça, mas temiam 
o recebimento de cartões amarelos pelos capitães, 
antes mesmo de a bola rolar. 

O argentino Gustavo Alfaro, técnico da seleção 
equatoriana, admitiu satisfação com a vitória sobre 
o Qatar por 2 a 0, no jogo de abertura da Copa do 
Mundo, mas evitou apontar que o resultado já é 
determinante para a classificação às oitavas de 
final.  "É uma boa vitória, porque o primeiro jogo do 
Mundial é o que gera maior tensão. Só tivemos quatro 
dias para preparar a equipe, e o adversário tinha 
os movimentos muito ajustados. Além disso, somos 
um time muito jovem, e isso estava na cabeça dos 
jogadores", disse o comandante da 'Tri', em entrevista 
coletiva. Alfaro, contudo, fez questão de dizer que o 
resultado "não é decisivo", estando pendentes os jogos 
contra a Holanda, na próxima sexta-feira, e Senegal, 
no dia 29. Inclusive, o técnico apresentou falhas dos 
comandados, que precisarão ser corrigidas. "Faltou 
mais para nós. A falta de capacidade de finalização, 
nos contra-ataques. Vamos precisar disso contra a 
Holanda e Senegal. Contra a Holanda, teremos duas 
chances de gol, e deveremos aproveitar. Si quisermos 
ter pretensões, temos que melhorar muito", avaliou o 
técnico.  "O importante era ganhar, mas sustentado 
nas formas, e foram as que pretendíamos. Mas, 
não vou embora conformado. Fizemos parte das 
obrigações", acrescentou.  Sobre a saída de campo 
do atacante Enner Valencia, autor dos dois gols da 
partida de abertura, após sofrer pancadas no joelho e 
tornozelo, Alfaro se mostrou tranquilo.

Enner Valencia (camisa 13) marcou os dois gols do Equador

ve acontecerá na próxima sex-
ta-feira, primeiro com duelo 
entre qatarianos e senegale-
ses, e depois com encontro en-
tre holandeses e equatorianos. 

  
Poucas emoções 

Diferente do que aconteceu 
nos dois primeiros jogos da 
Copa, nas vitórias de Equador 
e Inglaterra sobre Qatar e Irã, 
respectivamente, o duelo entre 
senegaleses e holandeses teve 
um primeiro tempo morno, 
embora as duas seleções não 
se omitissem em buscar o gol. 

A primeira boa oportuni-
dade da partida aconteceu aos 
9 minutos, quando Sarr arris-
cou finalização, mas acabou 
erando o alvo. Já os europeus 
ameaçaram oito minutos de-
pois, com cabeçada para fora 
de Blind. 

Até o intervalo, o jogo se-
guiu com troca de golpes en-
tre as duas seleções em campo, 
com Berghuis desperdiçando 
a última chance, aos 40, em 
mais uma conclusão sem pre-
cisão, que acabou saindo sem 
chegar na meta de Mendy. 

A etapa complementar 
teve a mesma tônica, de opor-
tunidades criadas, mas mira 
ruim dos atacantes. Só Sene-
gal quebrou um pouco essa 
tendência, mas parou duas 
vezes em defesas de Noppert, 
o estreante goleiro holandês. 

Os vice-campeões mun-
diais em 1974, 1978 e 2010, aos 
poucos, começaram a parecer 
encurralados, diante da supe-
rioridade do adversário, mas 
tudo mudou aos 39 do segun-
do tempo. 

Foi quando o até então apa-

gado De Jong recebeu na in-
termediária e fez lançamento 
preciso, encontrando Gapko, 
que saltou na disputa com 
Mendy e testou para o fun-
do da rede. 

Os senegaleses não se de-
ram por vencidos e, no minuto 
seguinte, ficaram muito per-
to de deixar tudo igual, quan-
do Gueye acertou belo chute e 
obrigou Noppert a fazer mais 
uma grande defesa, garantin-
do a vitória 'oranje'. 

Nos acréscimos, com Sene-
gal toda lançada ao ataque, a 
zaga da Holanda saiu no chu-
tão, Depay recebeu na direita 
e disparou para defesa do go-
leiro Mendy. Klaassen, que ha-
via entrado no segundo tem-
po, apareceu bem para pegar o 
rebote e estufar a rede, dando 
números finais ao duelo. 

O atacante Cristiano Ronaldo con-
cedeu entrevista, ontem, três dias an-
tes da seleção portuguesa na Copa do 
Mundo e prometeu estar 100% fisica-
mente para o duelo com Gana e o res-
tante do torneio. 

“Já estou recuperado e preparado 
para começar o Mundial da melhor 

forma”, garantiu o astro do Man-
chester United, que perdeu parte 
da temporada por causa de uma 
lesão no quadril e de problemas 
musculares. 

“Será minha quinta Copa, 
mas a responsabilidade é a mes-
ma de quando fui morar em Lis-
boa aos 11 anos. Sempre tenho 
responsabilidade, como joga-

dor, amigo, pai. É parte da mi-
nha vida diária. A pressão sempre 

é a mesma, e eu sou capaz de aguen-
tá-la”, completou. 

Envolto em polêmicas nos úl-
timos meses, Cristiano garan-

tiu ser orgulhoso do que fez 
na carreira e que não chega 

pressionado para disputar a Copa pela 
quinta vez na carreira. 

“Se ainda tenho que provar algo 
com 37 anos e oito meses, eu me preo-
cuparia, depois do que fiz e ganhei”, 
disse o luso. 

Sobre as declarações que deu em 
entrevista à emissora britânica “Talk 
TV”, que o colocou em rota de colisão 
com o Manchester United, o atacante 
garantiu que não afetará a seleção lusa. 

“Todos os jogadores, os funcio-
nários, me conhecem e sabem como 
sou e penso. Eles me conhecem des-
de os 11 anos, não deixariam se in-
fluenciar pelo que dizem ou escre-
vem”, afirmou CR7. 

O atacante português admitiu que 
sonha com o título mundial, no entan-
to, que não se trata de uma obsessão. 

“Seria mágico vencer, mas não falta 
nada em minha vida. Já ganhei muito 
mais do que eu esperava. Todos temos 
essa ambição, mas vamos com calma. 
Se me dizem que vou ganhar mais tí-
tulos até o fim da carreira, seria feliz, 
as tenho que ficar orgulhoso de mim 
mesmo, de tudo o que fiz”, garantiu.

Português minimiza pressão antes da estreia
cristiano ronaldo

EFE

EFE

Cristiano Ronaldo diz 
estar 100% para a estreia

O jogo foi bastante disputado e somente definido a partir dos 39 minutos do 2o tempo
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Foto: EFE/Rodrigo Jiménez



O técnico do Irã, o portu-
guês Carlos Queiroz, disse 
que seus jogadores “não es-
tão na melhor atmosfera, em 

termos de concentração”, de-
vido à situação sociopolítica 
que o país está vivendo e que 
eles foram afetados por fato-
res extracampo na goleada 
por 6 a 2 sofrida para a In-

glaterra nesta segunda-fei-
ra, pelo grupo B da Copa do 
Mundo. 

Queiroz concedeu entre-
vista no Estádio Internacio-
nal Khalifa, após a partida, 

e comentou não só a derro-
ta, como o ambiente de sua 
seleção. 

“Meus jogadores não es-
tão na melhor atmosfera, em 
termos de concentração, por 
causa dos problemas ao seu 
redor. Eles são seres huma-
nos, têm filhos, têm um so-
nho, que é o de jogar por seu 
país, por seu povo, aprovei-
tar. Estou muito orgulhoso 
que eles tenham se erguido e 
lutado por isso, que tenham 
marcado dois gols contra a 
Inglaterra nestas circunstân-
cias”, disse. 

“Anos atrás, tivemos o 
apoio de todos. Agora não, 
eu não entendo que venham 
para não torcer por nós, que 
fiquem em casa. Aqueles que 
não querem nos apoiar, nós 
não precisamos deles, é me-
lhor que não venham e fi-
quem em casa. Não precisa-
mos de pessoas que só nos 
apoiam quando ganhamos”, 
acrescentou o treinador em 
relação às críticas de alguns 
torcedores. 

Queiroz também disse 
que, após essa derrota na es-
treia, vê o elenco “mais pre-
parado” para enfrentar o 
País de Gales, pela segunda 
rodada da chave. 

“Foi um bom treinamento 
no mais alto nível. Tudo está 
em aberto, ainda podemos 
ganhar seis pontos e nos clas-
sificar. Aprendemos lições, 
coisas para melhorar, e agora 
só temos que lutar pelos pró-
ximos jogos”, declarou. EFE
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Curtas
Em protesto, jogadores do
Irã não cantam hino do país

Os jogadores da seleção do Irã não cantaram 
o hino de seu país antes da partida contra a 
Inglaterra, pelo grupo B da Copa do Mundo do 
Qatar, em aparente apoio aos protestos contra 
a situação repressiva em seu próprio país e o 
recente assassinato da jovem Mahsa Amini. 

Os protestos, especialmente na capital, 
Teerã, são dirigidos ao regime iraniano após 
o assassinato de Amini, de 22 anos, que em 
setembro foi presa e agredida pela polícia por 
não respeitar o código de vestuário iraniano 
por não usar o véu islâmico corretamente. 
O assassinato, a violência à qual a jovem foi 
submetida e as mentiras do governo iraniano 
sobre o caso elevaram a ira da população por 
causa dos abusos que as mulheres sofrem no país.

Zagueiro alemão diz que
seleção estreia sem trauma

O zagueiro Niklas Süle disse ontem, que seja “um 
trauma” a eliminação precoce da Alemanha na Copa 
do Mundo de 2018, realizada na Rússia, ainda na fase 
de grupos, quatro anos após ter sido campeã mundial 
no Brasil, em 2014.

“Não é um trauma. Estamos em uma sociedade que 
anda muito depressa. No futebol, o que aconteceu on-
tem não conta hoje”, comentou o defensor em entre-
vista coletiva, motivado para o jogo de estreia na Copa 
do Qatar.

Na edição anterior do torneio, na Rússia, a Alema-
nha acabou sendo a última colocada do grupo, com 
uma vitória sobre a Suécia e derrotas para México e 
Coreia do Sul.

“Não pensamos na Coreia do Sul ou no México. Esta 
é outra Copa do Mundo. Não faz falta uma motivação 
especial, e também não é bom ter pensamentos nega-
tivos”, relatou o jogador nas instalações do Al Shamal 
Sports Club, onde a seleção alemã está concentrada, a 
120 quilômetros de Doha. No Qatar, a Alemanha es-
treará na Copa do Mundo amanhã,, contra o Japão, pelo 
grupo E, que também conta com Espanha - um dos jo-
gos mais esperados - e ainda a Costa Rica. 

