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Campina Grande 
tem primeiro caso 
de Monkeypox 
confirmado

Candidata à 
Presidência, 
Simone Tebet 
visita Campina

Secretaria de Saúde re-
gistrou cinco novos casos, 
e Paraíba, agora, tem um 
total de 16 pacientes.
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Presidenciável esteve 
na UEPB, onde visitou o 
Nutes e caminhou pelas 
ruas da cidade.
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PB fica em 1o lugar em ranking 
de competitividade do Nordeste
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Setor de serviços 
da PB registra 
a maior alta do 
NE, revela IBGE

João Pessoa 
retoma, hoje, 
circuito nacional 
de vôlei de praia

Crescimento de 10,6% 
do setor em julho de 2022 
colocou o estado em quarto 
lugar no ranking nacional.
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Disputas serão realiza-
das até o dia 25 em arena 
montada nas areias da 
Praia do Cabo Branco.
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Justiça Federal da PB faz história no metaverso

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de setembro de 2022Ano CXXIX Número 193 |  R$ 2,50

Internet 3.0, blockchain e 
metaverso foram algumas 
das novidades apresentadas, 
ontem, para a imprensa, 
sobre o evento que acontece, 
de 23 a 25 de novembro, no 
Centro de Convenções. 
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Maior vitrine de tecnologia do
Nordeste, Expotec é lançada em JP

n “É estarrecedor o fato de que 
a escravidão moderna continua 
sendo uma realidade em muitos 
países. Um problema que não 
reconhece fronteiras de natureza 
étnica, cultural ou religiosa...”

Editorial
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Lançada ontem, na capital, 2a edição do Brasil Cachaças 
irá acontecer de 20 a 22 de outubro no Espaço Cultural.
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Seminário vai reunir 
produtores de cachaça

n “Desci pela 1817, botei a cabeça 
na Livraria do Luiz, e quando menos 
espero acho-me no Ponto de Cem 
Réis. Não no Ponto de Cem Réis 
das reformas, mas no que descia 
comigo, guiando os meus passos”.

Gonzaga Rodrigues
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Morre cultuado 
diretor Jean-Luc 
Godard, ícone da 
‘nouvelle vague’

Especialistas comen-
tam o legado deixado pelo 
inovador cineasta francês, 
morto aos 91 anos. 
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Relatório recentemente divulgadopela Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), em parceria com a Walk Free e a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM), aponta os dois alicerces da escravidão moderna: 
trabalho e casamento forçados. Situações de exploração extrema nas quais 
as pessoas envolvidas não recusam nem abandonam “devido a ameaças, 
violência, coerção, engano ou abuso de poder”.

Tomando como base o que disciplina a Convenção sobre o Trabalho For-
çado da OIT, o documento, intitulado “Global Estimates of Modern Slavery” 
(“Estimativas Globais da Escravidão Moderna”, na tradução livre para o 
português), define o trabalho forçado como “todo trabalho ou serviço que 
é exigido de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade e para 
o qual essa pessoa não se voluntaria”. 

Já o casamento forçado, conforme o estudo, “está intimamente ligado a 
atitudes e práticas patriarcais há muito arraigadas e depende em grande 
medida do contexto”. Mais de 85% dos casamentos forçados ocorreram em 
virtude da pressão familiar. Há registros em muitos países, no entanto, os 
Estados Árabes lideram essa triste estatística, “com 4,8 pessoas em cada mil 
na região em situação de casamento forçado”.

As estimativas globais coligidas pela OIT/Walk Free/OIM dão conta de 
que cerca de 50 milhões de pessoas estiveram presas nesse contexto de es-
cravidão moderna em 2021. Nesta condenável divisão do trabalho, “28 mi-
lhões realizavam trabalhos forçados e 22 milhões estavam presas em ca-
samentos forçados”. E o que é pior: “Mulheres e crianças continuam sendo 
desproporcionalmente vulneráveis”.

É estarrecedor o fato de que a escravidão moderna continua sendo uma 
realidade em muitos países. Um problema que não reconhece fronteiras de 
natureza étnica, cultural ou religiosa, sendo que mais da metade dos casos 
de trabalho forçado e um quarto dos casamentos forçados são registrados 
em nações com rendas média alta ou alta. Ou seja: a pobreza não é descul-
pa para essa afronta à humanidade.

A sociedade civil organizada, de maneira global, deve manter-se aler-
ta contra este abuso de poder, denunciando as situações de exploração de 
pessoas com vistas à geração de excedentes financeiros, além de exigir o 
fim da escravidão moderna aos respectivos governos. Até quando a pala-
vra escravidão continuará sendo não apenas um verbete, mas uma forma 
concreta, cruel, de exploração da força de trabalho alheia?

Crônica

Escravidão moderna
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

A estrada
A partida do caminho de ida será a tri-

lha do retorno. Cíclica passagem que co-
meça a rodar pela estrada. O olhar pela 
janela se cruza com os olhos verdes da 
natureza. A colheita, um sorriso leve, 
quase acompanhado de um bom dia qua-
se silencioso. Gosto de estradas. De pre-
ferência durante o dia, logo ao amanhe-
cer, ou pouco antes do sol se deitar, ainda 
mesmo sob a chuva, quando é possível 
observar os seus olhos. 

A passagem rodante traz um senti-
mento de contemplação, na observação 
da complementação. A aceleração é feito 
máquina temporal. Ali, a estrada é tes-
temunha de sentimentos. E pulsa. Uma 
estrada velha é cheia de histórias guar-
dadas no asfalto ou no barro batido, es-
tacionadas a cada curva. É feito o rio de 
Heráclito, sempre passageiro, intransi-
tável duas vezes como a mesma estrada, 
pois o tempo avança e modifica.

Escolar é a estrada que ensina. Da fi-
losofia à fotografia, da geografia à an-
tropologia, da engenharia à ecologia... 
Mundos vastos e micros a serem ultra-
passados pelas janelas, pelos olhos, pe-
los retrovisores. Eles estão nos velozes 
modelos que cruzam na pista contrária, 
nas pernas do idoso a puxar uma carro-
ça pelas “léguas tiranas” do acostamen-
to até adentrar num caminho lateral e se 
perder se encontrando em retas e curvas.

 Misteriosas estradas e seus momen-
tos. Cidades, cruzes, marcas de freadas, 
vales, montanhas, casinhas, tudo surge 
à sua beirada. São caminhos para o céu 
cujo bilhete de entrada pagamos um pou-
co a cada parada, freada. Acordes de voos 
baixos, por vezes lentos, feitos o Zeppe-
lin que anestesia.

 Pela estrada ouço vozes. Da cabeça, 
dos motores, do vento a penetrar numa 

pequena passagem da janela por onde 
os olhos flecham o exterior. Provérbios, 
ditados, conselhos, músicas, a alma e o 
corpo. Rodopios de ar, do vento a cur-
var a plantação e árvores em reverên-
cias naturais.

  A estrada que passa em faixas ama-
relas entrecortadas pela negritude do as-
falto, que trepida ao embalo das pedras, 
ondula através de pequenos mergulhos. 
Pele quente em atrito, chão e pneu, cer-
tezas e dúvidas, passados e futuros, dua-
lidades. É flor que segue cortejo de casó-
rio e de velório, de olhares e cegueiras, 
infâncias e velhices. A estrada paralisa 
para passar a vida que não tem retornos, 
apenas segue a correnteza, em frente.  

Veio a reforma de Damásio Franca, a de 
Ricardo Coutinho, uma laje no lugar de ou-
tra, um  reboco sobre outro, mas ficou no 
ar úmido  da cal a pucumã largada pelos 
antigos fumos, uns vestígios de espírito do 
“ponto de encontro perdido”.

Desci pela 1817, botei a cabeça na livra-
ria do Luiz, e quando menos espero acho-
me no Ponto de Cem Réis. Não no Pon-
to de Cem Réis das reformas, mas no que 
descia comigo, dentro de mim, guiando 
os meus passos. 

E o que eu ouvia, exumado do entar-
decer, já chegando os borrões da noite, 
sessenta e quatro anos depois? O comício 
de encerramento da última campanha do 
grande orador José Américo. Sim, nesse 
tempo havia o orador. Hoje, nem no conse-
lho diretor da Academia de Letras existe. 

O Ponto de Cem Réis já vinha prenun-
ciando a derrota. A indústria da seca, bem 
azeitada pelo governo do PSD, tinha apa-
gado a lembrança do ministro de 1932, e 
do governador que deixara o Palácio nos 
braços do povo. Não eram braços de cla-
que, mas os de ânimo cultivado pelo espí-
rito do próprio Ponto de Cem Réis. 

Chego no lajedo cimentado de agora, 
mas o discurso de 1958 é o que ainda ani-
ma a minha evocação com todas as pedras 
do antigo cenário. E o significado remoto 
da política.

 O café de Dudu Peixoto, no pavilhão 
aberto para o poente, parecia um palco 
adicional ao palanque armado no centro 
da praça, repleto de admiradores e devo-
tos engravatados.

Caíra uma neblina amornada pelo sol 
do crepúsculo. O pavilhão dos engraxates, 
do lado oposto, aguentava o aperto da gen-
te do povo, num pré-comício em torno de 
Antonio Nominando Diniz, jovem depu-
tado e poeta da coligação que elegera Zé 
Américo a governador e fiel escudeiro do 
Partido Libertador, o partido que acomo-
dava as lideranças americistas depois das 
dissensões partidárias.

Mais que encerramento, o discurso 
era uma despedida. O orador derrama-
va na praça central o mar da Bahia, onde 

e quando surgiu uma tábua para salvá-lo 
do desastre de avião que matara Antenor 
Navarro. 

Ah, nem me lembrava. A persuasão do 
discurso de qualidade foi abolida da polí-
tica e, com ela, o comício. Será que o bem 
comum saiu ganhando? 

Ainda ontem, em crônica n’A União, 
Abelardo Jurema Filho lamentava o fim de 
obras de discurso como os Cieps de Darcy 
Ribeiro implantados por Leonel Brizola.

 Com os discursos também se foi a sen-
sibilidade para questões de consciência so-
cial num país que abastece o mundo de ali-
mento e não se toca ante o espantalho de 
pobreza e fome de um quarto da sua popu-
lação. Quanto mais crescemos, mais crian-
ças sem pão e sem abrigo pelas calçadas do 
nosso desenvolvimento urbano. 

O artigo de Abelardo me fez lembrar 
passeio antigo que fiz, há tempo, com um 
visitante concluinte de mestrado em an-
tropologia admirado com o rico casario do 
nosso Bairro dos Estados. Que riqueza! – 
exclamava a cada mansão. “Mas tem po-
breza, também” – alertei-o, querendo mos-
trar onde encontrá-la. 

- Não, não precisa, as calçadas da ri-
queza são o melhor mostruário. Das capi-
tais do Nordeste só faltava conhecer a sua.   

Quem saiu ganhando?

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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foi abolida 
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e, com ela, o 
comício
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“Misteriosas 
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montanhas, 
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Uma diferença 
gigantesca  

“ele precisa  
Usar Um gps” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

tebet faz Uma distinção: 
“eU estoU em oUtro mdb” 

“16 anos de oposição a lUla” 

“Uso de empresa de fachada” 

“ele perdeU as dUas eleições” 

Pollyanna Dutra tem um argumento na ponta da 
língua para tentar conquistar voto de eleitores de 
Lula: os outros candidatos apoiam Bolsonaro. E 
cita Efraim Filho (União Brasil) e o pai, Efraim 
Morais, que foi senador por oito aos: “Foram 16 
anos de oposição ao presidente Lula, sabotan-
do o que foi feito nesse país em prol dos mais 
pobres”. 

E a senadora Daniella Ribeiro (PSD) desancou 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB), em entrevista a 
uma TV, denunciando irregularidades na gestão 
dele como prefeito de Campina Grande: “Os 
restaurantes populares foram fechados por irre-
gularidades, com uso de empresa de fachada. 
Para se ter uma ideia, um pet shop estava entre 
as empresas licitadas para fornecer ao restau-
rante popular”. 

“Ele tem uma retórica bonita, fala difícil, para 
talvez enganar, mas não engana Campina Gran-
de”, disse Daniella sobre Veneziano, ressaltando 
que o emedebista foi derrotado por duas vezes 
na cidade: “Ele perdeu as duas eleições em que 
disputou a prefeitura. Uma com ele mesmo e a 
outra com a esposa”.   

Ainda na entrevista, 
Daniella Ribeiro fus-
tigou também o can-
didato a governador 
Pedro Cunha Lima 
(PSDB) que, de acordo 
com ela, desconhece 
Campina Grande até 
territorialmente. “Ele 
precisa usar um GPS 
para poder andar em 
Campina”. Ainda na 
pré-campanha, antes 
de anunciar apoio a 
João Azevêdo (PSB), a 
senadora disse que o 
tucano ainda era muito 
inexperiente para ser 
governador da Paraíba.    

Em desvantagem no 
Nordeste, o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) 
cumpre agenda hoje 
no Rio Grande do Nor-
te para tentar reduzir 
a distância em relação 
a Lula. Uma missão 
difícil. De acordo com 
pesquisa do instituto 
Ipec (antigo Ibope), 
Lula passou de 56%, 
há uma semana, para 
61% das intenções de 
voto. Enquanto isso, 
Bolsonaro decaiu de 
23% para 22%. Uma 
diferença gigantesca 
de 39%. 

Cumprindo agenda em Campina Grande, Si-
mone Tebet (MDB), comentou a ausência de 
apoio do MDB da Paraíba à sua candidatura à 
Presidência da República. “Eles nunca estiveram 
comigo, sempre estiveram com o ex-presidente 
Lula, nos ministérios, no Mensalão, no Petro-
lão. Eu estou em outro MDB, o MDB que quer 
ressurgir. Mas, respeito o partido, respeito a 
individualidade de cada um”, disse.  

com o impedimento de ricardo, 
pollyanna dUtra mira no eleitor de 
lUla para ganhar mUscUlatUra  

O indeferimento da candidatu-
ra de Ricardo Coutinho (PT) para 
o Senado, na visão de Pollyan-
na Dutra (foto, do PSB), abriu 
novas perspectivas para a sua 
candidatura, uma vez que ela 
é apoiadora da candidatura 
de Lula (PT). Faz senti-
do. Caso o ex-go-
v e r n a d o r 
não con-
siga al-
terar, no 
STF e no 
TSE ,  a 
decisão 
d o  T R E
-PB, que indeferiu o seu registro, seria plausível que 
os votos do petista migrassem para ela, via o ‘efeito 
Lula’. Nas redes sociais, a socialista já mira no voto 
do eleitor do petista. Em recente postagem, escreveu: 
“Ele foi presidente e eu prefeita. Agora, o destino mais 
uma vez nos colocou no mesmo caminho. Ele voltou 
para ser presidente e eu senadora. E juntos vamos 
devolver a esperança ao Brasil”. Na mesma posta-
gem, ela aparece ao lado de uma foto de Lula, sob a 
frase: “Quando o povo quer, o destino dá um jeito”. A 
leitura de Pollyanna do contexto eleitoral se estabe-
lece numa lógica: os eleitores de Lula, na hipótese de 
se manter o impedimento de Ricardo Coutinho, terão 
que optar por uma candidatura alinhada ao projeto 
de ‘Lula presidente’.       

Corte de 60% atinge de remédios contra hipertensão a fraldas geriátricas

“Tesoura” no programa 
garante orçamento secreto 

Farmácia PoPular Para 2023

O corte de 60% de recursos 
no Orçamento de 2023 para a 
gratuidade de medicamen-
tos da Farmácia Popular vai 
restringir o acesso da popu-
lação a 13 tipos diferentes de 
princípios ativos de remédios 
usados no tratamento da dia-
betes, hipertensão e asma, se-
gundo alerta da ProGenéri-
cos, associação que reúne os 
principais laboratórios que 
atuam na produção e comer-
cialização no país.

Seis desses medicamentos 
são para o controle da hiper-
tensão: Atenolol, Captopril, 
Cloridrato de Propranolol, 
Hidroclorotiazida, Losartana 
Potássica e Maleato de Ena-
lapril. Todos os produtos da 
Farmácia Popular são desti-
nados ao tratamento de doen-
ças mais prevalentes, que se-
gundo o Ministério da Saúde 
são as que mais acometem a 
população.

Como revelou o Estadão, o 
governo Jair Bolsonaro, ao en-
viar o projeto de Orçamento 
de 2023, passou a tesoura no 
programa Farmácia Popu-
lar para abrir espaço ao orça-
mento secreto. A verba para 
os medicamentos gratuitos 
caiu de R$ 2,04 bilhões no or-
çamento de 2022 para R$ 804 
milhões no projeto de 2023 
enviado ao Congresso no fi-
nal de agosto. Um corte de R$ 
1,2 bilhão.

Os princípios ativos são 
moléculas de uma substância 
que possuem efeito terapêuti-
co. Eles ficaram hoje mais co-
nhecidos depois da chegada 
dos medicamentos genéricos 
que têm o nome da molécula. 
O genérico contém apenas o 
nome do princípio ativo e o G 
do Genéricos.

A presidente da ProGené-
ricos, Telma Salles, diz que 
vê com grande preocupação 
o corte dos investimentos e 
a pressão maior no Sistema 
Único (SUS) com o esvazia-
mento da gratuidade da Far-
mácia Popular.

Segunda ela, o corte po-
pular vai impedir o acesso 
de novas pessoas aos medi-
camentos gratuitos e deixar 

boa parte dos atuais benefi-
ciários sem os remédios. Isso 
porque são produtos de uso 
continuado e, portanto, não 
podem deixar de serem con-
sumidos. O resultado, afirma, 
é que elas vão buscar o trata-
mento na rede do SUS.

"As pessoas vão deixar de 
ter o produto e utilizar o pou-
co recurso que têm para pas-
sar a comprar o medicamento. 
Há um desvio de finalidade 
do recurso de uma popula-
ção que já é economicamen-
te frágil", diz a presidente da 
ProGenéricos.

"A diminuição da impos-
sibilidade de alguém se tra-
tar é devastadora sobre todas 
as formas. Tem o agravamen-
to da doença e o custo para o 
próprio SUS. Não me pare-
ce ser inteligente porque vão 
afogar o SUS com doença que 
não são tratadas", critica Tel-
ma, que inicia em Brasília re-
uniões com autoridades para 
tentar ampliar os recursos na 
votação do Orçamento, que 
ocorrerá depois das eleições.

Presidenciáveis
A entidade prepara uma 

carta para os presidenciáveis e 
um dos pontos de alerta é jus-
tamente o fortalecimento das 
farmácias populares. Desde 

2016, o governo não corrige o 
quanto paga pelos produtos. 
Para nossa indústria, esse é 
um programa na qual as em-
presas têm uma margem mui-
to pequena. A indústria tem 
participado do programa des-
de 2004.