Seleção levou cerca de meia hora para furar a retranca e agora terá o Estados Unidos na segunda partida

Inglaterra massacra o Irã por 6 a 2
grupo b

EFE

Quarta colocada na Copa 
do Mundo de 2018, a seleção 
da Inglaterra está mesmo de-
cidida a enterrar a máxima de 
que joga “algo parecido com 
futebol”, pois, sem chutões ou 
trombadas, estreou, ontem, na 
edição do Qatar goleando com 
tranquilidade o Irã por 6 a 2 
graças ao talento de jovens jo-
gadores de ataque, jogo válido 
pelo Grupo B. 

Um dos favoritos ao títu-
lo neste ano, o ‘English Team’ 

levou cerca de meia hora para 
furar a retranca dos iranianos, 
o que aconteceu com gol de ca-
beça do jovem meia Jude Bel-
lingham. Nascido em 29 de 
junho de 2003, ele se tornou 
o primeiro jogado nascido no 
século 21 a marcar em alguma 
edição do torneio. 

O atacante Bukayo Saka 
marcou dois gols, se juntando 
ao equatoriano Enner Valen-
cia na artilharia provisória da 
Copa. Raheem Sterling, Mar-
cus Rashford e Jack Grealish 
completaram a lista de artilhei-
ros ingleses na partida dispu-
tada no Estádio Internacional 
Khalifa, em Doha. 

O Irã marcou duas vezes na 
partida com mais um dos no-
vos goleadores do Mundial, o 
atacante Mehdi Taremi, prin-
cipal estrela da seleção coman-
dada pelo português Carlos 
Queiroz. 

O jogo marcou a estreia do 

Brasil na Copa do Mundo, mas 
não da seleção, que entrará em 
campo na próxima quinta-fei-
ra, e sim do trio de arbitragem 
formado por Raphael Claus e 
os auxiliares Rodrigo Figuei-
redo e Danilo Manis. 

Na próxima sexta-feira, a 
Inglaterra, que não se sagra 
campeã mundial desde 1966, 
vai enfrentar  os americanos, e 
o Irã terá pela frente os galeses. 

Saka
O meia-atacante Bukayo 

Saka, eleito o melhor em cam-
po na goleada desta segunda-
feira da Inglaterra sobre o Irã 
por 6 a 2, celebrou após o api-
to final o resultado e os dois 
gols que marcou na partida, 
que abriu o grupo B da Copa 
do Mundo.

“Não posso descrever como 
me sinto. É incrível. Estou mui-
to feliz e orgulhoso. Além dis-
so, ganhamos, assim, é um dia 

muito especial”, disse o joga-
dor do Arsenal, em entrevista 
à emissora britânica de televi-
são “BBC”.

“Precisávamos começar as-
sim. Não tínhamos jogado bem 
no nosso caminho rumo ao 
torneio. Havia muitos rumo-
res e especulação sobre nossa 
forma, mas demonstramos a 
todo mundo a qualidade que 
temos e o que podemos fazer”, 
completou o meia-atacante, de 
21 anos.

Saka admitiu que a seleção 
inglesa chegou na Copa com 
muita pressão, pelos resulta-
dos recentes, e que o resultado 
dá mais gás para o restante da 
competição.

“Agora, temos que ser regu-
lares assim, porque temos ou-
tro jogo dentro de alguns dias e 
temos que vencer de novo”, dis-
se o jogador do Arsenal, em re-
ferência ao duelo com os Esta-
dos Unidos, na sexta-feira. 

Paraibanos se destacam no
Sul-Americano, em Manta

O Brasil foi campeão do Sul-Americano Sub-
21 de Vôlei de Praia, realizado em Manta, no 
Equador, no último domingo. Os paraibanos 
Dudu e Isac ganharam a medalha de ouro 
e também carimbaram o passaporte para o 
Mundial da categoria que vai acontecer no ano 
que vem, em local ainda indefinido. Os atletas 
são treinados por Caio e fazem parte da seleção 
de base da Confederação Brasileira de Voleibol. 
No feminino, a dupla formada por Larissa CE e 
Julhia-ES também foi campeã. Por outro lado, a 
dupla André-ES/George-PB se tormou tricampeã 
brasileira após a vitória no Top 8 do Circuito 
Brasileiro, disputado no fim de semana na praia 
de Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Isac, Dudu, Caio, Julhia, Larissa e Marcelo integram 
a seleção brasileira no Sul-Americano em Manta

Foto: CBV/Divulgação

Técnico do Irã vê seu time desconcentrado
EFE

O começo do jogo foi de muita marcação até a Inglaterra abrir o placar e iniciar um forte ataque

Foto: Neil Hall

Foto: Neil Hall/EFE

Ingleses demoraram a abrir o placar, mas construíram a goleada sem maiores problemas ante um adversário de baixo nível técnico
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Tite já tem a escalação desenhada em sua cabeça, despista a imprensa e mantém mistério sobre o time titular

Seleção faz segundo treino no Qatar
família real presente

Ricardo Magatti 
Agência Estado

A seleção brasileira fez, ontem, o 
segundo treinamento no Catar sob 
os olhares da família real do Catar. O 
sheik Tamim Fahad Al Thani, quar-
to filho do emir Hamad bin Khalifa 
Al Thani e presente do clube Al Ara-
bi, dono do Grand Hamad Stadium, 
centro de treinamento onde o Brasil 
treina em Doha, esteve na atividade 
e deu uma camisa da equipe ao pre-
sidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo devolveu a gentileza e 
presenteou Al Thani com uma ca-
misa da seleção brasileira. O en-
contro aconteceu à beira do gra-
mado, próximo dos jogadores, que 
naquele momento participavam 
do aquecimento.

O Catar é um emirado absolutis-
ta governado pela família Al Thani 
desde o século 19. Em 1971, o país de 
maioria islâmica conquistou a inde-
pendência, mas continuou sendo ad-
ministrado pela mesma família.

Tamim Fahad Al Thani esteve 
envolvido nos esforços para aumen-
tar o protagonismo internacional do 
Catar por meio da organização de 
grandes eventos esportivos, e tam-
bém participou da compra do Paris 
Saint-Germain.

Os jogadores subiram ao gra- Jogadores em treino descontraído, ontem, a três dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar
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Emado meia hora antes do previsto 
para começar os trabalhos com um 
alongamento. Perto de um dos gols 
já estavam os três goleiros, Alis-
son, Ederson e Weverton, fazendo 
uma atividade leve com o prepa-
rador Taffarel.

Na sequência, Tite, ao lado de ou-
tros membros da comissão técnica e 
de analistas de desempenho, reuniu 
todo o grupo e passou orientações 
aos atletas com o auxílio de um mo-
nitor de vídeo cujo conteúdo a im-
prensa não teve acesso.

Todos os 26 jogadores do grupo 
assistiram às instruções atentamen-
te durante cerca de cinco minutos. 
Depois, enfim, foram ao gramado 
para os trabalhos com bola. A im-
prensa teve acesso a 40 minutos da 
atividade, mas só pôde ver um bo-
binho em campo.

Tite já tem a escalação desenhada 
em sua cabeça, mas preferiu não re-
velá-la nem deu brechas para a im-
prensa assistir às movimentações. 
Ele vai comandar mais dois treinos 
antes da estreia contra a Sérvia, quin-
ta-feira, 24, às 16h (de Brasília) e cer-
tamente será perguntado sobre o as-
sunto em coletiva na quarta-feira, 
véspera do jogo.

O treino de hoje, marcado para 
as 17h, será totalmente fechado. O 
de quarta, o último antes da primei-
ra partida do Brasil no Mundial, será 
às 18h, depois da coletiva de Tite e do 
capitão da equipe, que deve ser o za-
gueiro Thiago Silva.

Também, ontem, mas pela ma-
nhã, parte do grupo - 12 jogadores, 
e Tite - visitou o Estádio Lusail, pal-
co da estreia. A seleção brasileira in-
tegra o Grupo G, que também conta 
com Camarões e Suíça.

S E L E Ç Ã O
C A M P E Ã
EPC NA COPA, É VOCÊ NO CATAR

Apoio:

domingo,
20/11 - 13h

segunda-feira,
21/11 - 13h

TABELA - COPA DO MUNDO 2022

quinta-feira,
01/12 - 16h

0 2 6 2

0 2 1 1

Q

Q

Q



            FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO
FUNDADA EM 20 DE MARÇO DE 1964

FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Federação Paraibana de Futebol de Salão - FPFS, no exercício das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Estatuto da FPFS, convoca os Presidentes das entidades filiadas ou 
seus representantes legalmente credenciados, que estejam em pleno gozo de seus direitos, para 
Assembleia Geral Eletiva que se realizará no dia 10 de dezembro de 2022 (sábado), às 10h00min 
em primeira convocação e às 10h30min em segunda convocação, na Secretaria do Esporte Clube 
Cabo Branco, localizado na Rua Coronel Souza Lemos, s/n, Miramar, João Pessoa/PB, a fim de 
deliberar a seguinte ORDEM DO DIA: 

a) Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva, além dos 3 (três) membros 
efetivos e 3 (membros) suplentes do Conselho Fiscal da Federação Paraibana Futebol de Salão para 
mandato de 4 (quatro) anos, relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026; e 

b)  Apuração e proclamação do resultado da eleição para os cargos de Presidente e Vice-
-Presidente da Diretoria Executiva, além dos 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes 
do Conselho Fiscal da Federação Paraibana Futebol de Salão para o mandato de 4 (quatro) anos, 
relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.

O período para inscrição e registro de chapas concorrentes será de 22 de novembro de 2022 
até 30 de novembro de 2022, entre as 09h00min até as 12h00min, na secretaria do Colégio QI 
– Questão de Inteligência, localizado na Av. Pres. Epitácio Pessoa, nº 80, Centro, João Pessoa 
(PB), CEP 58040-000.

João Pessoa (PB), 22 de novembro de 2022.

João Bosco de Menezes Crispim
Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE E REGIÃO

CNPJ: 00.774.440/0001-04 – COD. SINDICAL: 006.221.05542-5
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape 
e Região, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas Estatutárias, CONVOCA todos 
os associados quites e em condições de votar, da Base Territorial desta entidade classista, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada neste dia 30/11/2022, de forma Virtual 
Remota, com início às 08h00, tendo como local a Sede desta entidade de classe, sito à Rua José 
Fernandes de Souza, S/N, Centro, CEP 58.280-000, Mamanguape(PB), e término às 18h00, para 
deliberar pela seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR 
ESCRUTÍNIO SECRETO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício/2023, juntamente 
com o PARECER DO CONSELHO FISCAL.Mamanguape (PB),21 de novembro de 2022.Elário 
Martins Tomaz – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE SOUSA

CNPJ: 08.537.904/0001-62 – CÓD. SINDICAL: 006.221.01846-5
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Sousa (PB), no 
uso de suas atribuições e em atendimento as normas Estatutárias, CONVOCA todos os associados 
quites e em condições de votar, da Base Territorial desta entidade, para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada neste dia 30/11/2022, de forma Itinerante, com início às 08h00, 
tendo como local a Sede desta entidade de classe, sito à RUA CORONEL JOSÉ VICENTE, 22, 1º 
ANDAR - SALA 102 – CENTRO, CEP: 58.800-005 – SOUSA (PB) e término às 18h00, para deliberar 
pela seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO 
SECRETO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício/2023, juntamente com o PARECER 
DO CONSELHO FISCAL. Sousa (PB), 21 de novembro de 2022. Josélio Ramos – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO E REGIÃO

CNPJ: 11.986.288/0001-31 – REGISTRO SINDICAL 006.221.27436-6
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Conceição e 
Região, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas Estatutárias, CONVOCA todos 
os associados quites e em condições de votar, da Base Territorial desta entidade classista, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada neste dia 30/11/2022, de forma Itine-
rante, com início às 08h00, tendo como local a Sede desta entidade sindical, sito à Rua Manuel 
Belmiro, 12, Bairro Centro, CEP 58.970-000, Conceição (PB), e término as 18h00, para deliberar 
pela seguinte ordem do dia:LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO 
SECRETO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício/2023, juntamente com o PARECER 
DO CONSELHO FISCAL.

Conceição (PB), 21 de novembro de 2022.
Francisco Cirilo de Oliveira

Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PATOS E REGIÃO 

CNPJ: 11.985.967/0001-96 - COD. SINDICAL 006.221.88093-0
Praça Getúlio Vargas, Nº 86, Bairro Centro, CEP 58.700-230, Patos (PB)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE AVISO
PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, informa-

mosque a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício 2023 juntamente com o PARECER DO 
CONSELHO FISCAL foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária com votação Virtual Remota 
realizada por esta entidade classista no dia 10 de novembro de 2022, das 08h00 às 18h00. As peças 
constantes da Previsão Orçamentária encontram-se arquivadas em pasta própria na Secretaria do 
Sindicato a disposição dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas quanto aos valores 
APROVADOS. Patos (PB), 21 de novembro de 2022.

Andrea Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel - Presidente
Ana Maria Almeida Mota Parente – Tesoureira

Izaura dos Santos e Silva - CRC: 1558-PB

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPINA GRANDE – ACCG
CNPJ 09.194.002/0001-33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO 

O Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande – ACCG – Antônio 
Andrade Irmão, cumprindo os termos dos artigos 13, 14 e 15 do Estatuto Social da Entidade, 
registrado no 5º. Ofício de Notas desta Comarca, sob o número 41.923, Livro 14, em 23.04.2004, 
atendendo os prazos legais e por deliberação do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva, 
CONVOCAtodos os associados da instituição em pleno gozo de seus direitos sociais para a 
Assembleia Geral Ordinária de Eleição a realizar-se no dia 07 de dezembro de 2022, às 18 
horas, na sede da entidade localizada na Avenida Floriano Peixoto, 715, 1º Andar, centro, na 
cidade de Campina Grande-PB, CEP 58400-165. O pleito visará a eleição dos integrantes do 
Conselho Diretor, nele incluído a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para o biênio 2023-
2024.Os interessados em candidatar-se ao Conselho Diretor para o respectivo biênio deverão 
registrar a chapa cinco dias úteis antes do horário previsto para a realização da Assembleia 
Eletiva, através de requerimento firmado por todos os componentes da chapa, endereçado 
ao Presidente da Entidade, em duas vias, munidos de comprovantes atualizados de todos os 
componentes assegurando serem associados admitidas ao quadro social no período de cento 
e oitenta dias antes da data prevista para as eleições e documento comprobatóriode quitações 
com as contribuições.Conforme regimento do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária, 
instaurar-se-á em primeira convocação às 18 horas. Não sendo possível a realização em pri-
meira convocação, por falta de maioria absoluta, realizar-se-á meia hora depois em segunda 
convocação com 20% dos associados e em terceira e última convocação, também com meia 
hora mais tarde, com duas vezes o número do Conselho Diretor. Após a eleição e contagem 
dos votos com aclamação dos presentes, a eleição será homologada pela presidência dos 
trabalhos, que competirá ao atual Presidente.

Ordem do dia: Eleição dos Membros do Conselho Diretor (Diretoria Executiva e Conselho Fis-
cal) para o biênio 2023-2024, à realizar-se no dia 07 de dezembro de 2022, na sede da entidade, 
localizada na Avenida Floriano Peixoto, 715, 1º andar, centro, Cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba.

Campina Grande, 22 de novembro de 2022

PRJC Camarões LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.200.298/0001-
05, neste ato representada peloSr. Paulo Roberto Jacques Coutinho, com atividade de Criação de 
Camarão em Água Salgada e Salobra, CNAE Nº 0321-3/02, localizada na Fazenda Atalaia, Distrito 
de Forte Velho, S/N, Zona Rural, Santa Rita, PB, vem tornar publico que a mesma já iniciou perante 
a SUDEMA o seu processo de RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, tendo como licença 
anterior o número a de número 3385/2018, com validade até 02/12/2022.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração
do Meio Ambiente RLO = LO Nº 181/2021 = PROC.Nº2020-010472 = OPERAÇÃO DO SISTE-
MA ADULTOR DO CONGO - 3ª ETAPA = ORÇ: 9.828.435,90 = ÁREA: 70149M² = NE: 10 = L/
AT: COXIXOLA, SUCURU, PIO X E SANTO ANDRÉ, ARAÇAGI-PB. Processo: 2022-004270/
TEC/LO-4388.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de instalação para obra de recuperação e melhoria da malha viária das Ruas Pompéu Henrique 
Cavalcanti e Cassiano da Cunha Nóbrega, no bairro de Miramar, município de Cabedelo-PB. 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

O medicamento Paxlovid, 
usado no tratamento contra a 
Covid-19, teve a venda libera-
da para farmácias e hospitais 
particulares  do país. A deci-
são foi tomada pela diretoria 
colegiada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), ontem.

De acordo com o órgão fe-
deral, a venda em farmácias 
deve ser feita sob prescrição 
médica. “A autorização da An-
visa prevê ainda que o fabri-
cante deve manter e priorizar 
o abastecimento para o progra-
ma do Sistema Único de Saú-
de (SUS)”, detalhou a agência.

“A aprovação levou em con-
sideração a venda do medica-
mento ao mercado privado em 

outros países com autoridades 
internacionais de referência, 
como Estados Unidos e Cana-
dá. A medida também conside-
rou o cenário epidemiológico 
atual, com a circulação das no-
vas subvariantes da Ômicron e 
o aumento de casos da doença 
no país”, acrescentou o órgão.

Em nota, a diretora relatora, 
Meiruze Freitas, reiterou ainda 
que o tratamento não substitui 
a vacinação. “A vacinação con-
tinua sendo a melhor estraté-
gia para evitar a Covid-19, as 
hospitalizações e os óbitos”, 
afirmou.

Para quem se destina
O Paxlovid teve o uso emer-

gencial aprovado no Brasil em 
30 de março deste ano. A Anvi-
sa explicou que o medicamen-

to composto por comprimidos 
de nirmatrelvir e ritonavir em-
balados e administrados juntos 
“é indicado para o tratamento 
da doença em adultos que não 
requerem oxigênio suplemen-
tar e que apresentam risco au-
mentado de progressão para 
Covid-19 grave”.

O Paxlovid não está au-
torizado para tratamento de 
pacientes que requerem hos-
pitalização devido a manifes-
tações graves ou críticas da 
Covid-19, detalhou o órgão fe-
deral. “Também não está auto-
rizado para profilaxia pré ou 
pós-exposição para prevenção 
da infecção pelo novo corona-
vírus. O medicamento não está 
autorizado para uso por mais 
de cinco dias.”

A agência pontuou que, 

Anvisa liberou a comercialização do medicamento para drogarias e hospitais do País, priorizando o SUS

Farmácias já podem vender Paxlovid
remédio para Covid-19

Agência Estado

como não há dados do uso do 
Paxlovid em mulheres grá-
vidas, recomenda-se que seja 
evitada a gravidez durante o 
tratamento com o referido me-

dicamento e, como medida 
preventiva, até sete dias após 
o término do tratamento. “Fi-
nalmente, o Paxlovid não é 
recomendado para pacientes 

com insuficiência renal grave 
ou com falha renal, uma vez 
que a dose para essa popula-
ção ainda não foi estabeleci-
da”, acrescentou.

A Anvisa alerta que o tratamento com Paxlovid deve ser evitado durante a gravidez

Foto: Agência Estado

O plantão da Emergên-
cia e Urgência do Comple-
xo Hospitalar Regional De-
putado Janduhy Carneiro 
(CHRDJC), em Patos, no fi-
nal de semana, foi marcado 
por 235 atendimentos, 24 ci-
rurgias e 20 pessoas aciden-
tadas. O maior volume de 
atendimentos foi no plan-
tão do sábado (19), quando 
114 pessoas foram atendi-
das. No domingo (20), ou-
tras 95 pessoas deram entra-
da na unidade e das 18h até 
a meia-noite da sexta-feira 
(18), outros 26 atendimentos 
foram registrados. 

O relatório de gestão do 
hospital, que integra a rede 
estadual de saúde, apontou 
que 20 pessoas deram entra-
da na unidade por causa de 
sinistros de trânsito, sendo 
19 delas decorrentes de in-
cidentes com motos e uma 
pessoa vítima de acidente 
com bicicleta. Dos 20 aciden-
tados, seis deles precisaram 

ficar internados para cui-
dados posteriores. A maior 
parte dos acidentados foi da 
cidade de Patos, com 10 pes-
soas no total, mas o hospital 
atendeu pacientes de Bre-
jo de Cruz, Condado, Cur-
ral Velho, Desterro, Pombal, 
São Bentinho, São José de Es-
pinharas e Teixeira.