Além do corte do orça-
mento de 100% da gratuida-
de, a parte do programa Far-
mácia Popular chamada de 
copagamento, em que o go-
verno paga uma parte e o be-
neficiário a outra, também 
teve um corte de 60% entre 
2022 e 2023. A lista do copa-
gamento inclui, além das fral-
das geriátricas, medicamen-
tos para osteoporose, rinite, 
Parkinson, glaucoma, dislip-
demia e anticoncepção.

Concorrência
Técnicos do governo na 

área de saúde ouvidos pelo 
Estadão, na condição de ano-
nimato, afirmam que o cor-
te de 60% coloca em xeque a 
própria continuidade da Far-
mácia Popular, uma política 
considerada bem-sucedida. 
Eles lembram que as pesqui-
sas mostraram o forte impac-
to do programa na população 
de baixa renda e na redução 
de custos para o SUS. Sem os 
medicamentos, a tendência, 

alertam, é o doente só ir atrás 
de tratamento quando a en-
fermidade piorar.

Os técnicos chamam aten-
ção que essa política pública 
que teve um efeito importan-
te de aumento da concorrên-
cia entre os fabricantes, com 
a entrada de um grande com-
prador, o que barateou o cus-
to dos medicamentos. Essa é 
uma das hipóteses para jus-
tificar o fato de que a tabe-
la está com preço congelado 
desde 2016.

Procurado, o Ministério 
da Saúde disse que prepara 
uma resposta à reportagem. 
Até fechamento desta pági-
na, a resposta ainda não ha-
via chegado.

A população ficará restrita a 13 tipos diferentes de princípios ativos de remédios gratuitos 

n 

A verba para os 
medicamentos 
gratuitos caiu de 
R$ 2,04 bilhões, 
no orçamento 
de 2022, para 
R$ 804 milhões 
no projeto de 
2023 enviado ao 
Congresso

Medicamentos atingidos por corte no orçamento do Farmácia Popular

n brometo de ipratrópio - asma

n dipropionato de beclometsona - asma

n sulfato de salbutamol - asma

n cloridrato de metformina - diabetes

n glibenclamida - diabetes

n insulina humana - diabetes

n insulina humana regular - diabetes

n atenolol - hipertensão

n captopril - hipertensão

n cloridrato de propranolol - hipertensão

n hidroclorotiazida - hipertensão

n losartana potássica - hipertensão

n maleato de enalapril - hipertensão

Adriana Fernandes 

Agência Estado

n acetato de medroxipro 

n gesterona - anticoncepção

n alendronato de sódio - os-
teoporose

n budesonida - rinite

n carbidopa + levodopa - 
doença de parkinson

n cloridrato de benserazida 
+ levodopa - doença de par-
kinson

n etinilestradiol + levonor   

n gestrel - anticoncepção

n maleato de timolol - glau-
coma

n noretisterona - anticoncepção

n sinvastatina - colesterol

n valerato de estradiol + 
enantato de noretisterona -an-
ticoncepção

n fraldas geriátricas

REMÉDIO COM COPAGAMENTO (o governo paga até 90% e o beneficiário o restante)

Veja o princípio ativo do remédio e em que ocasiões ele é aplicado:
remÉdio 100% gratUito

Foto: Estadão Conteúdo

Foto: Assessoria
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Evento ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de outubro, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa

Brasil Cachaças é lançado na capital
Segunda edição 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Estigmatizada por ser uma 
bebida originária da popula-
ção mais afastada dos locais de 
poder, a cachaça vem, cada vez 
mais, sendo estudada, pensada 
e sofisticada para atingir novos 
mercados e na busca para ga-
nhar o mundo. A força do pro-
duto é cada vez mais palpável 
e vem sendo um escape para 
que a economia volte a aque-
cer. No entanto, esse caminho 
só é possível com a qualifica-
ção dos produtores e produ-
tos pela consolidação nacional 
e para que atinjam novos mer-
cados, principalmente o inter-
nacional. 

Na Paraíba, pelo segundo 
ano consecutivo, o tema será 
pauta do 2º  Seminário e Feira 
de Cachaças do Brasil, o Bra-
sil Cachaças, que ocorrerá nos 
dias 20, 21 e 22 de outubro, no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rêgo, em João Pessoa. O evento 
foi lançado oficialmente na noi-
te de ontem, na capital. Na pri-
meira edição, em 2021, o evento 
teve 24 expositores paraibanos. 
Para a nova edição, no entanto, 

são esperados mais de 60 expo-
sitores de todo o país.

Fernanda Melo, organiza-
dora do evento, falou sobre a 
expectativa para o fomento do 
mercado produtor e divulgação 
dos produtos nacional e inter-
nacionalmente. 

“O ano passado a gente fez 
ainda em pandemia, cheio de 
restrições e quando termina-
mos a gente sabia que esse se-
tor merecia um grande even-
to a nível nacional e com foco 
também internacional, como 
vai ocorrer neste ano. O evento 
vai aproximar as pessoas para 
se aproximar da bebida e des-
construir o estigma da cacha-
ça que ainda existe”, afirmou 
Fernanda.

O seminário receberá vá-
rios produtores e marcas de ca-
chaças do Brasil, insumos, se-
minário técnico com temáticas 
importantes para a cachaça, fei-
ra de exposição e venda, cacha-
çaria com concurso de drinks 
e praça de alimentação com a 
harmonização com a cachaça. 
Além disso, um dos principais 
focos é para a rodada de negó-
cios nacional e internacional, 
com a presença de investidores 

e jornalistas do mundo para a 
divulgação e abertura de mer-
cado para os produtos. E ainda, 
o encontro de mulheres da ca-
chaça e o fomento ao turismo 
através de roteiros exclusivos 
de visitação aos principais en-
genhos do estado, do Litoral ao 
Cariri paraibano, segundo Fer-
nanda Melo.

O evento de lançamento 
do Brasil Cachaças teve a par-
ticipação de Roberto Germa-
no, presidente da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq); Marconi Me-
deiros, Presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado da Paraíba 
(Fecomércio); Thiago Baracho, 
da Cachaça Triunfo e presiden-
te da Associação de Produto-
res de Cachaça de Areia; José 
William Montenegro, secretá-
rio de Planejamento da capital; 
Múcio Fernandes do Engenho 
São Paulo, e Associação Parai-
bana dos Engenhos de Cachaça 
de Alambique (Aspeca); e Car-
los Lima, diretor Executivo - 
Instituto Brasileiro da Cachaça 
(Ibrac), além dos entusiastas e 
apreciadores em evento de ha-
ppy hour.

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE
-PB) inicia levantamento, por 
meio de aplicação de questio-
nário eletrônico, com os mu-
nicípios inseridos na região 
do Semiárido para um diag-
nóstico sobre questões rela-
cionadas a meio ambiente, 
agricultura familiar, tecnolo-
gias sociais hídricas e desen-
volvimento rural sustentável.  

A ação faz parte da Audi-
toria Operacional Coordena-
da  em Políticas de Combate 
à Desertificação e Mitigação 
dos Efeitos da Seca, na região 
Nordeste, coordenada pelo 
TCE da Paraíba. Os estados 
participantes são: Paraíba, 
Ceará, Pernambuco, Sergipe 
e Rio Grande do Norte. 

Na Paraíba, 188 municí-
pios devem responder a con-
sulta. As informações forne-
cidas ao Tribunal de Contas, 
pelas prefeituras, servirão 
para oferecer um panorama 
no nível municipal de ações 
relacionadas ao combate à 
desertificação. Na região do 
Nordeste, 660 municípios res-
ponderão a pesquisa eletrôni-
ca elaborada pelos tribunais.     

A matriz de planejamen-
to desta auditoria foi aprova-
da no dia 19 de agosto, em um 

encontro com os estados par-
ticipantes da fiscalização, por 
meio de painel de referência  
para proceder  à coleta das in-
formações requeridas pelas 
questões de auditoria. 

Prazo
O formulário será envia-

do para os e-mails dos gesto-
res municipais, cadastrados 
no Sistema Tramita, deven-
do ser preenchido até o dia 
30 de setembro de 2022 e ne-
les constam questões relacio-
nadas a meio ambiente, agri-
cultura familiar, tecnologias 
sociais hídricas, desenvol-
vimento rural sustentável, 
considerando-se ainda a go-
vernança existente para di-
versas ações.

O objetivo da auditoria 
operacional coordenada é ve-
rificar como está o andamen-
to das políticas públicas de 
combate à desertificação e 
mitigação dos efeitos da seca. 
Como também de outras po-
líticas públicas transversais 
referentes à região do Semiá-
rido e ao bioma Caatinga, à 
luz da  Lei nº 13.153/2015.

Eventuais dúvidas pode-
rão ser encaminhadas para 
o endereço de e-mail audito-
riaoperacional@tce.pb.gov.br.

TCE-PB inicia pesquisa 
para conhecer ações 

combate à deSertificação

A 36ª reunião da Comis-
são de Constituição, Justiça, 
Redação e Legislação Parti-
cipativa da Câmara Munici-
pal de João Pessoa, aconte-
ceu segunda-feira, 12, sob a 
presidência do vereador Bos-
quinho (PV) que conduz os 
trabalhos em substituição a 
Odon Bezerra (PSB), presi-
dente da CCJ, licenciado.

Um dos destaques da pau-
ta foi a aprovação da MP nº 
25 de 2022, do prefeito Cícero 
Lucena (PP) que trata do rea-
juste salarial dos servidores 
municipais ativos e inativos 
e cria o “Auxílio Temporário” 
para aqueles com vencimen-
to abaixo do salário mínimo.

Houve a aprovação de ou-
tras MPS de autoria do Execu-
tivo, como a de nº 23 de 2022, 
que revogou a lei 13.408, de 
2017 que proibia o consumo 
de bebidas alcoólicas nos par-
ques públicos de João Pessoa. 
Também foi aprovada a MP 
nº 24 de 2022 autorizando a 
celebração de convênios e ter-
mos de parcerias para fomen-
tar o turismo na capital, além 
da 26 de 2022 que alterou a lei 
13.775 de 2019 para criar grati-
ficações diferenciadas para di-
retores de escolas municipais 
de diferentes portes e de tem-
po integral, variando de R$ 2 
mil a R$ 3,5 mil.

Na pauta constaram ainda 
três vetos do prefeito a proje-
tos de lei ordinária que foram 
mantidos por unanimidade: 
o 186/2021, do vereador Tar-
císio Jardim (Patriota) que fi-
xava normas de transparên-
cia e dados que deveriam ser 
divulgados nos sites de pode-
res e órgãos públicos de João 
Pessoa; o 833/2021, Mikika 
Leitão (MDB), prevendo a in-
clusão de alimentos orgâni-
cos na merenda escolar; e o 
221/2021 do vereador Guga 
(PP) que criava um cadastro 
de celular dos usuários das 
farmácias dos postos de saú-
de do município a fim de in-
formá-los a respeito da dispo-
nibilidade dos medicamentos.

Igualmente aprovados fo-
ram os projetos de lei ordiná-
ria 1119 de 2022 autorizando 
a abertura de crédito especial 
na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e no Fundo 
Municipal de Meio Ambien-
te (R$ 1,8 mil); o 1122 para re-
locar R$ 141 mil em dotações 
orçamentárias por transposi-
ção orçamentária da Sedes; o 
1132 autorizando relocações 
de R$ 1,3 milhão também na 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e no Fundo Muni-
cipal de Meio Ambiente; nº 
1134, que abre crédito espe-
cial de R$ 800 mil na Secreta-

ria Municipal de Planejamen-
to; nº 1144 para relocar R$ 2,7 
milhões na Câmara; o nº 1145 
para abertura de crédito es-
pecial de R$ 881 mil na Secre-
taria Municipal de Infraes-
trutura; o nº 1146, alterando 
dispostivos da lei municipal 
14.557, de 2022 (dispondo so-
bre a conversão de áreas ver-
des em bairros que ficam em 

área de equipamento comu-
nitário e a conversão de área 
verde e de equipamento co-
munitário em bem domini-
cal para uso em programa 
habitacional); o nº 1148 e 1149 
autorizando a realocação de 
dotação orçamentária na Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e Fundo Municipal de Saú-
de; o de nº 1155, para realoca-

ção de R$ 130mil na Semob; 
o 1158 autorizando abertura 
de crédito especial de R$ 10 
mil na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente.

Entre os projetos, o PLO 
nº 497, de autoria de Tanil-
son Soares (PSB) regulamen-
tando a inclusão da Língua 
Brasileira de Sinais na gra-
de curricular da rede muni-
cipal foi rejeitado. A maio-
ria da CCJ considerou que 
a iniciativa teria que ser do  
Executivo. Já o PLO 899, de 
Damásio Franca Neto, foi 
aprovado e torna obrigató-
rio que os organizadores de 
eventos faça a coleta seleti-
va de resíduos, destinando
-os a cooperativas de cata-
dores; o 917 elaborado pelo 
Coronel Sobreira foi aprova-
do e obriga supermercados e 
hipermercados a oferecerem 
carrinhos de compras adap-
tados às pessoas com defi-
ciência ou mobilidade redu-
zida; o nº 936 de autoria do 
presidente da CMJP, Dinho, 
também foi aprovado e ins-
titui em João Pessoa o ano de 
2022 como “Ano Cultural Fo-
lia de Rua Patrimônio Ima-
terial”; o 943, de Coronel So-
breira, proíbe a instalação de 
banheiros unissex na capital 
paraibana e igualmente rece-
beu aprovação.

Auxílio para servidores municipais é aprovado
na ccJ

O Centro Universitário 
Maurício de Nassau João 
Pessoa (Uninassau) reno-
vou a parceria com a Coor-
denadoria de Promoção à 
Cidadania LGBT e Igualda-
de Racial, órgão da prefei-
tura da capital que oferece 
serviços psicológicos para a 
comunidade LGBTQIAP+, 
a população negra, indíge-
na e quilombola. Alunos 
do curso de Psicologia da 

instituição participarão da 
ação social e terão o devido 
acompanhamento técnico 
de profissionais para auxi-
liar no processo dos aten-
dimentos. 

Iniciativa
O coordenador do curso 

de Psicologia da Uninassau 
João Pessoa, Sócrates Perei-
ra, evidenciou a necessida-
de da realização desta ini-

ciativa para estes grupos, 
principalmente no mês em 
alusão ao Setembro Amare-
lo, campanha voltada para 
os cuidados com a saúde 
mental e conscientização 
sobre o suicídio. “A renova-
ção da parceria é para refor-
çar que estamos atentos aos 
cuidados com aqueles que 
se sentem mais fragiliza-
dos socialmente. O precon-
ceito social, por vezes, é um 

potencializador para agra-
var questões mentais, por 
isso devemos ter essa res-
ponsabilidade social com 
projetos que ajudam cau-
sas como essas. 

Anteriormente, cinco es-
tudantes do curso partici-
pavam, agora expandimos 
para sete, visando reali-
zar um trabalho que possa 
atender a todos da melhor 
maneira e com um olhar 

humanizado”, pontuou. 

Triagem 
Para aqueles que que-

rem ter acesso ao serviço, é 
necessário passar por uma 
triagem na sede da coorde-
nadoria, que fica localizada 
no Parque Sólon de Lucena, 
n° 216, no Centro de João 
Pessoa. O atendimento no 
local acontece de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 14h.  

Centro Universitário renova parceria de atendimento psicológico  
com prefeitura

Curso
Alunos do curso 

de Psicologia 
da instituição 

participarão da 
ação social

n 

Foi aprovada 
a MP nº 24 
de 2022 
autorizando 
convênios 
e termos de 
parcerias para 
fomentar o 
turismo na 
capital 

O 2º Seminário e 
Feira de Cachaças 
do Brasil, lançado 

ontem, espera, 
para esta nova 

edição, a presença 
de 60 expositores 

de todo o país

Fotos: Marcos Russo
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Evento acontecerá de 23 a 25 de novembro e apresentará novidades da terceira geração da Internet e do Metaverso

Expotec é lançada em João Pessoa
novas tecnologias

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 

Considerada a maior vitri-
ne de tecnologia da região Nor-
deste, a 8ª Edição da Feira e Con-
gresso de Tecnologia (Expotec) 
será realizada de 23 a 25 de no-
vembro, no Centro de Conven-
ções de João Pessoa. A novida-
de desta edição são tecnologias 
que envolvem a terceira geração 
da Internet (Web 3.0), do Block-
chain e do Metaverso. O lança-
mento oficial aconteceu na tarde 
de ontem, no Restaurante Buck-
minster, no Jardim Oceania, em 
João Pessoa. O evento é gratui-
to. A expectativa é de seis a sete 
mil pessoas durante os três dias 
de evento

O tema deste ano é “Internet 
livre, neutra e global”. O presi-
dente da Associação Nacional 
para Inclusão Digital (Anid), 
Percival Henriques, revela que 
este tema foi escolhido devido 
à discussão sobre a soberania 
dos dados, em razão da Guer-
ra da Ucrânia. “A Ucrânia soli-
citou ao Icann (sigla em inglês) 
para tirar a Rússia do domínio 
da internet. Olhando na pers-
pectiva geopolítica seria justo 
mas a internet deixaria de ser 

global, transnacional e neutra. 
A internet precisa estar afasta-
da destes conflitos”, esclareceu. 

Na programação estão con-
firmadas atividades como: o 
Arena Drone, competição de 
robôs, acampamento, Are-
na Games, oficinas robóticas. 
Além disso, o jogo do Brasil será 
transmitido ao vivo na praça 
de alimentação. A Web 3.0, por 
exemplo, traz o blockchain - uma 
tecnologia de registro distribu-
ído que visa a descentralização 
como medida de segurança.

Em sua fala, o secretário de 
Educação e da Ciência e  Tecno-
logia da Paraíba, Cláudio Furta-

do, afirma que a pandemia foi 
importante para acelerar pro-
cessos tecnológicos. “A gente 
achava que muitas inovações 
só aconteceriam daqui a cinco 
anos, a exemplo de ensino re-
moto nas escolas, pesquisas, 
metaverso e uso do 5G, entre 
outros. Essas inovações vieram 
para ficar”, citou.