Na emergência, além dos 
casos envolvendo as vítimas 
de sinistros no trânsito, os de-
mais foram de pacientes com 
dores na mão, ouvido, abdô-
men, braço, coluna, ombro, 
pé e no peito, tontura, queda 
da própria altura e de escada, 
torção, mordidas de animal, 
administração de medica-
mentos entre outros motivos.

Das 24 cirurgias realiza-
das, 11 foram procedimen-
tos de urgência e 13 cirur-
gias eletivas. A maior parte 
dos procedimentos foi de ci-
rurgia geral (12), seguido de 
oncológicos (sete), ortopédi-
cos (três) e vascular (dois).

A arte dos negros bra-
sileiros remanescentes de 
famílias de africanos es-
cravizados, que fugiram e 
criaram áreas para vive-
rem livres, estará represen-
tada no II Festival da Cul-
tura Quilombola, que será 
realizado no Quilombo da 
Serra do Talhado, em San-
ta Luzia, Sertão paraibano, 
no dia 27 de novembro, das 
8h às 18h.

Organizado e executado 
pelo Governo da Paraíba, 
através da Secretaria de Es-
tado da Cultura, o Festival 
terá representações de 33 
quilombos paraibanos, que 
existem entre as regiões do 
Cariri e Sertão. O primeiro 
Festival, realizado em 2019, 
reuniu quilombos do Lito-
ral e Brejo, na comunidade 
Caiana dos Crioulos, em 
Alagoa Grande.

Calendário anual
Nos dois anos seguin-

tes, o Festival não foi rea-
lizado devido às medidas 
sanitárias. O calendário de 
eventos culturais de povos 
originários e outras etnias 
faz parte da política públi-
ca do Governo da Paraí-
ba para valorizar e afirmar 
essas culturas, divulgando 
artes, modo de vida, gas-
tronomia e religiões des-
ses povos.

O calendário anual for-
mulado pela Secult-PB pre-
vê, além dos quilombolas, 
festivais destinados às co-
munidades cigana e indí-
gena. Os festivais culturais, 
com foco nesses dois po-
vos, foram realizados nes-
te ano de 2022, respectiva-
mente nas cidades de Sousa 
e Marcação. Nesta segun-
da edição, o evento conta 
com a parceria da Prefei-
tura Municipal de Santa 
Luzia e da Secretaria de 
Estado da Mulher e Diver-
sidade Humana.

O Hospital Estadual 
de Emergência e Trau-
ma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, em Campi-
na Grande, atendeu 477 
pessoas durante o fim de 
semana. O balanço tem 
como base as entradas rea-
lizadas a partir da zero 
hora do sábado (19) até as 
primeiras horas de ontem 
(21). Os casos envolvendo 
quedas lideraram as entra-
das nos plantões, durante 
o período.

O plantão de maior 
movimento foi o do sába-
do, quando 236 pessoas 
foram atendidas, segui-
do do plantão do domin-
go (20), quando deram en-
trada 225 pessoas. E da 
meia-noite de ontem, até 
as 6h30, 16 pacientes pas-
saram pela Urgência e 
Emergência da unidade. 
Dos 477 pacientes atendi-
dos no fim de semana, 389 
já receberam alta.

De acordo com a esta-
tística do Hospital de Trau-
ma de Campina Grande, 
dos 477 atendimentos, 84 
foram vítimas de queda, 
superando os acidentados 
de moto (70). Outros ca-
sos de emergência regis-
trados na unidade de saú-
de foram agressão física 
(dois), vítimas de projé-
teis de arma de fogo (três), 
arma branca (quatro), atro-
pelamentos (três), queima-
duras (três), vítimas de aci-
dentes de carro (quatro) 
e de bicicleta (quatro). Os 
demais atendimentos mé-
dicos foram na clínica mé-
dica e na pediatria.

O Trauma-CG é refe-
rência para emergência e 
urgência em cirurgia e or-
topedia para 203 muni-
cípios da Paraíba, o que 
abrange uma população 
de dois milhões de pessoas, 
e agora conta com os servi-
ços de hemodinâmica.

Hospital registra 24
cirurgias em dois dias

Trauma realiza mais de 
470 atendimentos em CG 

Festival Quilombola tem 
reisado, pontões e forró

em patosno fim de semanaem santa luzia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preços  nº  

00031/2022. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 10.641.065/0001-70.  
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, 

atendendo ao Contrato de Repasse nº 911407/2021/MDR/CAIXA, Operação nº 1076807-99, por 
intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal 
e a Prefeitura Municipal de Aguiar.

VALOR GLOBAL R$: 560.257,75 (duzentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais 
e setenta e cinco centavos)

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 20.03.2023.
Aguiar - PB, 21 de Novembro de 2022

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preços  nº  
00032/2022. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 10.641.065/0001-70.  
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, 

atendendo ao Contrato de Repasse nº 918225/2021/MDR/CAIXA, Operação nº 1079382-80, por 
intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal 
e a Prefeitura Municipal de Aguiar.

VALOR GLOBAL R$: 990.343,81 (novecentos e noventa mil, trezentos e quarenta e três reais 
e oitenta e um centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 20.03.2023.
Aguiar - PB, 21 de Novembro de 2022

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR
A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00023/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em fornecimento de material elétrico, para reforma, ampliação e construção de prédios públicos das 
diversas secretarias deste município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura da respectiva ata de registro de preços, 
convocamos a empresa: Goiás Led Materiais Elétricos e Construção Ltda - CNPJ 27.927.653/0001-
77. Martins Alves da Silva 01350831417 - CNPJ 21.980.031/0001-26. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991242633.

Algodão de Jandaira - PB, 17 de Novembro de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui 

o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro 
de Preços nº AD00007/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAMANGUAPE, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LTDA - R$ 482.000,00.

Areial - PB, 22 de Novembro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00008/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 009/2022, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO, 
COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, 
BRINQUEDOS E PLAYGROUND DESTINADOS A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA - R$ 361.841,00.

Areial - PB, 22 de Novembro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
014/2022, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, COM O INTUITO 
DE REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PROJETOS PEDAGÓGICOS 
DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de 
Preços nº AD00007/2022 - Ata de Registro de Preços nº 074/2022, decorrente do processo lici-
tatório modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAMANGUAPE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02040.12.361.1005.1009 
– aquisição de mobiliário e equipamentos para unidades escolares. 02040.12.361.1005.2009 – 
manutenção das atividades do ensino fundamental. 02040.12.361.1005.2081 – manutenção do 
ensino fundamental. 02040.12.361.1005.2085 – manutenção do ensino fundamental VAAT FEB 
30%. 449052 – equipamentos e material permanente. 339030 – material de consumo. Fonte: 500; 
540; 542. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00093/2022 - 22.11.22 - PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LTDA - R$ 482.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
009/2022, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO, COM O INTUITO DE 
REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E 
PLAYGROUND DESTINADOS A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Adesão a Registro de Preços nº AD00008/2022 - Ata de Registro de Preços nº 011/2022, decorrente 
do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 009/2022, realizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRADO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial:.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Areial e: CT Nº 00094/2022 - 22.11.22 - RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA - R$ 361.841,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Veiculo novo, tipo 
camioneta pick–up ano/ modelo corrente, adaptado para ambulância de simples remoção, nos termos 
do Convênio 191/202 celebrado com o Governo do Estado da Paraíba; REVOGO o correspondente 
procedimento licitatório por certame fracassado.

Aroeiras - PB, 18 de Novembro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Ele-

trônico nº 00011/2022, para o dia 05 de dezembro de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase 
de lances para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Pedro Américo, 80 - Centro - 
Aroeiras - PB. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Aroeiras - PB, 21 de novembro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
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 08:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma (Ambulância 
Tipo A – Simples Remoção Tipo Furgão), destinada a Secretaria Municipal de Saúde deste mu-
nicípio. 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 
06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: 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, 21 de Novembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
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 10:00 horas do dia 02 de Dezembro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais de construções diversos, destinado a secretaria de Educação deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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, 21 de Novembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE FORMA PARCELADA DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAME, DESTINADOS 
A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM –PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Belém - PB, 21 de Novembro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINKS DE INTERNET 
VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br.

Belém - PB, 21 de Novembro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO 
RAMO PERTINENTE PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM -PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 21 de Novembro de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site https://bll.org.br/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA OS EVENTOS DE BOM JESUS 
– PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2022. Início da fase de 
lances: 08:01 horas do dia 07 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 legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bll.org.br/. 

Bom Jesus - PB, 21 de novembro de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site https://bll.org.br/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para decoração dos 
eventos, em áreas externas e internas, para atendimento das necessidades das diversas Secretarias 
do Município de São João do Rio do Peixe - PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
07 de Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 07 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 legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 
Edital: https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bll.org.br/. 

Bom Jesus - PB, 21 de novembro de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Pregoeira Substituta, após apreciação pela 

Procuradoria Geral do Município através do Parecer Jurídico nº 842/2022, do recurso administrativo 
interposto pela empresa DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO (FOCO COMÉRCIO E SERVIÇOS) 
– CNPJ Nº 13.099.984/0001-51, convoca as empresas participantes do Pregão Eletrônico Nº 
068/2022, cujo objeto é a aquisição de material esportivo para atender a Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer, para reabertura e continuidade da sessão, a qual ocorrerá no dia 24/11/2022 as 
11:00hs, no endereço eletrônico: www.licitacaocabedelo.com.br. Referência: horário de Brasília/DF. 
Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222- Email: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo/PB, 21 de novembro de 2022
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Pregoeira Substituta, após apreciação pela 

Procuradoria Geral do Município através do Parecer Jurídico nº 810/2022, do recurso administrativo 
interposto pela empresa DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO (FOCO COMÉRCIO E SERVIÇOS) – CNPJ 
Nº 13.099.984/0001-51, convoca as empresas participantes do Pregão Eletrônico Nº 091/2022, cujo 
objeto é a aquisição de material esportivo para atender a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, 
para reabertura e continuidade da sessão, a qual ocorrerá no dia 25/11/2022 as 09:00hs, no endereço 
eletrônico: www.licitacaocabedelo.com.br. Referência: horário de Brasília/DF. Informações no horário das 
08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222- Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo/PB, 21 de novembro de 2022
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “FORRÓ DE ARRA”, PARA 
SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO 
DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA, NO DISTRITO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JORDAO SOUZA DE 
OLIVEIRA - R$ 10.500,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 21 de Novembro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “FORRÓ DE ARRA”, PARA SE APRE-
SENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FES-
TEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA, NO DISTRITO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Cuité de Mamanguape: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO 
ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00221/2022 - 21.11.22 
- JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - R$ 10.500,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO 

ARTÍSTICA “FORRÓ DE ARRA”, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE 
NOVEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA, NO DISTRITO 
DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo. RATIFI-
CAÇÃO: Prefeito, em 21/11/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00067/2022
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 DP00067/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS BANDAS 
MARCIAIS.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELISANGELA 
MOREIRA DE VASCONCELOS - ME. CNPJ: 48.139.878/0001-39. Valor: R$ 14.350,00 (QUATORZE 
MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Guarabira - PB, 21 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00068/2022
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 DP00068/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE SAPATOS E AFINS A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS BANDAS 
MARCIAIS.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: UZE BRINDES E 
UNIFORMES LTDA. CNPJ: 15.348.142/0001-11. Valor: R$ 11.900,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS).

Guarabira - PB, 21 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00069/2022
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 DP00069/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: DJALMA ANDRADE DA SILVA - ME. CNPJ: 18.545.122/0001-29. Valor: R$ 17.063,00 
(DEZESSETE MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS).

Guarabira - PB, 21 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00029/2022
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00029/2022, que objetiva: Contratação da Atração artística “SIRANO & SIRINO”, para se apresentar 
no evento cultural Raízes do Brejo, no dia 26 de novembro de 2022 a ser realizada no município 
de Guarabira/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: “S & 
S PRODUÇÕES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA-ME – CNPJ: 09.078.427/0001-87- R$ 
35.000,00 – Trinta e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 28 de outubro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00070/2022
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 DP00070/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA ADEQUAÇÃO 
A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DE RES-
PONSABILIDADE FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 24.627.421/0001-05. Valor: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

Guarabira - PB, 21 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00066/2022
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 DP00066/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTU-
RAS MÓVEIS PARA BASQUETE INCLUINDO TABELA E ARO PARA O GINÁSIO DO ZENOBÃO.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TIAGO ALVES DA SILVA 
- ME. CNPJ: 35.497.270/0001-34. Valor: R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS)

Guarabira - PB, 11 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONFECÇÃO DE ESTRU-
TURAS MÓVEIS PARA BASQUETE INCLUINDO TABELA E ARO PARA O GINÁSIO DO ZENO-
BÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00066/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE GUARABIRA e TIAGO ALVES DA SILVA - ME- R$ 11.000,00 - Onze Mil Reais- CT Nº 
10570/2022 – 11.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00066/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTU-

RAS MÓVEIS PARA BASQUETE INCLUINDO TABELA E ARO PARA O GINÁSIO DO ZENOBÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA ADEQUAÇÃO 
A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DE RES-
PONSABILIDADE FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00070/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) 
- CT Nº 00577/2022 – 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00070/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA ADEQUAÇÃO A 
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DE RESPON-
SABILIDADE FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de notebooks para melhor atender aos professores da secretaria 
municipal de educação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00041/2022. DOTAÇÃO: 2.08 
Secretaria de Educação 12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental 
119 Transf. do FUNDEB 30% - Compl. da União VAAT 449052.01 Equipamentos e Mat. Perma-
nentes 12.361.2005.2123 Manter Ativ do Ensino Fundamental ? VAAT 119 Transf. do FUNDEB 
30% - Compl. da União VAAT 3390.30.01 Material de Consumo 150.000,00 12.365.2005.1100 
Aquisição de Equipamentos para Ensino Infantil/Creche 119 Transf. do FUNDEB 30% - Compl. da 
União VAAT 4490.52.01 Equipamentos e Mat. Permanentes 12.365.2005.2124 Manter Ativ do Ensino 
Infantil/Creches ? VAAT 119 Transf. do FUNDEB 30% - Compl. da União VAAT 3390.30.01 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00574/2022 - 17.11.22 - JENNYFER KATLYN VICTOR 
DE SOUZA - R$ 1.216.880,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 00019/2022
OBJETO: Constitui objeto do presente PRIMERIO TERMO DE ADITIVO, tem por objeto o 

acréscimo de 24%  sobre o valor total  do contrato de R$ 54.060,00 (Cinquenta e quatro Mil e 
sessenta reais),  aditivando o  valor de R$ 12.974,40 (Doze Mil novecentos e setenta e quatro 
reais e quarenta centavos), resultando no valor  de 67.034,40 ( Sessenta e sete Mil trinta e quatro 
reais e quarenta centavos). conforme a justificativa técnica em anexo Proveniente do PREGÃO 
PRESENCIAL 00019/2022, celebrado entre as partes, para Contratação de empresa especializada 
no ramo pertinente para prestação de serviços em manutenções em eletrodomésticos e outros 
pertencentes a administração municipal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: ANTONIO PEREIRA FILHO – CNPJ: 26.642.702/0001-37– ANTONIO PEREIRA 
FILHO

JUSTIFICATIVA: Conforme Solicitação do setor responsável por se tratar  de serviços essências 
para administração.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 21.11.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: Contratação da Atração artística “SIRANO & SIRINO”, para se apresentar no 

evento cultural Raízes do Brejo, no dia 26 de novembro de 2022 a ser realizada no município de 
Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00029/2022. DOTAÇÃO: 
09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo a 
Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e “S & S PRODUÇÕES 
DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME”– CT Nº 01530/2022 – 28.10.2022 - R$ 35.000,00 
– Trinta e Cinco Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00029/2022.
OBJETO: Contratação da Atração artística “SIRANO & SIRINO”, para se apresentar no evento 

cultural Raízes do Brejo, no dia 26 de novembro de 2022 a ser realizada no município de Guarabira/PB
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/10/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00069/2022. 
DOTAÇÃO: 12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental. 119 Transf. 
do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT. 449052.01 Equipamentos e Mat. Permanentes. 
12.361.2005.2123 Manter Ativ do Ensino Fundamental ? VAAT. 119 Transf. do FUNDEB 30% – Com-
pl. da União VAAT. 3390.30.01 Material de Consumo 150.000,00. 12.365.2005.1100 Aquisição de 
Equipamentos para Ensino Infantil/Creche. 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT. 
4490.52.01 Equipamentos e Mat. Permanentes. 12.365.2005.2124 Manter Ativ do Ensino Infantil/
Creches ? VAAT. 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT. 3390.30.01 Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e DJALMA ANDRADE DA SILVA - ME R$ 17.063,00 (Dezessete Mil e Sessenta 
e Três Reais) - CT Nº 00576/2022 – 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00069/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS DO 

MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONFECÇÃO DE SAPATOS E AFINS A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS 
BANDAS MARCIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00068/2022. DOTAÇÃO: 
12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental 119 Transf. do FUNDEB 
30% – Compl. da União VAAT. 449052.01 Equipamentos e Mat. Permanentes 12.361.2005.2123 
Manter Ativ do Ensino Fundamental ? VAAT 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 
3390.30.01 Material de Consumo 150.000,00. 12.365.2005.1100 Aquisição de Equipamentos 
para Ensino Infantil/Creche. 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT. 4490.52.01 
Equipamentos e Mat. Permanentes. 12.365.2005.2124 Manter Ativ do Ensino Infantil/Creches ? 
VAAT. 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT. 3390.30.01 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RABIRA e UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA R$ 11.900,00 (Onze Mil e Novecentos Reais) - CT 
Nº 00574/2022 – 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00068/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE CONFECÇÃO DE SAPATOS E AFINS A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS 
BANDAS MARCIAIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES 
DAS BANDAS MARCIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00067/2022. 
DOTAÇÃO: 12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental 119 
Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 449052.01 Equipamentos e Mat. Perma-
nentes.12.361.2005.2123 Manter Ativ do Ensino Fundamental ? VAAT. 119 Transf. do FUNDEB 
30% – Compl. da União VAAT 3390.30.01 Material de Consumo 150.000,00. 12.365.2005.1100 
Aquisição de Equipamentos para Ensino Infantil/Creche. 119 Transf. do FUNDEB 30% – 
Compl. da União VAAT. 4490.52.01 Equipamentos e Mat. Permanentes. 12.365.2005.2124 
Manter Ativ do Ensino Infantil/Creches. ? VAAT 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da 
União VAAT. 3390.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ELISANGELA MOREIRA 
DE VASCONCELOS – ME R$ 14.350,00 (Quatorze Mil Trezentos e Cinquenta Reais) - CT 
Nº 00573/2022 – 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00067/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS 
BANDAS MARCIAIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 10:00 horas do dia 06 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 INSUMOS LABORATORIAIS 
itens remanescentes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; 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) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://
www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 21 de novembro de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

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: Con-
tratação 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 divulgado. 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 ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, Acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) ao valor contratado de R$ 60.450,00 (SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA 
REAIS), representado pelo valor de  R$ 15.112,50 (Quinze Mil Cento e Doze Reais e Cinquenta 
Centavos) totalizando o valor total de R$ 75.562,50 (Setenta e Cinco Quinhentos e Sessenta e Dois 
Reais e Cinquenta Centavos) cujo objeto da referida licitação, é: Registro de preços para aquisições 
de refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões 
de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMI e Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA – ELISSANDRA MARIA 
CONCEIÇÃO DE BRITO. CONTRATADA: CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA 04617701486 
– CNPJ: 40.263.742/0001-24

JUSTIFICATIVA: Devido ao quantitativo dos itens terem se esgotados, devido a grande demanda 
da administração municipal

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 21/11/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, 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: confecção com aquisição de show pirotécnico. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 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) 3464–1069. 
E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Junco do Seridó - PB, 21 de Novembro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 157/2022
Inexigibilidade Nº 006/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratada: Musical 

Cavaleiros do Forro Ltda-EPP, CNPJ: 01.402.019/0001-27. Objeto: Prestar serviços na realização 
de 01 (um) Show do Grupo Musical “Cavaleiros do Forró”, 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. Valor total contratado: R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), pelo uma única apresentação). Vigência: Será Até 30/03/2023, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Recurso: Próprios da Prefeitura de Livramento, 
diversos e custeio (500 e 669). Forma de pag.: A partir da assinatura deste de forma parcelada até a 
data da realização do show, podendo ainda ser em até trinta dias após. Dotação: QDD/2022. Partes 
ass.: Ernandes B. Nóbrega (Pela contratante) e Sra. Janine Santos de Melo Lago (Pela contratada).