Ele ressalta ainda o papel 
da Expotec na inclusão digital. 
“Oportunizamos aos alunos 
de escola pública, por exemplo, 
terem contato com tecnologia. 
Temos muitas vagas na área de 
tecnologia, mas faltam profis-
sionais qualificados. Por isso, a 
Expotec é tão necessária, des-
pertando o interesse da juven-
tude paraibana para tecnolo-
gia”, concluiu.

n 

Expotec será 
realizada no 
Centro de 
Convenções 
e terá 
atividades 
como 
oficinas  
robóticas e 
competição 
de robôs

Foto: Evandro Pereira

Secretário de Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cláudio Furtado, fez o lançamento da 8ª Edição da Expotec, ao lado de outras autoridades presentes ao restaurante Buckminster

Para o secretário de Ciên-
cia e Tecnologia da Prefeitura 
de João Pessoa, Guido Lemos,  
a Expotec visa buscar o corpo 
discente das escolas. “A gen-
te tem firmado parceria com a 
Secretaria de Educação do Mu-
nicípio e dialogado com a SEE-
CIT para levar conhecimento e 
formação tecnológica para os 
nossos jovens do Ensino Fun-
damental e Médio. Para que no 
contra turno aprendam a pro-
gramar, trabalhar com outras 
tecnologias como produção de 
conteúdo para redes sociais. É 
interessante que adquiram co-
nhecimentos para que possam 
explorá-los no primeiro empre-
go ou até ajudá-los na escolha 
do curso superior”, enfatizou.

De acordo com o secretário 
-executivo de Ciência e Tecno-
logia do Estado, Rubens Freire, 
a Expotec oportuniza o letra-
mento tecnológico aos alunos 
do Ensino Fundamental e Mé-
dio da Rede Estadual de Ensi-
no. “Isso faz parte do processo 
de formação essencial do cida-

dão. Durante estes dias os alu-
nos poderão conhecer o mundo 
da ciência e tecnologia, desen-
volvendo possíveis interesses. A 
Secitec está fortemente compro-
metida em apresentar o mundo 
da técnica, como eles interagem 
e se transformam”, afirmou

Por fim, Rubens Freire cor-
robora com a fala de Percival 
Dantas, afirmando que a grande 
novidade deste ano é ter sobre-
vivido à pandemia da Covid-19. 
“Nós estamos aqui por dois mo-
tivos: a resposta da comunidade 
científica do mundo que criou a 
vacina e segundo as estratégias 
adotadas pelo estado de conten-
ção ao vírus”. concluiu.

 A vice-reitora da UFPB, Lia-
na Filgueira, afirma que a uni-
versidade tem se empenhado 
fortemente no investimento na 
busca de recursos para pesqui-
sa e na formação de mestres e 
doutores. Ela cita os valores que 
a atual gestão conseguiu liberar 
para pesquisa e pós-graduação, 
destacando ainda que a UFPB 
ocupa o terceiro lugar em de-

pósitos de patentes. “Somos re-
ferência nacional na inovação 
tecnológica. Dentro desse con-
texto, estamos trabalhando con-
tinuamente para que ocorram 
as transferências dessas paten-
tes, estamos lutando para que 
essas patentes tenham o retor-
no financeiro através dos royal-
ties. Portanto, a Expotec é uma 
ótima oportunidade para reu-
nir pesquisas e inovações tec-
nológicas para que as pessoas 
tomem conhecimento do que se 
tem produzido na área”, frisou.

 Estiveram na roda de diá-
logo do lançamento oficial da 
Expotec: o presidente da Asso-
ciação Nacional para Inclusão 
Digital (Anid),Percival Henri-
ques; o secretário de Educação 
e da Ciência e  Tecnologia da Pa-
raíba, Cláudio Furtado; o secre-
tário de Ciência e Tecnologia da 
PMJP, Guido Lemos; o reitor da 
Unifuturo, Ricardo Monteiro; a 
vice-reitora da UFPB, Liana Fil-
gueira; o secretário-executivo 
de Ciência e Tecnologia do Es-
tado da Paraíba, Rubens Freire.

Compromisso em formar gerações 
conectadas com as novas tecnologias

 

A Prefeitura de Patos, no 
Sertão paraibano, realizou na 
manhã de ontem uma gran-
de ação de abordagem social 
na região central da cidade. 
Mais de 200 moradores, que 
vivem em situação de vulne-
rabilidade social e em situa-
ção de rua, receberam atendi-
mento em serviços de saúde, 
beleza e bem-estar, na Praça 
Edivaldo Motta.

 A iniciativa faz parte das 
políticas públicas implan-
tadas no município, que vi-
sam ampliar a assistên-
cia e melhorar a qualidade 
de vida dessa população. 
“O nosso objetivo foi de ofer-
tar a essa população um me-
lhor acolhimento e encami-
nhamentos para tratamento 
de saúde, serviços assisten-
ciais e demais órgãos, de 

Ação de saúde é realizada no centro de Patos
cidadania

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

acordo com a necessidade de 
cada um,” frisou o secretário 
de Saúde, Leônidas Medeiros.

O evento Saúde na Praça 
ofertou atendimento psicoló-
gico, consultas médicas, tes-
tagem rápida, fisioterapia, ati-
vidades físicas, marcação de 
consultas e exames de espe-
cialidades, acompanhamen-
to do Centro Pop, serviços de 
beleza, oficinas de artesanato, 
atualização do CAD Único, 

atendimento do Procon Mu-
nicipal, serviços de beleza, 
café da manhã e orientação 
sobre benefícios e serviços so-
ciais, além de música ao vivo. 
Maria da Conceição Alves, 
moradora da rua Padre An-
chieta, mais conhecida como 
“Rua da Baixa”, aproveitou a 
ação para mudar o visual. 

“Já estou pronta para a fes-
ta de setembro. Para quem não 
tinha o dinheiro pra cortar os 

cabelos, cortar assim de gra-
ça e mais pertinho de casa. 
Tudo de bom,” comemorou.  
Além do corte de cabelos a 
aposentada aproveitou para 
levar a neta de um ano ao pe-
diatra. “Trouxe a minha ne-
tinha para passar no médi-
co e colocar as vacinas dela 
em dia, ”finalizou Maria da 
Conceição.

O programa saúde na 
praça é uma parceria en-
tre as Secretarias de Saú-
de  e  De s e nvolv i me n -
to Social juntamente com 
o Procon do município. 
“Este trabalho conjunto é 
fruto da liderança do nos-
so prefeito que sempre nos 
orientam a cuidar e aco-
lher as pessoas, principal-
mente as que mais preci-
sam das políticas públicas,” 
finalizou Helena Wander-
ley da Nóbrega, secretária 
de Desenvolvimento Social. 

Vários tipos de serviços de saúde foram ofertados, ontem, em Patos

Foto: Lusângela Azevêdo

A Prefeitura de João Pes-
soa vai disponibilizar, até 
a sexta-feira (16), mais um 
ponto extra de vacinação 
contra a poliomielite, locali-
zado no piso térreo do Ma-
naíra Shopping, em frente à 
loja Nagem. O posto de imu-
nização começou a funcio-
nar ontem e atenderá sem-
pre das 14h às 20h crianças 
de dois meses até menores 
de cinco anos de idade.

A ação faz parte do re-
forço da Campanha de Va-
cinação contra a Poliomie-
lite, em João Pessoa, com o 
objetivo de ampliar a cober-
tura vacinal no município, 
facilitando o acesso para a 
população que não tem dis-
ponibilidade de levar seus 
filhos até uma Unidade de 
Saúde da Família (USF) du-
rante o dia para receber a 

vacina. A imunização con-
tra a poliomielite deve ser 
iniciada a partir dos dois 
meses de vida, com mais 
duas doses aos quatro e seis 
meses, além dos reforços 
entre 15 meses e aos quatro 
anos de idade. Na rede pú-
blica as doses de reforço, a 
partir de um ano de idade, 
são realizadas com a Vaci-
na Oral Poliomielite (VOP), 
que é a ‘vacina da gotinha’. 
É importante que os pais 
ou responsáveis apresen-
tem o cartão de imuniza-
ção da criança no momen-
to da vacina.

A prefeitura também 
disponibiliza a vacina con-
tra a poliomielite num pos-
to fixado no Mangabeira 
Shopping, de segunda a 
sexta-feira, das 13h às 22h, 
e aos sábados, das 8h às 16h.

João Pessoa disponibiliza 
novo ponto de vacinação

contra a pólio

“A Expotec é tão 
necessária, 
pois desperta 
o interesse 
da juventude 
paraibana para 
tecnologia

Cláudio Furtado

Acesse através do QR Code o 
site da Expotec para  

fazer a inscrição  
gratuita no evento



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de setembro de 2022 EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

Em todo o estado, foram feitas, ontem, cinco confirmações da doença; nenhum paciente chegou a ser hospitalizado

CG registra 1o caso de Monkeypox
saúde

A Secretaria de Estado da 
Saúde confirmou ontem cinco 
novos casos positivos de Monke-
ypox na Paraíba, sendo quatro 
deles em João Pessoa e um em 
Campina Grande - o primeiro 
registrado na cidade. Agora, o 
Estado soma 16 confirmações 
da doença (12 na capital, três 
em Cabedelo e um em Cam-
pina). Dois dos pacientes são 
mulheres e os demais, homens. 
Nenhum deles chegou a ser hos-
pitalizado.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Campina Grande, o 
primeiro paciente confirmado 
na cidade está bem e se encon-
tra em isolamento, cumprindo 
os 21 dias completos de qua-
rentena. Ele tem 27 anos, é do 
sexo masculino, fez uma recen-
te viagem à cidade de São Pau-
lo e apresentou os primeiros 
sintomas no dia 25 de agosto. 
As equipes da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e do Centro de 
Informações de Vigilância em 
Saúde (CIEVS) identificaram le-
sões compatíveis com a doença, 
também conhecida como varío-
la dos macacos, e aplicaram a co-
leta no dia 31 de agosto na UPA 
Dinamérica.

Desde então, o paciente 
cumpre o isolamento domici-
liar com monitoramento contí-
nuo, inclusive das pessoas com 
quem ele teve contato. Outros 
três casos seguem em investiga-
ção e quatro casos já foram des-
cartados na cidade.

Em Campina Grande, as 
unidades de referência para 
atendimento a pacientes com 
suspeita da Monkeypox são as 
duas Unidades de Pronto Aten-
dimento, a UPA Dr. Raimun-
do Maia (Alto Branco) e Dr. 
Adhemar Dantas (Dinaméri-
ca). Para internação adulta e 

infantil, a referência é o Hospi-
tal Universitário Alcides Car-
neiro (HUAC) e para gestan-
tes o serviço para internação é 
o Instituto de Saúde Elpídio de 
Almeida (ISEA).

Para a abordagem a casos 
suspeitos, é indicado o uso de 
equipamentos de proteção indi-
vidual, como máscaras e luvas. 
Caso o paciente esteja com sin-
tomas da Monkeypox, também 
deve procurar utilizar meios de 
evitar a transmissão da doença. 
Para ser considerado um caso 
suspeito da Monkeypox, é ne-
cessária a presença de sintomas 
como início súbito de lesão em 
mucosas e/ou erupção de pele 
aguda sugestiva para a doença, 
única ou múltipla em qualquer 
parte do corpo (incluindo região 
genital/perianal, oral) e/ou dor 
na região do ânus ou reto com 
ou sem sangramento e/ou ede-
ma peniano associados à pro-
gressão da lesão já podem con-
figurar alerta para a doença.

Não é necessária a existên-
cia de histórico de viagem ao 
exterior pela pessoa com sus-
peita nem pelo caso provável 
ou confirmado com o qual ela 
teve contato. Para tirar dúvidas 
sobre a doença é possível entrar 
em contato pelo Epidemiozap 
(83-99302-5299).

Mais conhecida como varí-
ola dos macacos, a Monkeypox é 
uma doença viral cuja transmis-
são entre humanos ocorre, prin-
cipalmente, por meio de contato 
direto ou indireto com sangue, 
fluidos corporais e lesões de 
pele. Para manter o controle do 
vírus e evitar a disseminação da 
doença, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de João Pessoa 
reforça as orientações à popula-
ção da capital sobre a prevenção 
e onde procurar atendimento 
em caso de suspeita de contágio.

De acordo com as autorida-
des sanitárias, a Monkeypox tem 
como os sintomas mais comuns: 
febre, dor de cabeça, dores mus-
culares, dores nas costas, ade-
nomegalia, calafrios, exaustão 
e surgimento de erupção cutâ-
nea (única ou múltipla) em qual-
quer parte do corpo e edema 
peniano. Em caso de estar com 
alguns desses sintomas ou ti-
ver contato com casos confirma-

dos da doença, o cidadão deve 
procurar atendimento médico, 
primeiramente, nas unidades 
de pronto atendimento (UPA) 
Oceania, Bancários, Valentina 
e Cruz das Armas.

Ao chegar a uma UPA, o pa-
ciente será identificado na tria-
gem e encaminhado imediata-
mente a um setor de isolamento, 
de forma a evitar maiores chan-
ces de contato com os demais 
pacientes. “O protocolo consiste 
em uma análise epidemiológica 
da provável etiologia da doença 
atual, buscando sanar os diag-
nósticos diferenciais como va-
ricela, sarampo, herpes, entre 
outras patologias que podem 
apresentar lesões semelhantes 
às da Monkeypox”, explicou Ma-
theus Agra, médico e coorde-
nador-geral das UPAs da Rede 
Municipal de Saúde.

Ele ressalta que, caso a sus-
peita da Monkeypox persista, a 
unidade entra em contato com 

a Vigilância Epidemiológica 
para que uma amostra da lesão 
seja coletada e enviada para 
realização do teste molecular 
(q-PCR). “Caso não tenha cri-
térios de internação hospita-
lar, o paciente receberá alta da 
unidade, com orientações de 
como deverá proceder e com 
as medicações que deverá to-
mar e será monitorado pelo 
Centro de Informações Estra-
tégicas em Vigilância em Saú-
de (CIEVS)”, destacou.

Nos casos em que os pa-
cientes necessitam de inter-
nação, as UPAs encaminham 
para as unidades hospitalares 
de referência, que são: Hos-
pital Municipal do Valentina 
(HMV) para crianças; Hospi-
tal Universitário Lauro Wan-
derley (HULW) para as ges-
tantes; e Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga, de admi-
nistração estadual, para os ou-
tros públicos.

Prevenção 
Entre os principais cuidados 

a serem tomados para se preve-
nir contra o vírus estão: evitar 
contato íntimo ou sexual com 
pessoas que tenham lesões na 
pele; higienizar as mãos com 
frequência e não compartilhar 
roupas de cama, toalhas, talhe-
res, copos e objetos pessoais. O 
uso de máscaras também con-
tribui na contenção do vírus.

As pessoas que moram na 
mesma residência de casos sus-
peitos devem redobrar os cui-
dados. “Evitar contato com se-
creções, usar luvas descartáveis 
quando for descartar o lixo do 
paciente e higienizar as mãos 
com água e sabão, dando prefe-
rência ao papel toalha para secá
-las. Sempre que possível, o caso 
suspeito ou confirmado deverá 
permanecer em uma área sepa-
rada de outros membros da fa-
mília ou a pelo menos um me-
tro de distância”, orientou.

Capital reforça orientações sobre a doença

Investigação
Outros três casos são 

investigados pela 
Secretaria de Saúde de 

Campina Grande

Os depoimentos para in-
vestigação do furto que ocor-
reu no Parque Arruda Câma-
ra (Bica) começaram na manhã 
de ontem, às 10h, na sede da se-
gunda Delegacia Distrital, em 
João Pessoa. Cinco funcioná-
rios da Bica prestaram depoi-
mento a fim de esclarecer os 
fatos e dar prosseguimento à 
investigação. Os depoimento 
continuam hoje pela manhã, 
quando serão ouvidas a biólo-
ga e a veterinária da Bica.

No último dia 2 de setem-
bro, a Bica sofreu um furto de 
pelo menos 13 aves, entre ara-
ras, papagaios e maracanãs, 
como também espécies amea-
çadas de extinção. 

De acordo com delegado 
de Polícia Civil Nélio Carnei-
ro, estava previsto para esta 
terça-feira ouvir o depoimen-
to de cinco funcionários da 
Bica e todos compareceram. 
Foi um biólogo, uma tratado-
ra, dois guardas municipais, 
além do diretor do parque.  

O delegado informou que 
o objetivo é “identificar o autor 
ou os autores do fato e apreen-
der e verificar, paralelo a isso, 
como é que está o sistema de 
segurança do Zoobotânico, 
para que a gente também pos-

sa, junto à prefeitura, sugerir 
mudança no sistema de segu-
rança, estamos, inclusive, so-
licitando uma perícia nesse 
sentido para que possamos de-
tectar como é o sistema de se-
gurança da Bica”.

Segundo Nélio Carneiro, 
o diretor da Bica compare-
ceu à delegacia para registrar 
a ocorrência e encaminhou 
a relação de todos os funcio-
nários do local. Além disso, o 
delegado informou que con-
forme vão ocorrendo os de-
poimentos, a investigação vai 
tomando um rumo mais defi-
nido, se outras pessoas forem 
citadas nos depoimentos, por 
exemplo, a partir daí, todos os 
funcionários serão ouvidos, se 
necessário. 

Assim que concluídos os 
depoimentos, eles serão en-
caminhados à Justiça e essas 
mesmas pessoas serão inter-
rogadas novamente, explicou 
o delegado. 

Na madrugada do últi-
mo dia 2, criminosos corta-
ram a tela do recinto das aves 
e furtaram os seguintes ani-
mais: um papagaio moleiro, 
um papagaio verdadeiro, dois 
papagaios de mangue, dois 
maracanãs verdadeiros, um 
maitaca de cabeça azul, dois 
sabiás cinzentos, um sabiá la-
ranja, dois sanhaçu e um peri-
quito maracanã.

Funcionários depõem sobre 
furto de pássaros da Bica

na delegacia

Estudo da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
mostra que executivas com 
feição alegre parecem mais 
confiáveis. De acordo com a 
pesquisa, gênero e expres-
sões faciais podem influen-
ciar o valor cobrado por uma 
auditoria, que é uma análi-
se sistemática das ativida-
des desenvolvidas em uma 
determinada organização, 
a fim de verificar se estão de 
acordo com as planejadas 
e em conformidade com as 
normas legais.

Para analisar as métri-
cas de confiabilidade facial, 
foi desenvolvido um detec-
tor facial baseado em machi-
ne learning (aprendizado de 
máquina), com o intuito de 
identificar as características 
faciais de 700 imagens de 
executivos e para reconhecer 
os 68 pontos de referências 
faciais das imagens coleta-
das, os chamados landmarks.

Os auditores indepen-
dentes tendem a confiar 
mais em rostos femininos 
do que em rostos masculi-
nos. Mesmo que estes rostos 
tenham uma métrica de apa-
rência facial de não confiabi-
lidade, ou seja, tenha medi-
das calculadas de uma face 
não confiável. Esses acha-
dos convergem com os da li-
teratura, que indicaram que 

Pesquisa mostra que rostos femininos 
são considerados como mais confiáveis

ufpb

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com 

Foto: Evandro Pereira

Estudo feito por pesquisadores da UFPB foi premiado em evento

rostos femininos geralmente 
são vistos como mais confiá-
veis que rostos masculinos.