Livramento-PB, 18 de novembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV018/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: 

Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV018/2022 (Processo Administrativo Nº 069/202), que 
objetiva a contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento de 44 (quarenta e quatro) 
discos de ferro de 26 polegada por 0,6 cm, furo 1.5/8, para as grades aradoras dos tratores de pneus 
desta Prefeitura que se utilizam deste tipo de equipamento durante a execução dos serviços, conforme 
termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a 
qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Reparos Hidraulicos Comercio de Pecas Agricolas Ltda-
-ME, CNPJ: 11.971.347/0001-89. Rua: João Suassuna, Nº 1176, Bairro: Palmeira, CEP: 58.400-036, 
Cidade: Campina Grande-PB. E-mail: cassote@ig.com.br. Telefone: (83) 3321-5004, com o valor total 
apresentado em sua proposta de preços de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 21 de novembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV018/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: 

Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV018/2022 (Processo Administrativo Nº 069/202), que 
objetiva a contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento de 44 (quarenta e quatro) 
discos de ferro de 26 polegada por 0,6 cm, furo 1.5/8, para as grades aradoras dos tratores de pneus 
desta Prefeitura que se utilizam deste tipo de equipamento durante a execução dos serviços, conforme 
termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a 
qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Reparos Hidraulicos Comercio de Pecas Agricolas Ltda-
-ME, CNPJ: 11.971.347/0001-89. Rua: João Suassuna, Nº 1176, Bairro: Palmeira, CEP: 58.400-036, 
Cidade: Campina Grande-PB. E-mail: cassote@ig.com.br. Telefone: (83) 3321-5004, com o valor total 
apresentado em sua proposta de preços de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 21 de novembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 158/2022
Inexigibilidade Nº 007/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratada: Magazine 

Eventos Ltda-ME, CNPJ: 10.629.556/0001-03. Objeto: Prestar serviços na realização de 01 (um) 
Show da Banda “Forrozão das Antigas”, 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 Emancipa-
ção Política do Município de Livramento-PB. Valor total contratado: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
pelo uma única apresentação). Vigência: Será Até 30/03/2023, podendo ser prorrogado por iguais 
períodos, caso seja necessário. Recurso: Próprios da Prefeitura de Livramento, diversos e custeio 
(500 e 669). Forma de pag.: A partir da assinatura deste de forma parcelada até a data da realização 
do show, podendo ainda ser em até trinta dias após. Dotação: QDD/2022. Partes ass.: Ernandes B. 
Nóbrega (Pela contratante) e Sr. Roberto Ferreira da Silva (Pela contratada).

Livramento-PB, 18 de novembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO N°. 91301/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manaíra, CNPJ nº 09.148.131/0001-95.
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO S. MELO, CNPJ n° 16.889.821/0001-60.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração de quantitativos, tendo em vista 

saldo insuficiente para cumprimento das atividades administrativas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VIGÊNCIA - A alteração contratual de que trata este instrumento 

é baseada no art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93. O presente termo Aditivo terá vigência até o final 
do exercício financeiro.

DO(S) VALOR(ES) - Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço unitário per-
manece inalterado sendo aditivada as quantidades em aproximadamente 25% que corresponde ao 
valor total de R$ R$ 3.979,00 (três mil novecentos e setenta e nove reais), que somado ao contrato 
Original de R$ 15.916,00 (quinze mil reais novecentos e dezesseis reais), importará o valor total de 
R$ 19.895,00 (dezanove mil, oitocentos e noventa e cinco reais), que corresponde ao percentual 
de aproximadamente 25%, portanto dentro do limite previsto na Lei nº 8.666/93.

DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 
122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 20.400 
SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FINANÇAS; 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 452 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - 12 361 1005 
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO 
DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO;  20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF - 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE FUS – 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 
2061 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  - 08 244 1009 2067 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS -08 244 1009 
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;  20.900 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO e 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  - PESSOA JURÍDICA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: até o final do exercício financeiro.
Manaíra/PB, 17 de Novembro de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO 
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022

AO CONTRATO N.º 40501/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - CNPJ nº 09.148.131/0001-95 e a empresa 
VN CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ Nº 37.927.953/0001-00.

DO OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo a Alteração de Valor, haja vista quanti-
tativos insuficientes na Planilha Orçamentária referente a pavimentação asfáltica do Contrato nº 
40501/2022, de 30.05.2022 nos termos do art. 65 da lei 8.666/93.

DO VALOR: O Termo Aditivo 001/2022 importa em um valor de 288.564,44 (duzentos e oitenta 
e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Que somado valor 
atual (Contrato Original: R$ 1.923.546,68), equivale a um valor final de R$ 2.212.111,12 (dois mi-
lhões e duzentos e doze mil e cento e onze reais e doze centavos), equivalente a aproximadamente 
15% (quinze por cento).

DA DOTAÇÃO: RECURSOS: - CONTRATO DE REPASSE Nº 911782/2021/MDR/CAIXA CE-
LEBRADO ENTRE A UNIÃO POR MEIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIEMNTO REGIONAL, 
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE MANAÍRA ATRAVÉS 
DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PRO-
GRAMA DE TRABALHO – 15 451 1014 1055 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS 
- ELEMENTO DE DESPESA – 4490.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

Manaíra - PB, 14 de Novembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00068/2022, para o dia 01 de Dezembro de 2022 às 09:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 01 de Dezembro de 2022 às 09:31 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Ma-
rizopolis - PB. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Marizopolis - PB, 21 de Novembro de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2022

A pregoeira informa que fará realizar no dia 07 de dezembro de 2022, às 08h:30, na sala da CPL 
na Prefeitura de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de instalação, consertos e manutenção corretiva e 
preventiva de condicionadores de ar para atender as necessidades do município de Nazarezinho-PB.

Edital: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 21 de novembro de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00019/2022, para o dia 08 de Dezembro de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB. Telefone: 
(083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Natuba - PB, 21 de Novembro de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00019/2022, para o dia 08 de Dezembro de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB. Telefone: 
(083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Natuba - PB, 21 de Novembro de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de pavimentação 
em paralelepípedo em diversas ruas do Município, nos termos do Convênio nº 866740/Caixa CR 
1052751–15; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ANDRE FELIPE MARCOS DE LIMA - R$ 463.380,50.

Natuba - PB, 21 de Novembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de pavi-
mentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município, nos termos do Convênio nº 866740/
Caixa CR 1052751–15. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Oriundos: Convênio nº 866740/Caixa CR 1052751–15 02.100 Secretaria de Obras, 
Serviços Urbanos e Habitação 15 451 1005 1009 Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras 
de Infra–Estrutura Urbana 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 21/11/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00093/2022 - 21.11.22 - ANDRE FELIPE 
MARCOS DE LIMA - R$ 463.380,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: Dispensa Nº 00032/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Olho D’água-PB.
CONTRATADA: RIVALDO RODRIGUES ALVES - CNPJ nº 41.699.439/0001-31
OBJETIVO: Contratação de empresa para ornamentação natalina, no triângulo, av. João Minervino 

de Carvalho, praça Djalma Leite e Praça Antônio Avelino de Almeida.
 Valor Global  R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Olho D’água - PB, 21 de Novembro de 2022.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO Termo de Aditivo ao Contrato nº 00090/2022, em 08.08.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DIAGFARMA COMERCIO E 

SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de Material de laboratório, para atender as necessidades 

da secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 21 de novembro de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS – PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para abertura das 

propostas, da Tomada de Preços nº 004/2022 que aconteceria no dia 22 de Novembro de 2022 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 24 de Novembro de 2022 as 10h00min. A alteração se faz ne-
cessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por problemas de saúde. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 21 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para abertura 

das propostas, da Tomada de Preços nº 005/2022 que aconteceria no dia 22 de Novembro de 
2022 as 09h00min horas ocorrerá no dia 24 de Novembro de 2022 as 11h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por problemas de saúde. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 21 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.074/2020, em 13.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr. HUGO LUAN FERREIRA SILVA.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de veículo tipo caminhão aberto com basculante para coleta 

e transporte de entulhos do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Nº do Contrato: 02.0009/2022; Espécie: Termo de Apostilamento n. 02/2022, que entre si ce-
lebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, e a EMPRESA CONCRETA ENGENHARIA 
LTDA – ME CNPJ Nº 22.057.226/0001-61. O presente Instrumento de apostilamento tem como 
objetivo a correção na informação da cláusula quinta, item 5.3 dotação orçamentária ao referido 
contrato. As rubricas 02.130 Sec. De Educação e Esportes - 12 365 1002 1024 Estruturação da 
Rede Municipal de Educação Infantil - 449051 Obras e Instalações passaram a compor a previsão 
orçamentaria do exercício vigente, ainda corrigimos o número do termo de convênio, onde se lê 
Contrato de Repasse nº 1.045.361-33/2017/MAPA/CAIXA  leia-se Convênio Estadual nº 0451/2021 
(PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA). Destacamos que o erro foi de digitação em que os 
processos licitatórios são realizados através de outros procedimentos de contratação já realizados 
por esta prefeitura, donde foi decorrido o vício, ficando ratificadas e inalteradas as demais cláusulas 
e condições do Contrato Original que pelo apostilamento não foram alteradas e/ou modificadas, 
vigência a partir da data de assinatura do termo de apostilamento em 21.11.2022.

João Serafim Lemos
Gestor de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.007/2021, em 14.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE 

DE LACERDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Odontologia 

para atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
referente a chamada pública 00001/2021.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de Novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00087/2022, em 08.08.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA-ME.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de móveis e eletrodomésticos destinados a diversas secre-

tarias do município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.032/2022, em 06.06.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa RICARDO AUGUSTO VENTURA DA 

SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ME
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços 

de Consultoria e Assessoria Jurídica, em defesas judiciais perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, 
apresentação de ação, recursos, bem como suporte técnico junto à secretaria de administração.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.035/2022, em 08.07.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de assessoria jurídica para prestar serviços 

de acompanhamento processual, realizar procedimento de petições e recursos nos autos dos 
procedimentos judicias que tramitam no Tribunal de Justiça da Paraíba.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.010/2020, em 05.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr.  AGACY GOMES CHAGAS.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um imóvel localizados na rua Severina de Paula Farias, 

S/Nº, centro, cep: 58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento da Casa 
de Acolhimento de Criança e do Adolescente deste município.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.025/2022, em 18.04.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr.  AGACY GOMES CHAGAS.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de espaço para a realização de atividades recreativas do 

SCFV, pago com recursos FNAS, BL, PSB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2019, em 12.02.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de veículos destinados a Secretaria de Saúde e Desenvol-

vimentos Social do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0013/2021, em 22.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa e/ou pessoas física para prestar serviços 

de locação de veículos destinados A Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente e Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, Sustentável e Agronegócio do Município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00041/2021, em 25.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa e/ou pessoas física para prestar serviços 

de locação de veículos destinados A Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente e Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, Sustentável e Agronegócio do Município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE E DE CONSUMO, DE 
FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de Dezembro de 2022. 
Início da fase de lances: 12:00 horas do dia 06 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 125/14; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br 
ou hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Picuí - PB, 21 de Novembro de 2022
Olivanio Dantas Remigio
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE PANETONES (BOLO NATALINO), DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DIS-
POSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 
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 referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou hab.
cd.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portal-
decompraspublicas.com.br.