“De modo geral, nossos 
principais resultados suge-
rem que os auditores ten-
dem a considerar a confiabi-
lidade facial dos executivos 
em seus preços de auditoria, 
mais especificamente o gê-
nero facial e a expressão fa-
cial”, afirma Wenner Lucena, 
professor do Departamento 
de Finanças e Contabilida-
de da UFPB e um dos auto-
res do estudo, recentemente 
premiado na 22º USP Inter-
national Conference in Ac-
counting, evento realizado 
anualmente no Brasil, para 
debater temas emergentes 

nas áreas de contabilidade, 
controladoria e atuária.

Esses achados da pesqui-
sa resultaram de uma mi-
nuciosa investigação acer-
ca dos aspectos psicológicos 
que podem ser determinan-
tes para que auditores inde-
pendentes estabeleçam seus 
honorários. O trabalho for-
nece uma relevante contri-
buição para a literatura, uma 
vez que verifica que a confia-
bilidade facial é um fator im-
portante que afeta as percep-
ções dos indivíduos”, avalia 
o professor da UFPB.

Segundo Wenner Luce-
na, quando os auditores per-
cebem mais riscos para a re-
alização de uma auditoria 

em uma organização, po-
dem entender que precisa-
rão de mais tempo para sua 
execução, o que acarreta um 
aumento no valor dos hono-
rários cobrados.

“Baseando-nos em estu-
dos anteriores, averiguamos 
que os auditores estão pro-
pensos a alterar as suas deci-
sões de estabelecimento dos 
honorários de auditoria ao 
julgarem a confiabilidade fa-
cial dos executivos com base 
em sua aparência facial”, re-
força o professor da UFPB.

O estudo da UFPB é fun-
damentado na literatura da 
psicologia e da neurociên-
cia. A pesquisa começou a 
ser planejada e desenvolvida 
durante disciplina de Finan-
ças Comportamentais, mi-
nistrada no âmbito do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis da UFPB.

“Ao longo da disciplina, 
trabalhamos com o desen-
volvimento de uma visão crí-
tica sobre as finanças com-
portamentais, entendendo 
como os aspectos compor-
tamentais podem influen-
ciar no processo de tomada 
de decisão, bem como busca-
mos avaliar a importância da 
informação contábil nos di-
versos ambientes institucio-
nais e organizacionais”, rela-
ta Wenner Lucena.

n 

Uso de 
máscara 
facial 
também 
contribui 
para prevenir 
o contágio 
com a 
Monkeypox

Pessoas com suspeita de contaminação que precisem de atendimento médico devem procurar as UPAs

Foto: Ivomar Gomes/Arquivo Secom-JP
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Kaligina Machado atuava de forma irregular como psicóloga no tratamento de crianças com autismo

Pedagoga usa diploma falso da PUC
em Campina Grande

Em cumprimento a man-
dado expedido pelo juiz Fa-
brício Meira Macedo, da 4ª 
Vara Criminal de Campina 
Grande, policiais da Delega-
cia de Defraudações e Falsi-
ficações (DDF) prenderam, 
ontem, uma pedagoga que 
atuava de forma irregular 
como psicóloga no tratamen-
to de crianças com transtor-
no do espectro autistas. Ela 
não tem a capacitação exigi-
da para o exercício e chegou a 
falsificar documentos, confor-
me revelam as investigações. 

Um dos documentos apre-
sentados trata-se de um di-
ploma falso da PUC de São 
Paulo, que foi constatado 
após contato com a direção 
daquela instituição de ensi-
no. Segundo o delegado Gil-
son Teles, a mulher, identifi-
cada como Kaligina Araújo 
Machado, também dava aula 
em escolas, oferecia cursos de 
formação para professores da 
rede pública e chegou a con-
seguir autorização para aten-
der em uma instituição médi-
ca privada do estado.

Gilson Teles informou que 

as investigações foram inicia-
das há cerca de quatro me-
ses, após denúncias de mães 
de crianças com autismo que 
desconfiaram da conduta de 
Kaligina, apontada como re-
ferência para o atendimento 
desses pacientes em Campi-
na Grande e em outras cida-
des da Paraíba.

De acordo, ainda, com o 
delegado, com a falsa titula-
ção profissional, a “professo-
ra” também dava aulas em 
escolas, oferecia cursos de for-
mação para professores da 
rede pública de ensino à pre-
feituras do interior (atualmen-
te, o Fundeb possui verba es-
pecífica para este fim) e ainda 
conseguiu autorização para 
atender pacientes pela Uni-
med – Cooperativa de Tra-
balho Médico de Campina 
Grande. Numa entrevista, ela 
chegou a viajar a João Pessoa 
para atender um bebê com 
diagnóstico de hidrocefalia.

Durante as investigações, 
a Polícia Civil descobriu ain-
da que Kaligina Machado 
se apresentava em entrevis-
tas, eventos e nas redes so-

Uma mulher, identi-
ficada por Rafaela Men-
des dos Santos, 23 anos, 
foi transferida na manhã 
de ontem para o Presí-
dio Feminino Júlia Ma-
ranhão, após passar por 
audiência de custódia. A 
transferência foi deter-
minada pela juíza An-
drea Arcoverde, da Vara 
das Execuções Penais, de 
João Pessoa. 

A mulher havia sido 
presa em flagrante na noi-
te de segunda-feira (12) 
por uma guarnição da 
Polícia Militar, suspeita 
de colocar ovo quente na 
mão da filha de apenas 
cinco anos. A criança foi 
atendida por uma equi-
pe médica no Hospital de 
Valentina Figueiredo, que 
confirmou a agressão.

Segundo denúncia 
anônima, Rafaela teria 
colocado o ovo quente na 
mão da criança como for-
ma de castigo. Os maus-
tratos teriam acontecido 
na casa onde a criança 
reside com a mãe, o pa-
drasto, e um irmão mais 
novo, no bairro Colinas 
do Sul. A menina che-
gou a mostrar as mãos 
com queimaduras para 
os policiais que atende-
ram a ocorrência.

Com a decisão judi-
cial, a criança deve ficar 
sob a responsabilidade 
do Conselho Tutelar.

Criança é 
castigada com 
ovo quente 
nas mãos

perversidade

A Polícia Civil apreendeu o diploma da pedagoga que a PUC informou ser falso

ciais como psicóloga, doutora 
em Psicologia Experimental 
e Análise do Comportamen-
to pela PUC de São Paulo. O 
delegado revelou, ainda, que 
a mulher se intitulava com 
outras formações internacio-
nais, com mestrado pela Must 
University Flórida e psiquia-
tria em saúde mental da in-

fância e adolescência pela CBI 
of Miame, ambas instituições 
nos Estados Unidos, sendo 
que nenhuma das formações 
foram confirmadas como au-
tênticas.

Para não levantar dúvidas 
sobre sua formação profissio-
nal, a acusada chegou a divul-
gar o diploma de doutorado 

pela PUC/SP nas redes so-
ciais, mas dias depois, apagou 
a publicação após ser informa-
da que já existia uma investi-
gação em curso. Ela apagou 
toda a sua suposta formação 
das redes sociais. Até o fecha-
mento dessa matéria, não ha-
via informação sobre o resul-
tado da audiência de custódia.

O prédio onde funcionava 
uma oficina especializada em 
carros de luxo, localizada no 
bairro do Renascer, em Cabe-
delo, foi totalmente destruí-
da por um grande incêndio, 
como também os veículos que 
estavam no local. Equipes do 
Corpo de Bombeiros, coman-
dadas pelo capitão Rafael An-
drade, conseguiram debelar o 
fogo e evitar que se propagas-
se para outros imóveis.

Apesar de não se consta-
tar as causas do incêndio, os 

responsáveis pela oficina não 
solicitaram a perícia por par-
te do Corpo de Bombeiros, 
que é realizada pela Direto-
ria de Atividades Técnicas. 
O imóvel tem seguro, disse o 
representante da empresa. A 
princípio não existe indícios 
de crime.

O incêndio aconteceu na 
madrugada de ontem e, ime-
diatamente, o Corpo de Bom-
beiros foi acionado e equipes 
foram para o local, inclusive 
uma viatura ABT (auto bom-

ba tanque). Segundo o capi-
tão Rafael, o fogo foi perce-
bido por vizinhos da oficina 
por volta das 4h20. O prédio 
estava fechado, causando di-
ficuldade para debelar o fogo. 
No interior da oficina esta-
vam cerca de vinte veículos 
de luxo. A estrutura das pa-
redes do galpão apresentou 
rachaduras sendo constata-
do o risco de desabamento, 
e, por conta disso toda a área 
foi isolada. Não houve regis-
tro de vítimas.

Incêndio destrói oficina e carros de luxo em Cabedelo
prejuízo

Prédio ficou comprometido e houve necessidade de interdição

Foto: Evandro Pereira

A polícia ainda não conse-
guiu identificar os autores do 
assassinato de Valdênia Kelly, 
na cidade de Itabaiana. O cri-
me aconteceu na manhã de 
ontem, na comunidade Bre-
jinho, no momento que a ví-
tima se dirigia ao encontro 
de seus dois filhos, menores 
de idade.

O delegado de Itabaiana, 
Danilo Orenga, informou 
que Valdênia se dirigia ao lo-
cal para encontrar os dois fi-
lhos. No local, os suspeitos do 
homicídio já a aguardavam. 
A jovem ainda foi socorrida 

pelo Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu), 
mas não resistiu à gravidade 
dos ferimentos.

As primeiras linhas de in-
vestigação apontam para o 
envolvimento da vítima com 
o tráfico de drogas. Valdênia 
foi morta com cerca de dez 
tiros. Tanto a Polícia Militar, 
como a Polícia Civil estive-
ram no local do crime, mas 
não obtiveram informações. 
O delegado Danilo Orengo 
disse ser importante a par-
ticipação da população para 
desvendar esse crime.

Jovem é morta quando 
iria encontrar os filhos

feminiCídio

Jovem ainda 
foi socorrida 
pelo Samu, mas 
não resistiu à 
gravidade dos 
ferimentos

Foto: Redes Sociais

Uma grande quantidade 
de munições de calibres di-
ferentes e várias armas fo-
ram apreendidas na manhã 
de ontem, na cidade de São 
Bento, Sertão do estado. Um 
homem, responsável pelo 
material e apontado como 
vendedor do arsenal para 
quadrilhas especializadas 
em assaltos a agências ban-
cárias, foi preso durante a 
operação.

A operação foi realiza-
da por policiais da Delega-
cia de Repressão ao Crime 

Organizado – Draco após 
levantamento do serviço de 
inteligência. Agentes da De-
legacia de Operações Espe-
ciais – GOE também partici-
param da ação.

Segundo as informações, 
durante o levantamento, a 
operação foi desencadea-
da após a Draco receber de-
núncias que um homem, de 
identidade não revelada, es-
taria vendendo armas e mu-
nições para organizações 
criminosas. Ele também alu-
gava o material. 

Polícia apreende arsenal em São Bento
armas e munições

O arsenal deveria ser negociado com grupos criminosos

Mais uma pessoa foi pre-
sa suspeita de envolvimen-
to com o furto de fios de co-
bre em João Pessoa. No final 
da tarde de segunda-feira 
(12), agentes da Delegacia 
de Crimes Contra o Patri-
mônio da capital, em conti-
nuidade à “Operação Metal 
Pesado”, localizou no bairro 
do Cristo Redentor, em João 
Pessoa, cerca de 50 quilos de 
fios de cobre.

De acordo com o delega-
do João Paulo Amazonas, o 
proprietário de uma sucata 
foi flagrado com cerca de 50 
quilos do produto, retirado 
de fios de energia elétrica e 
telefonia, furtados das ruas 
de João Pessoa e região. 

“As ações da DCCPAT 
vem sendo realizadas com 
foco nos receptadores de co-
bre, tendo em vista que o 
mercado deste tipo de ma-

terial é muito restrito. Os le-
vantamentos indicam que 
há encomendas de cobre por 
parte dos receptadores, in-
centivando o crime de fur-
to”, revelou.

O homem foi ouvido na 
Delegacia de Crimes Contra 
o Patrimônio na Central de 
Polícia de João Pessoa. Ele 
aguarda audiência de cus-
tódia e está à disposição da 
Justiça.

Comerciante é preso com cobre furtado
em suCata

n 

Proprietário 
de sucata 
foi flagrado 
com 50 quilos 
do produto, 
retirado 
de fios de 
energia e 
telefonia

Foto: Polícia Civil
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Profissões relacionadas à 
informática continuam sen-
do um nicho majoritariamen-
te masculino. Destacar-se na 
área, então, é motivo de gran-
de comemoração. Mas uma 
paraibana de João Pessoa con-
seguiu nada menos que o prê-
mio de Distinção de Melhor 
Estudante do curso superior 
de Informática da Universida-
de da Maia, em Portugal, equi-
valente à graduação de Ciên-
cias da Computação, no Brasil. 
E já está trabalhando na área 
em uma grande empresa por-
tuguesa.

Trata-se de Layla Reis de 
Andrade, que se destacou en-
tre os poucos alunos com as 
maiores médias. Layla tem 31 
anos e mora em Portugal há 
cinco anos com o marido, Na-
tan Brasileiro de Andrade, da 
mesma idade. Essa é a sua se-
gunda graduação: ela é for-
mada em Biologia e tem mes-
trado no mesmo curso, pela 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB).  

Após concluir o mestrado 
em Biologia, seguiu para Por-
tugal com o marido, com o in-
tuito de conseguir mais opor-
tunidades profissionais na sua 
área de formação, mas não 
percebeu grande abertura do 
mercado português. Assim, 
no segundo ano em que esta-
va morando no país, decidiu 
fazer o curso de Informática.

“Ela foi morar em Portugal 
levando uma bagagem como 
mestre em Biologia. Como o 

Paraibana é destaque em Portugal
informática

Premiada pela Universidade da Maia, jovem de 31 anos já foi contratada por uma grande empresa

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

marido dela é mestre em in-
formática também na Paraí-
ba, incentivou a minha filha a 
fazer o curso de Informática. 
Nessa instituição, a graduação 
tem duração de três anos e ela 
concluiu no ano passado”, con-
ta a mãe da aluna. 

Além disso, um dos pro-
fessores da Universidade da 
Maia já apresenta o modelo 
de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) da estudante pa-

raibana como referência para 
os alunos que futuramente 
concluirão informática. “Mi-
nha filha disse: ‘mãe, a Bio-
logia eu fiz por amor. Mas, 
o curso de informática eu fiz 
para poder enfrentar a vida, 
poder desbravar o mundo’. 
Por isso, que ela mudou com-
pletamente de área e se deu 
muito bem”, comenta Cassan-
dra Reis.

Surpresa
A cerimônia de entrega 

do certificado em Portugal 
aconteceu no último dia 10. 
De acordo com a mãe da es-
tudante, a advogada Cassan-
dra Reis, essa premiação foi 
divulgada depois da forma-
tura da filha, ocorrida no ano 
passado, pois o ano letivo no 
país começa em setembro. Por 
isso, o anúncio do certificado 
de melhor aluna veio apenas 
este mês. 

Para a advogada, receber a 

notícia desse prêmio foi mo-
tivo de grande felicidade na 
família, mas também uma 
grande surpresa, visto que os 
homens é que ainda são mais 
agraciados. “Layla sempre foi 
muito dedicada aos estudos, 
desde pequena. Foi uma sur-
presa, mas não era nada que 
eu não pudesse esperar, por-
que ela sempre foi uma alu-
na muito aplicada”, lembra.

A paraibana já tem sua 
casa própria em Portugal, 
onde mora com o marido, que 
atua na mesma profissão. Por 
enquanto, o casal ainda não 
tem pretensões de voltar à Pa-
raíba e apenas visita a família 
no Estado. 

Cassandra é casada com o 
sociólogo político Canni Vi-
sani e os dois vivem em Inter-
mares, na cidade de Cabede-
lo, na Região Metropolitana 
de João Pessoa. Os pais, ago-
ra se dividem para visitá-la e 
o pai já está em Portugal com 
a filha. 

A mãe pretende viajar para 
a Europa apenas em novem-
bro e promete fazer uma gran-
de comemoração. “Geralmen-
te você vê realmente homens 
recebendo prêmios e se des-
tacando na informática. E, de 
repente, aparece uma mulher 
paraibana fazendo isso na Eu-
ropa. Eu fiquei muito feliz pela 
dedicação da minha filha e 
por tudo o que ela faz. E por 
ela ser mulher é algo mais im-
portante ainda, já que a turma 
dela tinha no máximo quatro 
meninas. Isso é maravilhoso”, 
finalizou Cassandra.  

Layla foi considerada a melhor aluna, e TCC virou referência

Solenidade de entrega dos certificados revelou os melhores alunos de graduação e mestrado da universidade portuguesa

A melhor
Layla Reis de Andrade, 

que era mestre em 
Biologia, decidiu mudar 

de profissão, já se 
destaca na nova carreira 

e não tem planos 
de retornar 

ao Brasil

Fotos: Arquivo pessoal

A paradisíaca praia de 
Canoa Quebrada, no Ceará, 
recebe um fampress com 15 
profissionais da imprensa, 
entre jornalistas, digitais in-
fluencers e blogueiros da Pa-
raíba no período de 16 a 19 
de setembro. A ação é uma 
realização da Associação dos 
Empreendedores de Canoa 
Quebrada-CE (Adescq), com 
apoio do Sebrae/CE e trade 
turístico de Canoa Quebrada. 
A Adescq já recebeu outros 
fampress neste ano do Cea-
rá, do Rio Grande do Norte e 
recentemente do Recife. 

Segundo Ruy Barbosa, ex
-presidente da Associação, a 
iniciativa faz parte das ações 
de promover e fomentar o tu-
rismo da região, incrementar 
o movimento de turistas e 
trazer mais visitantes no âm-
bito regional .”Os fampres-
ses são fundamentais para 
Canoa Quebrada“, disse ele. 
A Adescq recentemente teve 
eleição e a nova presidente é a 
empresária Karla Tayane Lo-
pes Medeiros, proprietária 

do restaurante Mezza Luna 
e da pousada Vila Grou, que 
assumiu a coordenação geral 
da entidade,  para um man-
dato de quatro anos, de 2022 
a 2026. 

Segundo Karla Medeiros, 
os fampress são fundamen-
tais para a promoção do des-
tino e geração de emprego e 
renda. Para a presidência do 
Conselho, ficou Zaina Perei-
ra dos Santos Wagenaar, pro-
prietária do restaurante Pá-
tio Grill. Os convidados terão 

uma programação intensa, 
desde passeios de quadrici-
clo até a foz do Rio Jaguaribe, 
passeio de Buggy nas dunas 
e falésias e voo de parapen-
te.  Vão curtir, ainda, o pôr do 
sol na duna, entre outros pas-
seios pelos principais pon-
tos turísticos, além de almo-
ços e jantares nos principais 
restaurantes de Canoa, com 
a oportunidade de conhecer 
a  famosa rua da Broadway 
para curtir a noite em Canoa 
Quebrada.

Jornalistas e influenciadores digitais 
da PB vão participar de Fampress

canoa quebrada

No Ceará, Canoa Quebrada é uma das mais belas praias

Os bairros da Ilha do 
Bispo e do Timbó serão os 
próximos a contar com ilu-
minação 100% em LED na 
capital. A troca das luminá-
rias começou na manhã de 
ontem, logo após o prefeito 
Cícero Lucena assinar a or-
dem de serviço em soleni-
dades realizadas nas duas 
localidades. Com o ato che-
ga a 11 o número de bairros 
beneficiados.

“Sempre disse que não 
seria prefeito apenas da orla, 

mas de toda João Pessoa. 
Esta é mais uma ação neste 
sentido, que leva qualidade 
para a rotina das pessoas, 
garante segurança e melhor 
visibilidade para mobilida-
de à noite. Este é o caminho 
para fazer de João Pessoa 
uma cidade mais justa, hu-
mana e solidária”, afirmou 
Cícero Lucena.

No total serão instala-
das cerca de 350 novas lâm-
padas, sendo 200 na Ilha do 
Bispo e cerca de 150 no Tim-

bó. As luminárias emitem 
luz branca, que traz mais 
claridade à noite e conso-
me menos energia elétrica, 
exigindo menos das fontes 
energéticas e reduzindo a 
conta para o dinheiro pú-
blico.

De acordo com o secretá-
rio municipal da Infraestru-
tura, Rubens Falcão, a subs-
tituição vai ocorrer de forma 
concomitante em ambas as 
localidades. “A orientação 
do prefeito é que façamos a 
troca completa no bairro, e 
não apenas nos corredores, 
e aqui a nossa expectativa 
é que em 15 dias o serviço 
esteja finalizado”, afirmou.

Os moradores do bairro 
ficaram satisfeitos com a no-
vidade, principalmente por 
questão de segurança. “A 
gente sofre muito aqui na 
Ilha do Bispo com a falta de 
segurança e acho que a cla-
ridade vai diminuir nosso 
medo de andar na rua”, pre-
viu a dona de casa Luciene 
Bernardino.

Timbó e Ilha do Bispo ganharão 
iluminação totalmente em LED

mais qualidade

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
Extraordinária de Políticas 
Públicas para as Mulheres 
(SEPPM), realiza, hoje (14), às 
9h, na Praça das Mulheres do 
Parque Solon de Lucena, ato 

para homenagear vítimas de 
feminicídio. O evento ocor-
re em alusão ao aniversário 
de 15 anos do Centro de Re-
ferência da Mulher Ednalva 
Bezerra.

Serão reinstaladas novas 

placas com dados das mulhe-
res assassinadas e também 
serão plantadas mudas de Ipê 
Roxo para simbolizar as víti-
mas de feminicídio em João 
Pessoa. A atividade contará 
com a presença de várias au-

toridades, organizações não 
governamentais (ONGs) e 
movimentos de mulheres e 
também vai disponibilizar 
oficinas, momentos de beleza 
para as mulheres e uma série 
de outras iniciativas.

Para a secretária das Mu-
lheres de João Pessoa, Nena 
Martins, o ato é uma singela 
homenagem para tantas mu-
lheres que tiveram suas vidas 
ceifadas e a plantação das mu-
das desperta a reflexão da po-

pulação sobre a gravidade do 
tema. “É uma forma também 
de saudar o renascimento das 
mulheres que se libertaram da 
violência doméstica com o au-
xílio decisivo do Centro de Re-
ferência da Mulher”, ressaltou.

Prefeitura realiza ato para homenagear vítimas de feminicídio
hoje

Iluminação já começou a ser trocada, ontem, nos bairros

Foto: Assessoria Foto: Sérgio Lucena/SecomJP
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Um dos fundadores do 
movimento de cinema francês 
‘Nouvelle vague’, Godard morreu 
ontem, aos 91 anos de idade, 
após recorrer à morte assistida
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Paraibanos analisam a herança de Jean-Luc Godard, um ícone do cinema e um iconoclasta de si mesmo

“Morre a nouvelle vague”

n 
De cima para baixo: trio de jovens protagonistas cruzam correndo o 
Museu do Louvre em cena clássica do filme ‘Banda à parte’ (1964); 
além de dramas e filmes policiais, o diretor também enveredou 
na ficção científica com ‘Alphaville’ (1965); e o primeiro longa do 
realizador franco-suíço, ‘Acossado’ (1960), com o galã Jean-Paul 
Belmondo e Jean Seberg

Filmes essenciaisJean-Luc Godard era tido como o cineasta vivo 
mais importante do mundo. Segundo fami-
liares informaram ao jornal francês Libéra-
tion, ele mesmo decidiu dar um fim a esse tí-
tulo ao recorrer ao suicídio assistido por estar 

muito cansado, aos 91 anos de idade. O franco-suíço 
era ícone do cinema e um iconoclasta de si mesmo, 
sempre com uma atitude provocadora às conven-
ções sociais e cinematográficas. Abdicando da for-
tuna acumulada por seus pais, dedicou-se a moder-
nizar todos os parâmetros da sétima arte e a fazer 
do audiovisual sua linguagem de expressão filosófi-
ca existencialista, que influenciou todas as gerações 
que surgiram depois dele.

“Não morre apenas o Godard. Morre a nouvel-
le vague”, sentencia o crítico de cinema pessoen-
se João Batista de Brito. Movimento cinematográfi-
co que teve Godard como um de seus fundadores, 
a “nova onda” vinha de um contexto de contesta-
ção francês que levou aos acontecimentos de Maio 
de 68 e que estabeleceu processos transgressores de 
filmar para retratar o amor livre de personagens jo-
vens e à margem da sociedade. Tudo que se precisa 
para fazer um filme, dizia Godard, era uma “garo-
ta e uma arma”.

Mas antes de ser cineasta, ele já fazia cinema com 
a máquina de escrever enquanto exercia a função 
de crítico na revista Cahiers Du Cinéma. Essa origem 
deu a ele um pensamento sobre cinema que se con-
trapôs à indústria americana e foi responsável por 
oferecer aos realizadores europeus um propósito es-
tético e de linguagem bastante definido. “Eles eram 
pensadores do cinema e, mesmo quando se torna-
ram cineastas, ainda eram muito jovens. Mesmo es-
treantes, eles tinham uma cabeça teórica”, comple-
menta João Batista, elencando nomes de parceiros 
importantes de Godard, como François Truffaut, 
Alain Resnais, Claude Chabrol, Agnès Varda, Jac-
ques Rivette, Chris Marker e Eric Rohmer.

Já em seu primeiro longa-metragem, Godard al-
cança a glória internacional fazendo em sua estreia 
com Acossado, um filme de baixo custo e muitas ino-
vações, um grande sucesso de público. A obra com 
roteiro baseado na história de François Truffaut e 
com Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo no elenco 
é até hoje considerada um marco no cinema mo-
derno, apesar de não deixar de pagar tributo ao ci-
nema vindo dos Estados Unidos. “Eles dosaram a 
paixão pelo cinema clássico com uma concepção 
de cinema que era deles”, afirma João Batista, citan-
do a influência do cinema noir americano em Acos-
sado. “Essa contribuição é, no mínimo, muito origi-
nal”, acrescenta.

Outros títulos que ajudam a contar a revolução 
causada por Godard são Viver a Vida (1962), Banda à 
parte (1964), O Demônio das Onze Horas (1965), A Chi-
nesa (1967) Uma mulher é uma mulher (1961) e Alphavil-
le (1965). Em todos eles pode-se sentir o gosto da li-
berdade e do experimento como quando, em 2014, já 
aos 80 anos, lançou Adeus à Linguagem, filme em 3D 
estrelado por seu cachorro, Roxy.

No Brasil, os exemplos mais evidentes da pre-
sença de Godard estão em filmes do cinema novo 

e do marginal. “Glauber Rocha teve uma influência 
muito grande do neorealismo italiano e da nouvelle 
vague. Godard influenciou todos da década de 1960, 
que fizeram os chamados ‘cinemas novos’. Aqui, 
foi apropriada essa ideia de ‘uma câmera na mão e 
uma ideia na cabeça’, filmando com baixa produção 
e sem seguir os ditames do cinema hollywoodiano. 
É Glauber quem vai pegar as ideias mais revolucio-
nárias de Godard”, considera o cineasta paraibano 
Bertrand Lira.

Mas também é verdade que Glauber e Godard 
tinham ideias bastante discordantes, o que não im-
pediu que o baiano aparecesse em cena que home-
nageia o cinema novo em Vento do Leste (1970), filme 
realizado pelo Grupo Dziga Vertov, coletivo politi-
camente ativo criado por Godard. Sobre a experiên-
cia, Glauber escreveu: “Não sou gaiato para me me-
ter no folclore coletivo dos gigolôs do inesquecível 
Maio francês”.

Se o tratamento dispensado pelo brasileiro a Go-
dard se dava nesses termos, o Governo Federal fez 
pior e chegou a censurar Je Vous Salue, Marie (no Bra-
sil, Eu Vos Saúdo, Maria), a mando do presidente José 
Sarney, seguindo um pedido do Papa João Paulo 2°. 
Quando foi finalmente liberado, em 1988, no Rio de 
Janeiro, o filme reuniu menos de 100 pessoas em 
quatro salas.

Com um estilo que ficou marcado pelo uso de 
uma câmara mais leve e móvel, filmando sem ce-
nários – ou em cenário natural, Godard criava uma 
narrativa sem começo, meio e fim. A direção de ato-
res que ele impunha em seus projetos também era 
completamente diferente. “Em muitos filmes de Go-
dard, a câmara abandona os personagens. Enquan-
to eles estão conversando, a câmara se afasta deles e 
faz um passeio pela ambientação e depois retorna-
va a eles, e isso, aparentemente, sem razão alguma. 
Geralmente os personagens eram jovens e desafia-
dores dos tabus sociais. Era algo muitas vezes feito 
para chocar mesmo. Godard tem isso de ter radica-
lizado e ter permanecido na radicalização até o fim 
da vida, indiferente a insucessos. Ele foi muito au-
têntico nesse aspecto”, descreve João Batista de Brito.

Outro elemento de montagem que marca o estilo 
radical de Godard foi a criação do jump cut. A técnica 
de edição presente em Acossado corta a cena brusca-
mente, fazendo o tempo parecer saltar para a frente. 
Essa estratégia narrativa já está completamente ab-
sorvida hoje, inclusive no cinema mainstream.

Ao reinventar o cinema, Godard não se preo-
cupou em ser acessível e muitas vezes sequer com-
preensível. Ele sempre desafiou o espectador crian-
do filmes que muitas vezes eram sobre sua própria 
visão de cinema. Em Adeus à Linguagem, por exem-
plo, ele mistura referências ao pintor abstrato Nico-
las de Staël, ao autor modernista americano William 
Faulkner e ao matemático Laurent Schwartz. Era 
uma estratégia consciente para fazer quem está as-
sistindo perceber que se trata de uma manipulação 
dos sentidos e das técnicas e que é preciso analisar 
tudo criticamente. Se isso afastaria o público, nunca 
foi uma preocupação de Godard. E para quem de-
seja iniciar no universo godardiano, João Batista de 
Brito dá uma dica: “Esqueça as convenções de lin-
guagem e se prepare para experimentar um cine-
ma diferente”.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Conectando saberes: democracia e resistência

La memoria es um espacio de 
poder, un instrumento de adquisi-
ción de sentido y legitimidade em 
constante relación com el poder y 
sus distintas declinaciones.

Ricard Vinyes

Para quem atua, pesqui-
sa ou tem curiosidade sobre 
o papel da memória na vida 
da sociedade, sabe o quanto é 
preciso trabalhar cotidiana-
mente para mantê-la preser-
vada, mas sobretudo, para as-
segurar que permaneça sendo 
instrumento potente e capaz 
de fortalecer a democracia. 
As disputas no universo da 
memória sempre estarão ap-
tas a movimentar e a estimu-
lar imaginários, narrativas e 
ideologias, que, em tempos 
como o de hoje, precisam ain-
da mais de cuidado, incentivo 
e consciência. 

Resistir é o que mais está 
sendo feito por quem bus-
ca sua preservação, nesses 
tempos de desinformação e 
de ataques à produção de co-
nhecimento, à educação, à 
pesquisa e à ciência. Quan-
do Ricard Vinyes, historia-
dor espanhol, fala que memó-
ria é um espaço de poder, um 
instrumento de atribuição de 
sentido e legitimidade, em 
constante relação com o po-
der ou com os poderes, com 
as diversidades, é impossível 
não compreender que essa 
memória forja a democracia: 
duas irmãs, geradas no tem-
po, seja ele passado, presente 

ou futuro. O tema principal 
do Seminário de Pesquisa e 
Documentação de Sítios de 
Memória e Consciência foi 
pensado pelo Memorial da 
Democracia, com oportuna 
acolhida da Fundação Casa 
de José Américo.

Em sua quinta edição, o 
evento abre espaço para dis-
cussões de extrema importân-
cia frente aos retrocessos do 
direito à memória no Brasil, 
a exemplo de temas como os 
passados traumáticos, ditadu-
ras e violações de direitos hu-
manos, resistência e democra-
cia. E, também, compartilha a 
diversidade dos saberes acadê-
micos e práticos sobre a produ-
ção de conhecimento, metodo-
logias e pesquisa, acerca das 
memórias traumáticas passa-
das e contemporâneas.

Pesquisadores e pesquisa-
doras, estudantes, professores 
e professoras, profissionais de 
instituições museológicas, ar-
quivos, bibliotecas, gestores e 
gestoras, produtores e produ-
toras culturais terão oportuni-
dade na troca de saberes que 
fortalecem a preservação e as 
políticas de direito à memória, 
como verdadeiro instrumen-
to de preservação e estímulo 
à democracia. 

Fruto da parceria entre a 
Rede Brasileira de Pesquisa-
dores e pesquisadoras de Sí-
tios de Memória e Consciên-
cia (Rebrapesqe), o Memorial 
da Democracia da Paraíba/
FCJA, o seminário abrange 
vasta programação. Pales-
tra inaugural tem como tema 

central a formação e o inter-
câmbio de saberes no âmbi-
to da Coalizão Internacional 
de Sítios de Consciência, mi-
nistrada pela professora Sil-
via Fernández.

Experiências de alguns 
grupos de pesquisa de univer-
sidades brasileiras, que atuam 
no campo das memórias da di-
tadura e dos sítios de memó-
ria e consciência, formarão 
conhecimento sobre as suas 
agendas, indicando novos ca-
minhos de resistência para a 
pesquisa no Brasil, com o obje-
tivo de direcionarem o público 
aos temas sobre as memórias 
retratadas pelos monumentos 
históricos e de proporem dis-
cussão sobre os conflitos que 
levam à permanência ou apa-
gamento das memórias nos 
espaços públicos. 

A jornada se encerra com 
outro tema atual e de grande 
interesse social: o acesso às 
fontes, sobretudo, no que diz 
respeito aos retrocessos insti-
tucionalizados, no sentido de 
refletir sobre as perdas e a ur-
gência do fortalecimento da 
política de preservação docu-
mental, tão essenciais para a 
memória e a democracia.

Ao longo de suas edições, 
o Seminário Sítios de Memó-
ria e Consciência tem possi-
bilitado o contato com temas 
relevantes para o desenvolvi-
mento e para a produção de 
conhecimento no âmbito da 
memória, reconhecendo que o 
trabalho em rede, em conexão 
de saberes, fortalece a demo-
cracia, sendo principal foco da 

resistência contra os retroces-
sos em matéria de direitos hu-
manos no Brasil. 

Nesse sentido, a criação de 
uma política pública de me-
mória deve ser prioridade, por 
meio da luta e resistência da 
pesquisa no campo da memó-
ria. Os exercícios de reconsti-
tuição da memória impedem 
que violações de direitos sejam 
esquecidas, pois o reconheci-
mento da existência das viola-
ções é fundamental para repa-
rações e para a diminuição de 
impunidades. 

Mais uma vez, será gran-
de a satisfação em participar 
de um evento de tamanha 
grandeza, se considerarmos 
o quanto tem sido difícil, mas 
também gratificante, cami-
nhar pelos fios da ciência, da 
educação e da cultura, frente 
aos dilemas que enfrentamos 
nos dias atuais, por ser preciso 
resistir e resistir, para a garan-
tia de uma democracia mais 
efetiva. Continuamos na luta! 
Viva a democracia.

Suelen Andrade

Vital
Criação de uma 

política pública da 
memória deve ser 

prioridade, por meio 
da luta e resistência 

da pesquisa

Em 1831, Pedro 1º foge do Brasil 
rumo a Portugal para lutar contra seu 
próprio irmão, Miguel. Quais deta-
lhes sobre este fato você se lembra de 
ter estudado nas aulas de história do 
colégio? Como era retratado o primei-
ro imperador do Brasil?

Não existem muitos registros – na 
verdade, quase nenhum – sobre a ex-
pedição do monarca para lutar na 
guerra civil. O que é incontestável é 
que a viagem significou uma série de 
mudanças políticas, como o começo da 
fase da Regência e do Segundo Impé-
rio. É nesse período de meses a bordo 
onde acontece a trama de A Viagem de 
Pedro, filme dirigido por Laís Bodan-
zky, com roteiro dela, de Luiz Bolog-
nesi e de Chico Mattoso, protagoniza-
do por Cauã Reymond. 

A Viagem de Pedro é um filme que 
nos faz ter uma visão bem menos qua-
drada e pragmática da época da colo-
nização. Quando nos atemos aos rela-
tos literalmente escritos em papel, não 
é difícil passar os olhos sem enxergar 
as entrelinhas. Fraco, burro, vergonho-
so, mulherengo. Esses são adjetivos até 
comuns usados para descrever Dom 
Pedro 1º, aquele que proclamou a in-
dependência do Brasil ainda que por 
motivos suspeitos. Mostrando cama-
das densas do personagem, Reymond 
brilha no filme quando despe o homem 
de sua persona monárquica. 