Picuí - PB, 16 de Novembro de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 004/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço, no dia 05/12/2022 as 10h30min, tendo como objetivo: Aquisição 
parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos do Fundo Municipal de Saúde; 
A reunião ocorrerá no portal www.portaldecompraspublicas.com.br, informações: no prédio sede 
da Prefeitura Municipal, Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000, no 
horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Pilar - PB, 21 de novembro de 2022
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 006/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico do tipo menor preço, no dia 05/12/2022 as 10h00min, tendo como objetivo: Aquisição 
parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota da prefeitura municipal; 
A reunião ocorrerá no portal www.portaldecompraspublicas.com.br, informações: no prédio sede 
da Prefeitura Municipal, Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000, no 
horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Pilar - PB, 21 de novembro de 2022
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 007/2022 SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público que realizará licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico do tipo menor preço, no dia 05/12/2022 as 11h00min, tendo como objetivo: 
Aquisição de Matérias de expediente diversos, destinados a manutenção das secretarias municipais; 
A reunião ocorrerá no portal www.portaldecompraspublicas.com.br, informações: no prédio sede 
da Prefeitura Municipal, Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000, no 
horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Pilar - PB, 21 de novembro de 2022
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2022
Objeto: Aquisição de Material para o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde, 

de acordo Termo de Referência, Anexo I deste edital. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 09h00min de 22/11/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 02/12/2022 às 09h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões 
- PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 21 de novembro de 2022. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 009/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a REFORMA DA 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JENIPAPO. Data de abertura: 09/12/2022 às 10h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.
pb.gov.br ou e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 
– Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 21 de novembro de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A - Z CONS-
TANTES DA TABELA CMED-ANVISA VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00001/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00029/2022 - Farias Comercio 
Varejista de Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.923.356/0001-58 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 
66.364,37. ASSINATURA: 21.11.22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022 – SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 
Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de Alimentos Destinados a População Carente do Município de Riachão do Bacamarte. 
Abertura da sessão pública que seria as 14:00 horas do dia 30 de novembro de 2022, passa a ser 
as 14:00 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriacha-
obacamarte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 21 de novembro de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 – SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender as Necessidades das Diversas Secretarias Deste 
Município. Abertura da sessão pública que seria as 10:00 horas do dia 30 de novembro de 2022. 
passa a ser as 14:00 horas do dia 05 de dezembro de 2022; Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 21 de novembro de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30 hs do dia 02 de 

Dezembro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico 
nº 00020/2022, que objetiva: 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. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Val-
decir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Novembro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERALMENTE

AO CONTRATO N.º 00150/2019
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADO: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 

Direito Privado, com sede na Av. Rio Grande do Norte, nº 484, Estados - João Pessoa/PB - CEP 
nº 58.030-350, inscrita no CNPJ nº 07.750.950/0001-82.

OBJETO: O presente Termo tem como objetivo a rescisão do contrato, referente à contratação 
de empresa especializada para implantação de infraestrutura urbana - construção de praça com 
drenagem nas Ruas Anilton Claudino de Sousa, Ezequiel Fernandes e João Cirilo da Silva, e 
Pavimentação de Trecho da Rua Anilton Claudino de Sousa e Trecho da Rua Pedro Amâncio, con-
forme Contrato de Repasse N° 868570/2018/MCIDADES/CAIXA, no Município de Santa Luzia-PB. 
Dessa a forma, a rescisão Unilateral por parte da administração ocorre uma vez que a contratada 
interrompeu a execução dos serviços.

FUNDAMENTO: O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos 
artigos 77 e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei 8666/93.

DO PRAZO RECURSAL: Fica assegurada à contratada o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis 
à presente rescisão, previsto na alínea “e” do inciso I do art. 109 da Lei 8.666/93, a contar da sua 
publicação.

Santa Luzia - PB, 18 de novembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00174/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: CENTER DENT SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA – ME, CNPJ nº 

20.627.681/0001-20.
OBJETO: Confecção de próteses dentárias com entrega no município para atender as atividades 

da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Santa Luzia - PB.
VALOR GLOBAL: R$ 118.400,00 (cento e dezoito mil e quatrocentos reais), vencendo nos 

seguintes lotes: 01, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/11/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00175/2022

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI, CNPJ n° 11.500.957/0001-13.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Estrutura Física (Som, Iluminação, Geradores, 

Palco, Grid, House, Banheiros Químicos e Outros), em comemoração à tradicional festividade junina 
do ano 2022 e outros eventos realizados pelo Município de Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), vencendo nos seguintes itens: 12, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/11/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 16 de novembro de 2022. 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00176/2022

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ n° 

20.953.509/0001-66.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Estrutura Física (Som, Iluminação, Geradores, 

Palco, Grid, House, Banheiros Químicos e Outros), em comemoração à tradicional festividade junina 
do ano 2022 e outros eventos realizados pelo Município de Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 50.299,00 (cinquenta mil, duzentos e noventa e nove reais), vencendo nos 
seguintes itens: 1, 7, 9, 25, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/11/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00177/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ N° 29.828.673/0001-16.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e 

desmontagem de decoração natalina, incluindo manutenção e fornecimento de materiais, para 
execução do Natal Iluminado Edição 2022, do Município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Vencendo nos seguintes Lote(s): 
Lote Único, conforme planilha e proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/11/2022 a 14/02/2023.
DATA DO CONTRATO: 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022 

OBJETO:Registro de Preços para Aquisição de materiais para oficina de cabeleireiro, manicure e 
pedicure para atender a demanda a Secretaria Municipal de Assistência Social 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 observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; 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 119/2022, que objetiva: 

Registro de Preços para Aquisição de materiais para oficina de cabeleireiro, manicure e pedicure 
para atender a demanda a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Rita – PB,com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - FAROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 39.500.536/0001-01
ValorR$: 2.775,00
-MALU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI’S E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 29.114.237/0001-85
Valor R$: 7.654,00
- UNHA & COR COSMÉTICOS EIRELI
CNPJ: 17.513.233/0002-71
Valor R$: 296.103,00

Santa Rita - PB, 18 de novembrode 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 21 de novembro de 2022. 
O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 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, os quais apontam 
como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
A Prefeita Constitucional do município de São Bentinho/PB, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, em decorrência do exposto no processo de licitação fundamentado na norma inscrita na 
Lei Nº. 8.666/93, e ainda, com base no Parecer da Consultoria Jurídica, RESOLVE HOMOLOGAR o 
processo licitatório CONCORRÊNCIA n° 0002/2022, sendo seu objeto adjudicado em favor da empresa 
CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI, CNPJ: 23.407.509/0001-59, para prestação de serviços 
remanescentes de engenharia na execução da implantação do sistema de esgotamento sanitário 
do município de São Bentinho/PB, com proposta no valor global de R$ 2.336.123,51 (Dois Milhões 
Trezentos e Trinta e Seis Mil Cento e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos). Fica desde 
já convocada a vencedora a comparecer no prazo de cinco dias úteis, para assinatura do contrato.

São Bentinho/PB, 21 de novembro de 2022.
Mônica dos Santos Ferreira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00013/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E 
NACIONAL, A BANDA MASTRUZ COM LEITE PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA 
TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DAM 
– EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA - R$ 100.000,00.

São João do Tigre - PB, 20 de Outubro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
BANDA MASTRUZ COM LEITE PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL 
FESTA DE PADROEIRO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 08.000 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO – 13 392 2012 2046 OBJETIVO: EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS NA SEDE 
E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA. VIGÊNCIA: até 20/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do 
Tigre e: CT Nº 08001/2022 - 20.10.22 - DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA - R$ 100.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
GABINETE DO PREFEITO

São José do Bonfim - PB, 03 de novembro de 2022.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E: 
RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: contratação de empresas e profissionais 

especializado por meio de credenciamento para prestação de serviços consultas, exames, pequenas 
cirurgias entre outros serviços médicos para o Município de São José do Bonfim/PB, “cardiologista, 
Mastologista e Hospital – Internação para Cirurgia”; com base nos elementos constantes na Chamada 
Pública nº. 00003/2022 e da Exposição de Motivos nº IN00012/2022, a qual sugere a contratação de:

- HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA
CNPJ Nº 08.606.337/0001-59 
Valor: R$  222.517,00 .
Publique-se e cumpra-se.

ESAU RAUEL ARAÚJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissionais especializado na área médica para prestação de serviços 
consultas, exames, pequenas cirurgias entre outros serviços para o Município de São José do 
Bonfim/PB, “cardiologista, Mastologista e Hospital – Internação para Cirurgia”. 

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022 e com base nos elementos 
constantes na Chamada Pública nº. 00003/2022. 

DOTAÇÃO: Recursos: Unidade Orçamentária: 02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 2006 
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE -  02.041 
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 2006 2085 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA/3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: CT Nº 21201/2022 

-HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA - R$ 222.517,00.
São José do Bonfim - PB, 04 de novembro de 2022.

ESAU RAUEL ARAÚJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito Constitucional

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00011/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do Presidente da CPL, TORNA 

PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09h00min do dia 08 de Dezembro de 2022, 
na sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Inácio Lira, Nº 363, Centro, 
abertura da sessão pública na Modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, com objeto: Con-
tratação de empresa para execução dos serviços de conclusão da ampliação da E.M.E.I.F. Antônio 
Lacerda Neto, no Município de São José de Piranhas – PB. Os interessados poderão solicitar o 
Edital e Anexos na Sala da CPL, no endereço supramencionado ou pelos meios virtuais disponíveis: 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 21 de Novembro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2022
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 DV00001/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JAILDO ANIBAL LEONARDO - R$ 52.065,00.