Só para deixar claro, ainda assim 
não foi dessa vez que criei simpatia ou 
empatia pelo herdeiro dos colonos. O 
imperador é retratado como alguém 
deplorável, inseguro, infantil. Algumas 
vezes no filme, quando conversa com o 
comandante do navio, o personagem, 
que sofre de impotência sexual prova-
velmente causada pela sífilis, faz ques-
tão de se colocar como melhor em tudo. 
O “imbroxável” que transa com mais 
mulheres, o que tem o pênis maior. 

O longa é cheio dessas sutilezas que 
ajudam a dar mais profundidade e con-
texto à história que se passa em apenas 

90 minutos de filme. Nos primeiros mo-
mentos de filme, por exemplo, se os ou-
vidos estiverem atentos, podemos per-
ceber gritos de “covarde” e “fujão” e o 
som de garrafas se quebrando, fazendo 
alusão à Noite das Garrafadas. 

As mulheres com quem Pedro se 
relacionou têm importância significa-
tiva na trama. Temos Leopoldina (Lui-
se Heyer) e Amélia (Victoria Guerra) 
como duas pessoas diferentes, cada 
uma com suas ambições, frustrações 
e decepções. Leopoldina é, inclusive, 
quem narra, em alemão, boa parte do 
filme, trazendo ao final da trama um 
momento bárbaro rasgando com suas 
palavras o ego de um homem em de-
clínio constante.

A literatura mostra com frequência 
um retrato apático dos escravizados, 
descritos quase como pessoas mudas 
que, irônica e terrivelmente, também 
tiveram suas vozes caladas nessa mes-
ma literatura. Por mais que seja uma 
obra de ficção, o filme de Bodanzky traz 
uma abordagem plausível e robusta dos 
homens e mulheres que foram levados 

junto a Pedro ao outro lado do oceano. 
Em cenas magnéticas, alguns embarca-
dos relembram suas terras e culturas, 
outros contam anedotas; uns são reser-
vados, outros expansivos. São huma-
nos e têm voz, vez e personalidade. E 
todos, todos, são conscientes das atro-
cidades que sofreram. 

Bodanzky já havia mostrado sua 
potência dirigindo filmes atordoantes 
quando levou as câmeras para dentro 
do hospital psiquiátrico para dar vida 
ao O Bicho de 7 Cabeças. Na escuridão 
barulhenta e com balanço incessante, A 
Viagem de Pedro nos deixa como especta-
dores à deriva, como bisbilhoteiros por 
entre as treliças de um navio. Para com-
plementar a noção de claustrofobia, a 
produção é filmada no aspecto 4:3. Isso 
mantém a tela preenchida de informa-
ções sem muita brecha para o vazio.

A Viagem de Pedro, que não é sobre a 
vinda do coração cinzento do monar-
ca ao Brasil, está em cartaz em João Pes-
soa, no Cine Bangüê, durante o mês de 
setembro: sessões nos dias 18 e 21, às 
18h30, e no dia 26, às 20h30.

O primeiro imperador além das salas de aula
Foto: Fabio Braga/Divulgação

Cauã Reymond despe o homem da persona monárquica em ‘A Viagem de Pedro’

Colunista colaboradora

A leitura do jornal diário é um hábito que 
herdei do meu pai, que assinava vários 
jornais, tanto os locais como outros de 

circulação nacional, a exemplo do Correio da 
Manhã e o Diário de Pernambuco. E ainda 
assinava revistas como O Cruzeiro, Manchete, 
Fatos e Fotos e também, mais tarde, as revistas 
semanais Veja, Isto É, Alterosa, e outras que 
não me lembro, que assinava visando minha 
mãe e nós, as crianças. Hoje, além de não me 
contentar com as notícias que me chegam pela 
TV e pela internet, leio diariamente o Jornal A 
União, do qual sou assinante e colaboradora 
semanal. O meu caderno preferido é o Cultura, 
que leio religiosamente, todos os dias, mas 
este não é o único pelo qual me interesso. As 
manchetes do primeiro caderno me conduzem 
às matérias do meu interesse e me põem a 
par das notícias mais imediatas do país e do 
mundo, como as cerimônias de funeral da 
rainha Elizabeth 2a. 

O caderno de Cultura, que é o de maior 
interesse para mim, trouxe ontem (13 de 
setembro), uma matéria de capa sobre o Prima 
que apresentou ontem, pela primeira vez, de 
forma presencial a música ‘Menino de Engenho’, 
uma homenagem ao escritor paraibano José 
Lins do Rego. Na segunda página, leio o artigo 
de André Cananéa sobre o filme Não! Não olhe!, 
que me deu muita curiosidade de assistir. Na 
mesma página leio a crônica de Ana Adelaide 
Peixoto, sobre a rainha e as experiências 
pessoais da autora quando estudava na 
Inglaterra e viajava pelos recantos da Great 
Britain. Como percorri os mesmos caminhos, 
estudando Shakespeare, gostei muito de ler 
o que Ana Adelaide escreveu: avivou minhas 
lembranças. Embora eu não tenha ido à 
Escócia, a única Escócia que visitei foi através 
da leitura da tragédia Macbeth, uma tragédia 
noir, com direito a fantasmas e bruxas, seres que 
habitam o folclore inglês.

Ainda no terceiro caderno, leio interessante 
matéria no “Baú de Livros”, assinada pela 
escritora Neide Medeiros Santos, sobre a 
correspondência mantida pelos escritores 
Henriqueta Lisboa e Mário de Andrade, que é 
iniciada por uma epígrafe assinada pela própria 
Henriqueta Lisboa, que diz: “O tempo é um fio 
/ por entre os dedos. Escapa o fio, / perdeu-se o 
tempo.”

Na última página do caderno de Cultura 
ainda leio matéria assinada pelo jornalista 
Guilherme Cabral, sobre um livro de ficção 
que traz elementos paranormais: Eu vejo gente 
morta. Fiquei curiosa para ler este livro, cujo 
título é baseado em obra de ficção científica 
cujo original em inglês, é “I see dead people” 
contida no filme O sexto sentido. O título do livro 
do jornalista paraibano, Sousa Neto, é uma 
tradução da famosa frase retirada do filme: “Eu 
vejo gente morta”, e pode ser encontrado nas 
livrarias do Luiz, no centro da cidade e no MAG 
Shopping. Vou procurá-lo para ler.

O caderno Economia traz a boa nova que “O 
preço do gás de cozinha tem queda”. Sempre 
leio com atenção o caderno Memorial, para ver 
se foi registrada a morte de alguém conhecido. 
Outro dia, tive a surpresa de encontrar o nome 
de um velho amigo (Anchieta Camelo) entre os 
mortos. Como perdi o contato com a família dele, 
não pude manifestar-lhes meus sentimentos, que 
realmente existem, uma vez que fomos amigos 
na década de 1960. Ainda nesse caderno, 
encontro uma citação do príncipe William da 
Inglaterra que disse, referindo-se à morte de 
sua avó (a rainha Elizabeth 2a): “A minha avó, (a 
Rainha Elizabeth 2a) dizia que o luto é o preço 
que pagamos pelo amor”.

Vitória 
  Lima

A importância 
do jornal diário

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Foto: Divulgação

‘Não! Não Olhe’, filme resenhado por André Cananéa no jornal



Quem me veio com essa história foi o Valdemir 
dos Correios, o popular Enxuto. Pois histórias 
de Itabaiana, não é exagero dizer que Enxuto 

é um acervo vivo no alto de suas 83 primaveras. 
Trouxe-me esta. Por ser verdadeira, é uma história e 
não um causo fruto da invencionice de alguma alma 
inspirada. É verdade mesmo! 

Comecemos por Dona Nevinha, senhora cheia 
de autoridade e muito exigente no quesito respeito. 
Era proprietária de um estabelecimento localizado 
na conhecidíssima Rua dos Carretéis. Tratava-se 
da Boate Nossa Senhora das Neves. Imaginem um 
cabaré com nome de santa. E daí? Resmungava 
ela, que por ser devora da santa em questão e ser 
batizada com o nome de nossa padroeira não abria 
dessa prerrogativa. De qualquer forma, o lupanar 
era conhecido como Cabaré de Dona Nevinha. Era 
o mais famoso da redondeza. Nas segundas, dia de 
feira na cidade, chegava o trem e a boate de Dona 
Nevinha ficava assim de gente. Nossa cortesã exigia 
respeito com suas meninas, não admitia palavrão e 
valentia ali era da porta para fora.

Música era de qualidade, havia lugar para o 
erudito, mas o que prevalecia eram as vozes mais 
prestigiadas na nação: Chico Alves, Orlando Silva, 
Cauby Peixoto, Silvio Caldas, Nélson Gonçalves, 
até porque, segundo Dona Nevinha, todos eles 
eram melhores do que Frank Sinatra. Também se 
ouvia Dalva de Oliveira, Maysa, Isaura Garcia, e 
outras vozes do mesmo quilate. Mas o preferido 
de Dona Nevinha era o Nélson Gonçalves. Possuía 
uma discografia de fazer inveja, fã de carteirinha. O 
Nélson canta com a alma, dizia ela.

Quis o destino que um dia, lá pelo final da 
década de 1950, o dono daquele vozeirão chagasse 
a Itabaiana para uma apresentação. Tudo as mil 
maravilhas, muita gente para prestigiar, casa lotada, 
bilheteria generosa, o enrosco foi o depois. Terminada 
a cantoria, a boemia da cidade, encabeçada por 
Durezinho, o filho de Seu Duré, e o nosso Valdemir na 
assessoria, pediram para o cantor que dispensasse 
o taxi e partissem para uma noitada, com mulher e 
cachaça para cantor nenhum botar defeito. Deixaram 
uma camionete prontinha, bastecida e motorista 
contratado para ao fim da esbornia levar o Nélson até 
João Pessoa. Ele topou a parada.

– Vamos pro cabaré de Dona Nevinha – sugeriu 
Valdemir que ainda não era o Enxuto.

Foram. Dona Nevinha nem acreditou quando 
viu seu ídolo ali, em carne e osso. Abraçou, beijou 
e mostrou a prateleira ao lado da vitrola com pelo 
menos uns 20 de 78 rotações do artista que assinou 
a capa de boa parte daquela coleção.

– Vai cantar pra gente, Seu Nélson? 
– Posso dar uma canja, minha senhora, desde 

que feche a porta do cabaré. A gente cobre a 
despesas – disse o cantor.

– Não posso fazer isso, Seu Nélson. Amanhã o 
senhor não está mais aqui. Não vou deixar pra fora 
quem vai me garantir nos dias seguintes.

– Então, não canto.
– Então não cante, admiro muito o senhor, mas no 

meu cabaré quem manda sou eu.
– Entendo minha senhora. Não fique com raiva. 

A senhora manda no seu cabaré, mas na minha 
voz, mando eu.

Despediram-se cordialmente, sem rancor de 
parte a parte quando nosso Valdemir sugeriu o 
mosqueiro de Zé Bodega. Zé recebeu a corriola 
com muito entusiasmo e garantiu que fechava as 
portas e o que mais Nélson pedisse. Durezinho 
garantiu que pagaria as despesas de todos, 
inclusive as das meninas que eles tinham 
arrastado do cabaré de Dona Nevinha.

Foi uma farra para ninguém botar defeito. Saiu 
petisco da melhor qualidade. Zé Bodega serviu 
cuscuz com bode, tripinha crocante, assou queijo de 
coalho, serviu galinha de cabidela. Tudo isso com 
cachaça da boa e cerveja no ponto.

Nélson cantou o melhor do repertório, ouviu 
mentiras, contou as suas, divertiu-se, segundo o 
próprio, como poucas vezes.

Dia amanhecendo, o ilustre visitante elogiou 
a camaradagem daquela turma animada. O que 
rolou ali, Enxuto limitou-se a alguns detalhes de 
somenos. O melhor ele apenas limitou-se a um 
discreto “nem lhe conto”. E não contou. Na saída 
Durezinho ainda disse:

– Nem temos como pagar por essa sua gentileza 
– ao que nosso cantor que também arrastava a fama 
de valente sugeriu:

– Se você faz questão de pagar, tem um jeito.
– Como? – quis saber Durezinho.
– Aceito como cachê esse revólver que você traz 

na cintura.
– Pois é seu – Durezinho retirou a munição e 

entregou a arma ao cantor
Nélson Gonçalves saiu de Itabaiana de revólver 

na cintura. Além de bom cantor; era, segundo 
diziam, metido a valente. Mas saiu de lá sabendo 
que quem mandava no cabaré de Dona Nevinha, 
era Dona Nevinha e estamos conversados.

Crônica 
  Em destaque

Dona Nevinha e 
Nélson Gonçalves

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

O veterano cantor e ator de teatro, ci-
nema e televisão (do elenco fixo da Rede 
Globo), Tony Tornado, será uma das atra-
ções do 17º Fest Aruanda, festival do au-
diovisual da Paraíba que será realiza-
do gratuitamente entre os dias 1º e 7 de 
dezembro, na Rede Cinépolis (Manaíra 
Shopping), em João Pessoa.

Tony Tornado será um dos homena-
geados e receberá um Troféu Aruanda 
pelo Conjunto da Obra como ator e can-
tor em mais de seis décadas de trajetó-
ria artística. 

Para o diretor do Fest Aruanda, Lúcio 
Vilar, será uma celebração de uma atua-
ção artística multifacetada e da afirma-
ção de um personagem afro-brasileiro 
que conquistou importantes espaços mi-
diáticos, com seus próprios méritos, sen-
do inspiração para muitos jovens.

Dentre os homenageados desta edi-
ção, está o jornalista, poeta, crítico e ci-
neasta paraibano Jurandir Moura, morto 
em 1980, aos 40 anos. Também recebe-
rá homenagem o professor da UFPB, ci-
neasta e encenador teatral Eliezer Rolim, 
morto em fevereiro de 2022, por compli-
cações da Covid-19.

Veterano artista de teatro, cinema e TV receberá troféu pelo conjunto da obra

Tony Tornado será um dos 
convidados do Fest Aruanda

AudiovisuAl

Da Redação
Foto: Marcos Bizzotto Estadão Conteúdo

Tornado: mais de 60 anos de carreira

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz
ESTREIAS

Além dA lEndA (Brasil. Dir: Marília Mafé 
e Marcos França. Animação. Livre). Lendas do 
folclore vão atrás de livro sagrado. CINE BAN-
GÜÊ: 16h (dias 17, 18 e 24/9).

Il Buco (França, Itália e Alemanha. Dir: Mi-
chelangelo Frammartino. Drama. Livre). Jovens 
espeleólogos exploram a caverna mais profun-
da da Europa . CINE BANGÜÊ: 20h30 (14/9) - 
18h30 (20/9) - 16h (25/9) - 20h30 (27/9).

cASA dAS AnTIguIdAdES (Brasil, França. 
Dir: João Paulo Miranda. Drama. 16 anos).“Cai-
pira” do interior do Brasil que busca em outras 
terras melhores condições de trabalho. CINE 
BANGÜÊ: 20h30 (19/9) - 18h30 (22 e 27/9).

HomEm-ARAnHA SEm VolTA pARA cASA 
(VERSão ESTEndIdA) (Spider-Man: No Way 
Home. EUA. Dir: Jon Watts. Fantasia. 12 anos). 
Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com 
as consequências da sua identidade como o he-
rói. CENTERPLEX MAG 3: 17h15 (dub.) - 20h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 15h15 
(dub.) - 18h30 (leg.) - 21h45 (dub.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 15h - 18h15 - 21h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 20h; CINE SER-
CLA PARTAGE 2 (dub.): 20h.

A IlHA dE BERgmAn (Bergman Island. 
Alemanha, Bélgica, França, México e Suécia. 
Dir: Mia Hansen-Løve. Drama. 14 anos). Um 
casal de cineastas tenta superar a crise criati-
va em uma viagem. CINE BANGÜÊ: 18h30 (19 
e 28/9) - 18h (24/9).

IngRESSo pARA o pARAíSo (Ticket To Pa-
radise. EUA. Dir: Ol Parker. Comédia. 12 anos). 
Casal divorciado (George Clooney e Julia Ro-
berts) vão tentar impedir que a filha cometa o 
mesmo erro que eles cometeram, quando se 
casaram 25 anos atrás. CENTERPLEX MAG 1: 
19h15 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 11 - VIP (leg.): 15h30 - 17h45 - 20h15; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 16h - 18h30 - 21h.

A luTA dE umA VIdA (The Survivor. EUA, 
Canadá e Hungria. Dir: Barry Levinson. Drama. 
18 anos). A vida de um boxeador (Ben Foster) 
que, para sobreviver, lutou contra outros prisio-
neiros em campos de concentração na Segun-
da Guerra Mundial. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(leg.): 18h15 - 21h15 (exceto qua.).

mEn - FAcES do mEdo (Men. Reino Uni-
do. Dir: Alex Garland. Terror. 16 anos). Acon-
tecimentos estranhos surgem quando uma 
jovem (Jessie Buckley) busca refúgio no cam-
po após uma tragédia pessoal. CENTERPLEX 
MAG 2 (leg.): 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(leg.): 19h15 - 21h30.

mInHA FAmílIA pERFEITA (Brasil. Dir: 
Felipe Joffily. Comédia. 12 anos). Fred (Ra-
fael Infante) conhece Denise (Isabelle Drum-
mond), que só aceita ser pedida em casamen-
to após conhecer a família (excêntrica) do 

pretendente. CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 16h45 
- 18h45 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 15h15 - 20h.

pInoccHIo - o mEnIno dE mAdEIRA 
(Pinocchio - A True Story. Rússia. Dir: Vasiliy 
Rovenskiy. Animação. Livre). O jovem Pinó-
quio foge de seu criador Jepetto acompanha-
do de seu cavalo Tibalt. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 13h45 - 16h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 14h50; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 14h50.

oS pRImEIRoS SoldAdoS (Brasil. Dir: 
Rodrigo de Oliveira. Drama. 14 anos). Em 1983, 
o jovem biólogo tenta sobreviver à primeira 
onda da epidemia de Aids. CINE BANGÜÊ: 
18h30 (14, 26 e 29/9) - 20h30 (21/9).

TRomBA TREm (Brasil. Dir: Zé Brandão. 
Animação. Livre). Um elefante desmemoria-
do quer provar sua inocência quando é acu-
sado de misteriosos raptos. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3: 13h50.

A VIAgEm dE pEdRo (Brasil, Portugal. 
Dir: Laís Bodanzky . Drama. 14 anos). Em 1831, 
D. Pedro (Cauã Reymond) voltou à Europa sob 
condições adversas. CINE BANGÜÊ: 18h (18/9) 
- 18h30 (21/9) - 20h30 (26/9).

conTInuAÇão

AFTER: dEpoIS dA pRomESSA (After 
Ever Happy. EUA. Dir: Castille Landon. Roman-
ce. 14 anos). O casal Hessa está crescendo e 
pode nunca mais ser o mesmo. Embora já te-
nham encarado inúmeras adversidades, o ca-
pítulo final trará um desfecho de conto de fa-
das ou destruirá o relacionamento apaixonado 
e tóxico? CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 17h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h15.

dRAgon BAll SupER: SupER-HERóI 
(Dragon Ball Super: Super Hero. Japão. Dir: 
Tetsurô Kodama. Animação. 12 anos). O exér-
cito Red Ribbon havia sido destruído por Goku, 
mas um novo foi criado. CINÉPOLIS MANAÍRA 
6 (dub.): 14h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h40 (sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 14h40 (sáb. e dom.).

ElVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Biografia. 
12 anos). A vida de Elvis Presley (Austin Butler) 
e sua ascensão à fama. CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 14h30.

ERA umA VEz um gênIo (Three Thousand 
Years of Longing. EUA. Dir: George Miller. Fanta-
sia. 14 anos). Enquanto participava de uma con-
ferência em Istambul, a Dra. Alithea Binnie (Tilda 
Swinton) encontra um “djinn” (Idris Elba), o que 
no ocidente, é comumente denominado como 
“Gênio”. A criatura lhe oferece três desejos em tro-
ca de sua liberdade, mas ela duvida que ele seja 
real. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 22h10; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h50; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 18h50 - 21h.

o lEndáRIo cão guERREIRo (Paws Of 
Fury: The Legend Of Hank. EUA. Dir: Rob Min-
koff e Mark Koetsier. Animação. Livre). Hank 
é um cachorro que sonha em ser um grande 
samurai. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h 
- 16h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
(exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 16h (sex. e sáb.); CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 16h (sex. e sáb.).

um lugAR BEm longE dAQuI (Where 
the Crawdads Sing. EUA. Dir: Olivia Newman. 
Suspense. 14 anos). Uma mulher que se criou no 
Sul dos EUA torna-se suspeita do assassinato 
de um homem que esteve envolvida. CENTER-
PLEX MAG 4 (leg.): 18h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
3: 16h15 (dub.) - 19h30 (leg.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 15h15 - 22h10; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 18h05 - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 18h05 - 20h30.

mARIA - nInguém SABE QuEm Sou Eu 
(Brasil. Dir: Carlos Jardim. Documentário. Livre). 
A cantora Maria Bethânia, que completou 55 
anos de carreira em 2020, fala sobre a sua tra-
jetória. CENTERPLEX MAG 2: 18h45.

mARTE um (Brasil. Dir: Gabriel Martins. 
Drama. 14 anos). Uma família negra de classe 
média baixa sentem a tensão da nova realida-
de. 18h (17/9) - 20h30 (20 e 29/9).

mInIonS 2: A oRIgEm dE gRu (Minions: 
The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Balda. Anima-
ção. Livre). Na década de 1970, com apoio dos 
Minions, o pequeno Gru traça um plano para 
se tornar malvado o suficiente para se juntar a 
um grupo de supervilões. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 16h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 
14h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
14h30 (exceto seg.) - 16h45 (exceto seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h35 - 16h25; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h35 - 16h25.

não! não olHE! (Nope. EUA. Dir: Jordan 
Peele. Terror. 14 anos). Residentes em uma ra-
vina solitária do interior da Califórnia testemu-
nham uma descoberta estranha e assustadora. 
CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 20h45; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 19h - 22h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 19h (exceto seg.) - 22h 
(exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4: 20h15.

pREdESTInAdo (Brasil. Dir: Gustavo Fer-
nandez. Drama. 14 anos). José Pedro de Freitas, 
mais conhecido por Zé Arigó (Dalton Mello), era 
um homem simples que morava junto com a sua 
esposa Arlete (Juliana Paes) em Minas Gerais. 
Durante a década de 1950, uma época em que 
a religião espírita não era tão conhecida no país, 
Arigó tornou-se um símbolo de esperança atra-
vés de suas cirurgias e curas espirituais. CEN-
TERPLEX MAG 1: 16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7: 15h - 17h30 - 20h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 19h15 (exceto seg. e ter.) - 21h45 (exceto seg. 
e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6: 15h40 - 17h50; 
CINE SERCLA PARTAGE 2: 15h40 - 17h50.

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do festival
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Vitrine 
   Cultural

Inscrições para Comunicurtas 
O Festival Audiovisual Comunicurtas abriu 

as inscrições para as mostras audiovisuais 
da edição 2022. O evento é promovido pela 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 
vai acontecer entre os dias 5 e 8 de dezembro 
deste ano. As inscrições são gratuitas e acon-
tecem até 1º de outubro. O evento acontece em 
Campina Grande e todas as atividades tam-
bém são gratuitas.

Segundo o edital do festival, cada respon-
sável poderá inscrever mais de um trabalho. 
As mostras competitivas são: “Tropeiros da 
Borborema”; “Brasil”; “Longas-metragens”; 
“Tropiqueers”; “Filmes do Mundo” ; “Estalo”; 
“A Ideia é…”; “Tropeiros de Telejornalismo” 
e “Som da Serra”. O Comunicurtas 2022 vai 
exibir filmes e vídeos de curtas e longas-me-
tragens, regionais, nacionais e internacionais, 
das áreas de Cinema, Jornalismo e Publicida-
de. Além das exibições, o festival vai promover 
palestras, debates e oficinas.

Os realizadores interessados em participar 
das mostras competitivas podem se inscrever 
através de formulário eletrônico, no site oficial 
disponibilizado pelo evento (sites.uepb.edu.br/
comunicurtasuepb).

Ingressos para o show do Rei
A venda de ingressos para o show de Ro-

berto Carlos no Teatro Pedra do Reino, em João 
Pessoa, no dia 13 de outubro (uma quinta-feira), 
começou ontem, às 10h, no site Eventim.com.br 
e nas lojas físicas da Mioche, no Manaíra Sho-
pping. Até o fim do dia, metade dos ingressos 
já haviam sido vendidos e, pelas previsões da 
produção do show, não haverá muitas entradas 
disponíveis até o fim desta semana. O valor dos 
bilhetes, a preço de inteira, custa R$ 780 (pla-
teia A, mais próximo ao palco); R$ 520 (plateia 
B, localizada da metade para o fim do teatro) e 
R$ 380 (balcão, na parte superior).

Aos 81 anos de idade, o “Rei” retomou sua 
agenda de shows em abriu deste ano, após 
dois anos de isolamento provocado pela pande-
mia de Covid-19. Em João Pessoa, Roberto não 
se apresenta desde 2019. Este novo show é uma 
realização da Multi Entretenimento em parceria 
com a Bambolina Entretenimento.

‘Palco Giratório’ apresenta 
espetáculo circence virtual

Hoje e manhã, além dos próximos dias 20 a 
22, sempre às 20h, o canal oficial do YouTube do 
Sesc Brasil (www.youtube.com/SescBrasil), exi-
birá mais uma edição do ‘Palco Giratório’, que 
recebe o Grupo Circence, de Goiás, com o curta-
metragem Atravessar-se Catavento, livremente 
inspirado na vida e na obra de Cora Coralina. O 
filme é dirigido por Felipe Nicknig.

A doceira que cristalizava doces para contar 
estórias de um modo diferente, este curta revela 
o singelo caminho de uma mulher que na traves-
sia se forja da terra, de coragem, de medos, de 
angústias, e memórias. Menina, mulher e velha, 
são atemporais e narram uma travessia arrisca-
da inspirada na memória dos quintais e becos 
da cidade de Goiás.

O curta Atravessar-se foi produzido em 2021 
e já foi selecionado para festivais de cinema, 
premiado nacionalmente em 2021 no primeiro 
edital Cultural da Quali.

‘The Crown’: audiência cresce
Após a morte da rainha Elizabeth, a audiência 

da série The Crown na plataforma de streaming 
Netflix registrou um aumento exponencial, no 
Reino Unido. A produção mostra a trajetória da 
monarca inglesa. De acordo com dados divulga-
dos pela revista Variety, a quantidade de visuali-
zações da série registrada entre os dias 9 e 11 (a 
monarca inglesa faleceu no dia 8) entre o público 
do Reino Unido é 800% maior que a contabilizada 
uma semana antes, entre os dias 2 e 4. Nos EUA, a 
audiência do seriado também obteve crescimento 
expressivo, de 400%, em igual período.

Formação de público. Esse 
tem sido o principal objeti-
vo do Circuito Postal Educa-
tivo, uma ação que vem sen-
do desenvolvida neste mês, 
na cidade de João Pessoa, pela 
Curadoria da Bienal Latino-A-
mericana de Arte Postal da Pa-
rahyba, realizada pela Ensaio 
Brasil, que consiste em receber 
alunos de escolas e universi-
dades que queiram observar 
exposições que estão abertas 
gratuitamente em três equi-
pamentos culturais: a Galeria 
Galinha do Pé Seco, localiza-
da no bairro Pedro Gondim; 
na galeria do INSS Cultural, 
no centro; e no Museu Casa 
de Cultura Hermano José, no 
Jardim Oceania. As diretorias 
de escolas interessadas em le-
var os estudantes podem fa-
zer o agendamento pelo nú-
mero (83) 98704-2019. 

“No total, até agora, recebe-
mos a média de 300 alunos e já 
estou satisfeito com essa pro-
cura, mas a estimativa é de que 
chegue os 500 e o que vier é lu-
cro”, disse o fotógrafo e pesqui-
sador Ricardo Peixoto, que é o 
curador do evento, um projeto 
promovido com recursos da 
Lei Aldir Blanc, apoiado pela 
Secretaria de Estado da Cultu-
ra da Paraíba (Secult-PB), por 
meio do Edital Prêmio Parrá, e 
conta com apoio de várias ins-
tituições, a exemplo da Em-
presa Paraibana de Comuni-
cação (EPC), através do Jornal 
A União, e da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB). 

Ricardo Peixoto ressaltou 
que os alunos que chegam aos 
três equipamentos culturais 
são conduzidos para visitas 
monitoradas pelas exposições. 
“Tem equipes da Ensaio Brasil 
e artistas que, nessas ocasiões, 
recebem os estudantes para 
participarem de várias ativi-
dades, como participação em 
roda de conversa com artis-
tas sobre o conteúdo das mos-
tras e, no final, os alunos são 
convidados a fazerem traba-
lhos de arte postal, alguns dos 
quais permanecem  nas mos-
tras. Isso é interessante porque 
fomenta a formação de públi-
co e propicia a interatividade, 
pois permite a ‘livre circulação 
do artista e a sua obra’, que é a 
proposta da Bienal”.

Na galeria do INSS Cultu-
ral, os estudantes e o público 
podem conferir a exposição 
Rasgo da pele, do artista visual 
Luiz Barroso, que reúne obje-
tos, pinturas, colagens, instala-
ções e fotografias produzidas 

pelo autor, durante seus expe-
rimentos artísticos direciona-
dos às memórias afetivas liga-
das ao cotidiano existencial do 
ser em suas representações vi-
suais. A mostra pode ser visi-
tada de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Já no Museu Casa de Cul-
tura Hermano José está a co-
letiva Notícias de um amigo…, 
coletiva com obras de 29 ar-
tistas em celebração ao cente-
nário de nascimento de Her-
mano José (1922-2015), com 
visitação de segunda a sexta, 
das 8h às 16h.

Em outro equipamento 
cultural, a Galeria Galinha do 
Pé Seco, estão abertas as mos-
tras Convocatória, com 60 artis-
tas visuais; Eu em mim – auto 
retrato expandido, reunindo 11 
artistas da Universidade de 
Brasília e curadoria de Cristi-
na Azra, da Mostra Internacio-

nal do Museu de Arte Ángel 
Maria de Rosa, da Argenti-
na, com os artistas Luciano 
Pozo, Marisú Olivera e Rosana 
Guardia; Olho Mágico, de Fal-
ves Silva; e a coletiva Pira – Pos-
tais, Independentes, Revolucioná-
rios, Alternativos e Avulsos, com 
obras de 103 artistas brasilei-
ros do acervo da Ensaio Bra-
sil, que compreende o perío-
do de 1995 até os dias atuais. 
Todas as exposições permane-
cerão abertas até o final deste 
mês, quando a edição da Bie-
nal deverá ser encerrada. 

‘Osso da Alma’
Ricardo Peixoto adiantou 

que a Bienal Latino-America-
na de Arte Postal da Parahyba 
vai estar dentro do evento Pri-
mavera dos Museus, que será 
nos próximos dias 21 e 22.

Outra ação da iniciativa 
será o lançamento do livro 

postal Osso da Alma, do artis-
ta visual e filósofo mineiro – 
radicado na Paraíba – Francc 
Neto, que ocorrerá no próxi-
mo dia 30, a partir das 17h31, 
na Galinha do Pé Seco.

“O livro, em si, já é uma 
obra de arte que reúne a pro-
dução do artista, numa linha 
do tempo que faz um recorte 
dos seus 30 anos de carreira e 
incluem rascunhos, rabiscos, 
pensamentos, objetos, textos”, 
resumiu Peixoto. “O livro tem 
20 páginas, vai custar R$ 50 e 
será impresso pela Ensaio Bra-
sil, por meio do selo indepen-
dente Galinha do Pé Seco, atra-
vés do qual, com a construção 
de livros artesanais, não in-
dustrializado, mas com cos-
tura, especificação de papel, 
gramatura e tiragem reduzi-
da, vamos fortalecer o merca-
do editorial de obras de artis-
tas e viabilizar projetos”.

Nas suas últimas atividades, edição faz um circuito de exposições com alunos, lançamento de obra e entrevistas virtuais

Bienal promove formação de público
Arte PostAl

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Imagens do livro postal ‘Osso da Alma’, do artista visual e filósofo Francc Neto, que será lançado no próximo dia 30, em João Pessoa

Fotos: Ensaio Brasil/Divulgação
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Advogados e jornalistas questionaram candidatos sobre planos para o Governo da Paraíba em duas sabatinas

Veneziano e Antônio falam na OAB
eleições 2022

A sabatina realizada pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Paraíba (OAB
-PB) e Associação Paraibana 
de Imprensa (API) recebeu 
ontem os candidatos ao Go-
verno do Estado Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB) e Antô-

nio Nascimento (PSTU). Na 
oportunidade, eles apresenta-
ram seus compromissos com a 
população e assinaram a car-
ta compromisso da OAB-PB 
e API com as propostas das 
duas entidades. Nascimento 
se comprometeu com investi-

mentos em transportes, saú-
de, educação e turismo, além 
de anunciar mais atenção para 
as populações em condições 
de vulnerabilidade. Venezia-
no Vital do Rego quer um Es-
tado menos burocrático, ágil 
e dinâmico no atendimento 

à população com a melhoria 
da prestação do serviço pú-
blico. Antônio Nascimento 
também anunciou o fortaleci-
mento da Defensoria Pública 
com a realização de concurso 
público para reforçar os qua-
dros da instituiçlão para di-

minuir o número de pessoas 
cumprindo penas nos presí-
dios. Veneziano, por sua vez, 
anunciou a disposição de fa-
zer concuso para reforço na 
área policial para a contrata-
ção de mais 4 mil profissionais 
para atuar nas forças de segu-

rança, além de se comprome-
ter com mais investimentos 
em transparência, com a cria-
ção de um portal específico 
para cuidar do tema. Prome-
teu um diálogo constante com 
a imprensa para prestar con-
tas à população.

Objetivos e metas Propostas e ações

Antônio Nascimento exibe documento assinado no debate da OAB com compromissos Veneziano Vital assina a carta compromisso apresentada pelos representates da OAB

Antônio Nascimento foi 
o primeiro a ser entrevista-
do na sabatina. Entre as prio-
ridades do seu plano de go-
verno está o acolhimento à 
população LGBTQIAP+. O 
candidato comentou sobre o 
preconceito enfrentado por 
essa comunidade. 

“Uma das nossas priori-
dades é o acolhimento dos 
LGBTs  como também garan-
tir qualidade de vida, empre-
go e independência. Quan-
do são geralmente expulsos 
de casa por estar em conflito 
com a família, porque existe 
preconceito, eles ficam vul-
neráveis e acabam indo para 
as ruas e tomando outros ca-
minhos, como prostituição. 

Então é preciso dar apoio, 
com casas de abrigo, e garan-
tir renda, com cursos profis-
sionalizantes”, disse. 

Na saúde, Antônio Nas-
cimento ressaltou que vai 
combater as fraudes e des-
perdícios, através de uma fis-
calização de recursos. Além 
disso, ele se comprometeu a 
realizar um concurso públi-
co na área, caso seja eleito. 

Já no que diz respeito aos 
direitos da mulher, o candi-
dato enfatizou que é neces-
sário investir em políticas 
públicas que garantam a in-
dependência feminina. “Va-
mos investir em abrigos, no 
combate ao desemprego. Va-
mos garantir à mulher cur-
sos profissionalizantes para 
que ela ingresse no mercado 
de trabalho. Mas também é 
preciso combater a violên-
cia no seio da família, que é 
onde existe a maior parte dos 
casos. Também faremos me-
didas educativas nas esco-
las para educar desde cedo 
as crianças a ter respeito às 
mulheres”, disse. 

O candidato ressaltou 
ainda que vai combater o ra-
cismo, principalmente por-
que a maior parte das mulhe-
res que sofrem com violência 

Nascimento propõe investimento 
em saúde, educação e transportes

O candidato Veneziano 
Vital do Rêgo falou de te-
mas como segurança, turis-
mo, saúde e racismo. Ele se 
comprometeu para um esta-
do menos burocrático e mais 
eficiente administrativamen-
te, que permita a atração de 
empresas e a geração de em-
pregos, caso seja eleito. Além 
disso, também destacou que 
investirá em maior trans-
parência das ações gover-
namentais, com um Portal 
da Transparência e manterá 
um espaço aberto de diálo-
go constante com a impren-
sa paraibana.

 Questionado sobre quais 
seriam suas políticas públi-
cas para a saúde, em espe-

cial aos pacientes oncológi-
cos da Paraíba, Veneziano 
expôs que articulou para a 
conquista de uma unidade 
do Hospital do Amor na Pa-
raíba, especializado no trata-
mento oncológico; além de se 
comprometer com a implan-
tação do Hospital de Trauma 
do Sertão, de policlínicas em 
todas as regiões do estado e 
apoio à instalação do centro 
de diagnósticos por imagens.

Noutro questionamen-
to, sobre Segurança Pública, 
feito por uma representan-
te da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do 
Estado da Paraíba (FETAG
-PB), Veneziano destacou que 
vai fazer concurso para mais 
de quatro mil policiais. “Va-
mos fazer concurso, pois essa 
é a nossa prática como ges-
tor, pois fizemos como pre-
feito de Campina  Grande, 
com mais de 6 mil concursa-
dos”, disse. 