São José do Sabugí - PB, 21 de Novembro de 2022
IDALETE NÓBREGA DA COSTA

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIO PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, CONFOR-
ME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00001/2022. DOTAÇÃO: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL - 01 031 3003 2001 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 
– 0010 - 4490.52 80 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 31/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Vereadores de São José do Sabugi e: CT Nº 
00005/2022 – 21/11/22 – JAILDO ANIBAL LEONARDO - R$ 52.065,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação Empresa Técnica Especializada para Pavimentação de diversos Trechos 

da zona Rural do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça (Entre eles Sítio Riacho Fundo, Sitio 
Manguape, Sitio Tanques, Cassunga) conforme termo de referência e especificações anexo. CON-
TRATO DE REPASSE Nº.1080525–72 SICONV 921592 – Ministério do Desenvolvimento Regional. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MOURA E ANDRADE 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - VALOR: R$ 292.798,29. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Novembro de 2022
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 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 prestação de serviços 
de reparos, manutenção e reformas em estruturas e gesso, nas instalações da rede do município de 
sape/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 
2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; 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: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 19 de Outubro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Eletrodomésticos, mobiliários e equipamentos diversos, para secretaria de 
educação deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00032/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Sertãozinho:02.06.12.361.1003.2.010.4.4.90.52.00.00.00.00.0500 02
.06.12.361.2001.2.018.4.4.90.52.00.00.00.00.0500 02.06.12.361.2001.2.018.4.4.90.52.00.00.00.00.0540 
02.06.12.361.2001.2.018.4.4.90.52.00.00.00.00.0569 02.06.12.361.2001.2.018.4.4.90.52.00.00.00.00.05
70 02.06.12.361.2001.2.018.4.4.90.52.00.00.00.00.0571 02.06.12.361.2004.2.022.4.4.90.52.00.00.00.00
.0500 02.06.12.361.2004.2.022.4.4.90.52.00.00.00.00.0540 02.06.12.361.2004.2.022.4.4.90.52.00.00.00
.00.0541 02.06.12.361.2004.2.022.4.4.90.52.00.00.00.00.0569 02.06.12.361.2004.2.022.4.4.90.52.00.00
.00.00.0542 02.06.12.365.2003.2.020.4.4.90.52.00.00.00.00.0500 02.06.12.365.2003.2.020.4.4.90.52.00
.00.00.00.0540 02.06.12.365.2003.2.020.4.4.90.52.00.00.00.00.0541 02.06.12.365.2003.2.020.4.4.90.52
.00.00.00.00.0542. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00082/2022 - 14.11.22 - VMLX ELETRONICOS EIRELI 
EPP - R$ 14.249,70; CT Nº 00083/2022 - 14.11.22 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 
9.684,00; CT Nº 00084/2022 - 14.11.22 - KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
EPP - R$ 4.257,00; CT Nº 00085/2022 - 14.11.22 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 3.960,00; 
CT Nº 00086/2022 - 14.11.22 - WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 4.010,85.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022 - 000
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODO-
MÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS. Abertura da sessão pública: 09:00 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 referidas normas. Informações: das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W . 
E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Tacima - PB, 21 de Novembro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 27/2022
Registro CGE Nº 22-02006-2

COMUNICADO
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 ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 27/2022 (Obras de Restauração da Rodovia 
PB-390, Trecho: Entr. BR-230/Gravatá/Águas Belas, com 12,05 km.), que transcorreu o prazo 
sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou 
as Empresas: CLPT CONSTRUTORA EIRELI, POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA, TAPAJÓS – 
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA , COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
e NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA.

Para prosseguimento do certame, marca  reunião de abertura da(s) Proposta(s) de Preços para 
o dia 25/11/2022  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 21 de novembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RETIFICAÇÃO
Onde se lê:” CONCORRÊNCIA Nº 14/2020”, leia-se: “CONCORRÊNCIA Nº 14/2022”

Registro CGE Nº 22-00885-8
RESULTADO FINAL

Onde se lê:”desta publicação no protocolo do DER/PB. Protocolados no DER/PB, presencial 
ou através do e-mail:protocolo@der.pb.gov.br”, leia-se: “A CPL comunica que fica aberto o prazo 
recursal a partir da data desta publicação no protocolo do DER/PB, presencial ou através do e-
-mail:protocolo@der.pb.gov.br” . 

João Pessoa, 21 de novembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTARTIVO Nº CHP-PRC-2022/02687

REGISTRO CGE Nº  22-02327-0
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 004/2022), vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2022, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção do Condomínio 
Cidade Madura, no município de Mamanguape-PB, composto de 40 Unidades Habitacionais, centro 
de vivência e bem estar, guarita, redário e infraestrutura contemplando: reservatórios inferior e 
superior, rede de abastecimento d’água, ligações domiciliares de água, esgotamento sanitário-rede  
coletora,  ligações  domiciliares  de  esgoto,  drenagem,  terraplenagem  e paisagismo, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do 
Edital.O procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 13.303, de 01/07/2016; o Regulamento Interno de 
Licitações, Contratos e Convênios da Companhia Estadual de Habitação Popular – RILCC/CEHAP, 
à Lei Estadual 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL) e à Lei Estadual nº 8.124/2006 alterada pela 
Lei nº 10.272 de 09/04/2014 (lei que veda o nepotismo), Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 
– Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alterações, bem como à 
legislação correlata, demais exigências previstas no Edital e seus Anexos. Regime de execução: 
Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira 
I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone: (83) 3213.9191, Ramal 209. A retirada do 
Edital e seus anexos se dará através do Email: cehaplicitacao@gmail.com, bem como através do 
sítio eletrônico da CEHAP, www.cehap.pb.gov.br, na aba “TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chama-
mentos Públicos” . Entrega das propostas: 13 de dezembro de 2022 às 09h00hrs, na sala da CPL.

João Pessoa-PB, 21 de novembro 2022.
Hebert Levy de Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/01144
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022

DATA DE ABERTURA: 06/12/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 06/12/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-02298-5
LICITAÇÃO BB Nº 974103
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 

TRANSPORTE EXTERNOS, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO 
DE SAÚDE-RSS, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e 
a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 21 de novembro de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, com sede nesta capital, em 

atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 15/04/2009, comunica aos clientes e demais interessados, 
que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com objetivo de dar conhecimento e fundamentar proposta 
de reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 
municípios do Estado da Paraíba em que é responsável pela operação dos sistemas, a vigorar a 
partir da sua aprovação pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB.

  FORMATO VIRTUAL: www.youtube.com/CagepaGovPB
  Data e horário: 12 de dezembro de 2022, às 14h 00min.
  Os interessados em participar do debate na referida Audiência Pública, deverão se inscrever 

até 48 horas antes de seu início, através de uma das seguintes alternativas:
•   Endereço eletrônico: audienciapublica@cagepa.pb.gov.br, solicitando a sua participação e 

para receber o formulário de inscrição. 
•    Telefone: (83) 3218-1313, no horário das 08h00min às 11h00min e das 14h00min à 17h00min 

de segunda a sexta-feira.
A Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ponte Preta Futebol Clube Recreativo convoca todos os associados a reunião da Assembleia 

Ordinária. Assuntos: Prestação de contas.
A realizar-se na segunda-feira, 26 de dezembro de 2022.
REGIMENTOS E NORMAS INTERNAS Art. 10º Serão tomadas às 19:00 em primeira convocação 

por maioria simples de votos, e às 19:30 em segunda convocação, por qualquer número de votos.

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS NO ESTADO DA PARAÍBA

CNPJ: 09.155.060/0001-58 – CÓD. SINDICAL: 000.006.221.00000-2
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente desta entidade classista, infra-assinado, no uso de suas atribuições e em aten-
dimento as normas estatutárias CONVOCA todos os SINDICATOS FILIADOS que compõem o 
CONSELHO DE REPRESENTANTES desta Federação, quites e no gozo de seus direitos sindicais 
para participaremda Assembleia Geral Ordinária a ser realizada neste dia 30/11/2022, de forma 
Virtual Remota, com início às 08h00, tendo como local a Sede Própria da FEEB-PB, sito à Rua 
Treze de Maio, nº 45, Centro, CEP 58.013-070, João Pessoa(PB) e término às 18h00 para, em 
conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO 
DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO/2023 INSTRUÍDA COM O PARECER DO 
CONSELHO FISCAL.

João Pessoa (PB), 21 de novembro de 2022.
Wilton Pereira Dias

Presidente FEEB-PB.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS E REGIÃO

CNPJ: 09.319.062/0001-35 – COD.SINDICAL 006.221.01851-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras 
e Região, infra-assinado, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias, 
CONVOCA todos os associados quites e em condições de votar,da Base Territorial desta entidade 
classista, composta pelos Municípios de Cajazeiras, Cachoeira dos índios, São José de Piranhas e 
São João do Rio do Peixe, no Estado da Paraíba, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, 
a ser realizada neste dia 30/11/2022, que será realizada de forma Itinerante, com início às 08h00, 
tendo como local a Sede Própria desta entidade sindical, sito à Rua João de Souza Maciel, 186, 
Bairro da Esperança, CEP 58.900-000, Cajazeiras – PB e término às 18h00,  para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: - Leitura, análise, discussão e votação por Escrutínio Secreto das 
peças que compõem a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício/2023 juntamente com o 
PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Cajazeiras - PB, 21 de novembro de 2022.
NELSON SOARES DA SILVA

Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO ROCHA(PB)

CNPJ 08.560.732/0001-48 – COD. SINDICAL 006.221.97477.3
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Catolé do 
Rocha(PB), no uso de suas atribuições e em atendimento as normas Estatutárias, CONVOCA todos 
os associados quites e em condições de votar, da Base Territorial desta entidade classista, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30/11/2022, de forma Virtual 
Remota, com início às 08h00, tendo como local a Sede Própria desta entidade sindical, sito à Rua 
Princesa Isabel, 467, Bairro Tabajara, CEP 58.884-000, Catolé do Rocha (PB) e término às 18h00, 
para deliberar sobre a seguinte pauta: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR 
ESCRUTÍNIO SECRETO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício/2023, juntamente com 
o PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Catolé do Rocha (PB), 21 de novembro de 2022.
IRANETH CAMPOS DE LIMA QUEIROZ

Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE ITABAIANA E REGIÃO

CNPJ: 01.116.689/0001-87 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.89772-8
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaiana e 
Região, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas Estatutárias, CONVOCA todos 
os associados quites e em condições de votar, da Base Territorial desta entidade classista, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada neste dia 30/11/2022, de forma Virtual 
Remota, com início às 08h00, tendo como local a Sede desta entidade de classe, sito à Av. José 
Silveira, 103, 1º andar sala 104, Centro, CEP: 58.360-000, Itabaiana(PB), e término às 18h00, para 
deliberar pela seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR 
ESCRUTÍNIO SECRETO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício/2023, juntamente 
com o PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Itabaiana (PB), 21 de novembro de 2022.
Tiago Barbosa Macena

Presidente.
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