Veneziano destacou ain-
da compromisso com a me-
lhoria da eficiência e da eficá-
cia na prestação dos serviços 
públicos, por meio da mo-
dernização das práticas e 
procedimentos administra-
tivos, fomentando a oferta 
de serviços on-line aos cida-

Veneziano promete menos 
burocracia e mais turismo

n 
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Próximos Na Câmara, hoje, o 
sabatinado será Pedro Cunha 

Lima (PSDB); Antônio Nascimento 
(PSTU), na sexta-feira

Na OAB/API, amanhã, 
Adriano Trajano. Nilvan 

Ferreira, na 2ªfeira e Pedro 
Cunha Lima, no dia 22.

doméstica são pretas ou pardas. 
“Faremos isso para que as  mu-
lheres não sofram o que já vem 
sofrendo”, completou. 

Na educação, as propostas são 
de “escola pública, gratuita, laica e 
de qualidade. Defendemos o PIB 
de 10% com a educação”, disse. O 
candidato ressaltou ainda que a 
escolha dos gestores da educação 
acontecerá de forma democrática.  
“A gestão era para ser democráti-
ca e foi quebrada. É por indicação 
política que escolhem os gestores 
das escolas, colocam seus cabos 
eleitorais de plantão e aí prejudica 
o ensino da escola como um todo”. 

Para diminuir o déficit habita-
cional, disse que vai investir prin-
cipalmente em lares para mulhe-
res que chefiam suas famílias. 
“Temos um plano de obras pú-
blicas para suprir o déficit habi-
tacional que aumentou durante a 
pandemia. Foram cerca de 10 mil 
família despejadas, aumentou o 
déficit habitacional, porque a ren-
da diminuiu”. 

Antônio Nascimento ressaltou 
ainda que vai investir no trans-
porte público, como estratégia de 
melhorar o turismo no Estado. 
“Tem que valorizar os profissio-
nais. O transporte também gera 
economia e o direito de ir e vir das 
pessoas. Além de investir em sa-
neamento básico”. 

O candidato garantiu concur-
so público para a Defensoria Pú-
blica. Com isso haverá uma dimi-
nuição no número de pessoas em 
presídios. “Vamos garantir obras 
públicas nos presídios em todo o 
estado, com estrutura adequada, 
mas também garantir o advoga-
do. Vamos abrir concurso públi-
co. Muitas das vezes por conta da 
omissão do poder público que as 
pessoas estão nos presídios, por-
que muitos são vítimas do desem-
prego, são vítimas da fome”, disse. 

Com dirigentes da OAB e da API, Nascimento mostra carta Veneziano foi questionado por advogados sobre seus planos

dãos, nas diversas áreas de 
gestão pública, acessíveis por 
múltiplos dispositivos, inclu-
sive móveis.

Para o turismo, o candi-
dato ressaltou que vai inves-
tir na segurança para atrair 
mais pessoas ao estado. “La-
mentavelmente tivemos um 
episódio que acometeu a Pa-
raíba quando alguns turistas 
foram vítimas de uma ação 
criminosa. Se você não tem 
segurança pública, sem in-
teligência, integração, valori-
zação aos que a fazem, você 
não vai transmitir a necessá-
ria segurança desejada pelo 
povo e isso implica em pre-
juízos tremendos. Eu me per-
mito dizer que vamos tratar 
a indústria turística com o re-
levo que ela merece e que não 
teve”, disse. 

Já para a população LGB-
TQIAP+, Veneziano disse 
que fará um governo ágil que 
integrará todas as pessoas. 
“Nosso compromisso é de 
inserção. Desejamos ver que 
o cidadão possa ter a oportu-
nidade junto com o mercado 
de trabalho, porque através 
dele você acaba tendo uma 
emancipação financeira. Não 
permitiremos essa cultura 
contra a diversidade. Esta-
mos vivendo no Brasil o ser 
diferente, que ainda é algo 
visto de maneira preconcei-
tuosa. [..] Precisamos fazer 
uma sociedade rearmoniza-
da, repasssificada. Nosso go-
verno será de cuidar dessas 
pessoas, de inseri-las ao mer-
cado de trabalho com respei-
to às suas opiniões e opções”. 

Veneziano criticou a falta 
de políticas públicas por par-
te do governo federal para 
integrar minorias. 
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O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
deferiu 77,3% de todos os 
pedidos de registro de can-
didatura no Estado. Dos 767 
pedidos, 594 foram aceitos. 
Indeferidos foram 73. Des-
tes, 49 poderão recorrer. O 
prazo para julgar todos os 
registros, terminou segun-
da-feira. 

Trinta e seis candida-
turas estão pendentes e 35 
aguardando julgamento, se-
gundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), até o fecha-
mento desta edição. 

Adriano Trajano candi-
dato a governador pelo PCO 
teve a candidatura indeferi-
da. Da decisão cabe recurso. 
Os motivos da decisão: não 
prestação de contas relativas 
às eleições de 2020, ausência 
de prova de que o candida-
to é alfabetizado, além de fa-
lhas na apresentação do seu 
plano de Governo, sem pro-
postas para a Paraíba. 

Já para o cargo de sena-
dor, dos oito candidatos, 
dois foram indeferidos com 
recurso. O candidato do Par-
tido dos Trabalhadores (PT), 
Ricardo Coutinho e o can-
didato do Partido da Causa 
Operária, Manoel Messias 
(PCO). Seus respectivos su-
plentes também tiveram a 
candidatura considerada ir-
regular: Jeová Campos (PT), 
Alexandre Henrique (PT), 
Marcos José da Silva Lima 
(PCO) e Marcone da Silva 
(PCO). 

Ricardo Coutinho foi 
condenado por contratações 
e exonerações de codifica-
dos,  irregularidades no pro-
grama Empreender e distri-
buição de kits escolares em 
alta quantidade e com o slo-
gan de propaganda do go-
verno. 

Já Manoel Messias teve 
sua candidatura indeferida 
ontem. Segundo a relatora 
e a Procuradoria Regional 
Eleitoral, o candidato não 
conseguiu comprovar a sua 
filiação partidária pelo tem-
po previsto em lei, que é de 
seis meses antes do pleito. 

Corte deferiu 7,3% de todos os pedidos, com 594 aprovados; indeferidos foram 73, e 49 ainda podem recorrer

TRE divulga balanço de candidaturas
pedidos de registro

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

O aplicativo Pardal rece-
beu 168 denúncias de indí-
cios de irregularidades du-
rante as Eleições 2022, na 
Paraíba, entre o dia 16 de 
agosto e a última atualiza-
ção realizada ontem pela Jus-
tiça Eleitoral. A plataforma é 
um canal de denúncias para 
toda a população e está dis-
ponível para download nas 
lojas virtuais Apple Store e 
Google Play e em formulá-
rio web nos Portais da Justi-
ça Eleitoral.

As denúncias vieram de 
35 municípios diferentes do 
Estado e todas foram por pro-
paganda eleitoral irregular. 
Os locais com maior núme-
ro de indicativos de irregu-
laridades foram: João Pessoa 
(51), Campina Grande (33), 
Santa Rita (13), Catolé do Ro-
cha (12), Cabedelo (7), Rio 
Tinto (6), Conde (3), Patos (3) 
e Guarabira (3). 

A plataforma foi habilita-
da no último dia 16 de agosto, 
com o início da propaganda 
eleitoral voltada às Eleições 
2022 e com as candidaturas 
já oficializadas. As denúncias 
serão cadastradas no Portal 
e distribuídas para a Justi-
ça Eleitoral, de acordo com o 

município informado. Todas 
as informações que chegam 
no aplicativo são repassadas 
para o Ministério Público 
Eleitoral (MP Eleitoral), que 
é responsável por realizar 
toda a apuração. 

De acordo com a Justiça 
Eleitoral, o Pardal funciona 
como um sistema que forta-

lece os princípios da partici-
pação popular, da transpa-
rência e da lisura do pleito. 
Além de irregularidades na 
propaganda, é possível de-
nunciar outras práticas proi-
bidas pela legislação eleitoral 
tais como compra de votos; 
abuso de poder econômico; 
abuso de poder político e uso 
da máquina pública para fins 
eleitorais; e uso indevido dos 

meios de comunicação social.

Atualização
Para as Eleições 2022, o 

TSE fez uma atualização no 
aplicativo, o que vai facilitar 
a integração com o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe), da 
Justiça Eleitoral, que possibi-
litará a geração de estatísticas 
quanto às denúncias recebi-
das e tratadas.

As melhorias realizadas 
também buscam aprimorar a 
acessibilidade para o usuário 
e assegurar o sigilo das infor-
mações do eleitor, conforme 
prevê a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD).

Dados
Qualquer pessoa pode 

usar o app para fazer denún-
cias, sendo vedado o ano-
nimato. Portanto, deverão 
constar na denúncia, obriga-
toriamente, o nome e o CPF 
do cidadão que as encami-
nhou, além de elementos 
que indiquem a existência 
do fato, como vídeos, fotos ou 
áudios, resguardados à/ao 
denunciante o sigilo de suas 
informações pessoais, sendo 
assegurada a confidenciali-
dade da sua identidade. Em 
caso de má-fé, o usuário res-
ponderá pelo ato e ficará su-
jeito às penalidades cabíveis.

Pardal já recebeu 168 denúncias 
com indícios de irregularidades

A sessão do TRE-PB que julgou os pedidos de registro foi a mais longa do atual período

n 

A plataforma 
foi habilitada 
no último 
dia 16 de 
agosto, com 
o início da 
propaganda 
eleitoral 
voltada às 
Eleições 2022

A candidata a presiden-
te da República Simone Te-
bet (MDB) cumpriu agenda 
ontem à tarde em Campina 
Grande. Visitou o Núcleo de 
Tecnologias e Estratégicas 
em Saúde (Nutes), da Uni-
versidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB). A presiden-
ciável também participou 
de caminhada pelas ruas do 
bairro do Monte Castelo, ao 
lado do candidato ao Gover-
no do Estado Pedro Cunha 
Lima (PSDB,.

Ao visitar a UEPB, desta-
cou que o Nutes é uma pro-
va de que o Nordeste tem 
grandes possibilidades de 
melhor se posicionar dian-
te do país. “Eu fiz questão 
de vir aqui nesse local que 
mostra o potencial do Nor-
deste brasileiro. Cada Esta-
do tem sua particularidade, 
mas todos são integralmen-
te ricos e prontos pra entre-
gar essa riqueza ao seu povo. 
O que falta é vontade políti-
ca, o que falta é o governo fe-
deral destinar mais dinhei-
ro pro Nordeste”, declarou.

A candidata acredita que 
os setores de ciência, tecno-
logia e inovação são alterna-
tivas para salvar empregos 
já existentes e gerar outro 
grande número de postos 
de trabalho.

Simone Tebet conside-
rou que preservando inves-
timentos nesses setores, as 
indústrias brasileiras terão 
seu potencial alavancado e 
passarão a ser competitivas 
frente aos produtos interna-
cionais. 

Uma das suas propos-
tas de governo é dar melho-
res condições às empresas 
desses setores. Ela explicou 
que atualmente as indús-
trias entram com 60% dos in-
vestimentos e o governo com 
40%. “Temos que inverter 
isso, porque isso abre a com-

Simone Tebet conhece 
projetos da UEPB em CG

em campanha
Foto: Ascom/TRE-PB

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Simone Tebet, do MDB

petitividade. Não há cresci-
mento sustentável sem uma 
indústria forte, não conse-
guimos competir com as in-
ternacionais porque a nos-
sa desembolsa grande parte 
do que compra em inovação. 
Vamos fazer parcerias com 
as universidades, entidades 
privadas e com o Ministé-
rio de Ciência e Tecnologia 
à disposição, é assim que va-
mos crescer”, pontuou.

A senadora disse tam-
bém está em seus planos de 
governo, concluir o projeto 
de Transposição do Rio São 
Francisco, mantendo a res-
ponsabilidade ambiental, 
construir cisternas e inves-
tir em ações de irrigação, es-
pecialmente para potencia-
lizar a agricultura familiar. 
Esses eixos foram apontados 
por ela, como essenciais ao 
desenvolvimento regional.

A candidata minimizou 
o fato do MDB da Paraíba 
e de outros estados não es-
tarem a apoiando. “De al-
guma forma essas pessoas 
nunca estiveram comigo, 
sempre estiveram com o ex
-presidente Lula, ministé-
rios, muitos deles nos es-
cândalos do mensalão e do 
petrolão. Eu faço parte de 
outro MDB, do MDB que 
quer ressurgir, se reinven-
tar, dos homens públicos 
que passaram por esse par-
tido, homens éticos que lu-
taram pela democracia”, de-
clarou.

Adjany Simplício (PSOL) 
- panfletaço em Man-
gabeira; sabatina com 
Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Bra-
sil (Sindifisco). Tarde: 
acompanhar Alexandre 
Soares no debate com 
candidatos e candidatas 
ao Senado na Rádio Ara-
puan. Noite: entrevista 
para a LIVE LIS sobre 
candidaturas feministas; 
Adriano Trajano (PCO) 
-  até o fechamento des-
ta edição, o candidato 
não havia divulgado sua 
agenda para o dia hoje; 
Antônio Nascimento 
(PSTU) -  Manhã: reunião 
com apoiadores 14:00h. 

Tarde: gravação de ví-
deos 16h; 
João Azevêdo (PSB) - 
Manhã: agenda admi-
nistrativa. Tarde: grava-
ção de sabatina sobre 
segurança pública na 
TV Nordestina, em Cam-
pina Grande. Noite: en-
trevista na TV Itararé, em 
Campina Grande. Noite: 
comício em Queimadas. 
Major Fábio (PRTB) –  
até o fechamento des-
ta edição, o candidato 
não havia divulgado sua 
agenda para o dia hoje; 
Nilvan Ferreira (PL) - 
Manhã: participa de 
entrevista na TV Cabo 
Branco. Tarde: realiza 
atividades de campa-

nha no Brejo, em Guara-
bira, Belém, Bananeiras, 
Solânea, Esperança e 
Pirpirituba; 
Pedro Cunha Lima 
(PSDB) - até o fecha-
mento desta edição, o 
candidato não havia 
divulgado sua agenda 
para o dia hoje; 
Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB) - Manhã: concede 
entrevista na Band News 
FM, em João Pessoa; 
participa de reunião com 
Defensores Públicos, 
em João Pessoa. Tarde 
e noite: participa de Ca-
minhada no bairro do 
Jeremias, em Campina 
Grande.

A genda dos candidatos

Diariamente, o Jornal A União tem divulgado as agendas com as 
atividades de todos os candidatos a governador da Paraíba que 
disputarão o pleito de outubro:

A senadora Daniella Ribei-
ro, presidente estadual do PS-
D-PB, foi reconhecida, mais 
uma vez, como a melhor se-
nadora da Paraíba e uma das 
melhores parlamentares do 
Brasil, pelo Ranking dos Po-
líticos. A solenidade de reco-
nhecimento com a entrega do 
certificado será feita em no-
vembro, em Brasília. 

O prêmio considera o pe-
ríodo da legislatura 2019/2022 
e o trabalho desenvolvido pela 
senadora. “Após minuciosa 
análise de suas atividades par-
lamentares realizadas nesses 
quatro últimos anos, vossa 
excelência receberá o prêmio 
Troféu Bom Parlamentar, na 
legislatura 2019/2022”, disse o 
diretor-geral do Ranking dos 
Políticos, Gláucio Dia. 

Essa é a segunda vez que 

Daniella é reconhecida como a 
melhor senadora da Paraíba e 
uma das melhores do país. Em 
dezembro de 2021 ela também 
recebeu o certificado de me-
lhor senadora do Estado. 

Ao receber o comunicado 
que, pela segunda vez, Da-
niella agradeceu e disse que se 
sente honrada em ter a sua ati-

vidade parlamentar em des-
taque. “Fico muito feliz em 
saber que o meu trabalho, a 
minha atuação como sena-
dora, como representante do 
povo, está sendo reconheci-
do. É o reconhecimento de um 
mandato que busca melhorar 
as vidas das pessoas, sobretu-
do dos paraibanos”, declarou 
Daniella. 

O prêmio 
O Ranking dos Políticos 

é uma iniciativa da socieda-
de civil que avalia senado-
res e deputados federais em 
exercício, classificando-os do 
melhor para o pior, de acordo 
com os critérios: combate aos 
privilégios, ao desperdício e à 
corrupção no poder público. A 
premiação acontecerá em no-
vembro, em Brasília.

Daniella Ribeiro é eleita, pela 2a 
vez, a melhor senadora da Paraíba

ranking dos políticos

Data
A solenidade de 
reconhecimento 

será feita em 
novembro

Foto: Fabiana Veloso
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Policiais cumpriram mandados de busca em SP e SC para investigar organização criminosa que desviou R$ 500 mil

PF apura desvio de verbas em auxílio
invasão a 465 contas

A Polícia Federal cumpriu 
mandados de busca na manhã 
dessa terça-feira, 13, em ende-
reços de São Paulo e Santa Ca-
tarina, para investigar uma 
organização criminosa que 
invadiu 465 contas da Caixa 
Econômica Federal e furtou 
valores do auxílio emergen-
cial com 519 transações frau-
dulentas, entre elas 508 sa-
ques.

Os investigadores apon-
tam que a ação dos fraudado-
res contra uma das grandes 
apostas do governo Jair Bol-
sonaro para tentar a reeleição 
causou um prejuízo de cerca 
de R$ 500 mil.

A ofensiva foi batizada 
Operação Money Leak e fez 
diligências nas cidades de Ri-
beirão Pires (SP) e Florianópo-
lis (SC) por ordem da 9ª Vara 
Federal de Campinas. De acor-
do com a Polícia Federal, o 
nome da operação, traduzida 
do inglês como ‘vazamento de 
dinheiro’, faz referência ‘às saí-
das ilícitas de recursos do Au-
xílio Emergencial por meio de 
crimes cibernéticos’.

Os desvios sob suspeita 
ocorreram entre 23 de maio e 
16 de junho de 2020. Segundo 
a PF, a maioria dos saques efe-
tuados pela organização cri-
minosa se deu na Região Me-
tropolitana de Campinas, no 
interior paulista.

Além disso, foram iden-
tificadas, entre as operações 

fraudadas: o pagamento de 
boleto bancário, oito transa-
ções por comércio eletrônico e 
duas transferências para con-
tas da Caixa.

A polícia indica que os in-
vestigados podem responder 
por supostos crimes de fur-
to mediante fraude e forma-
ção de organização criminosa, 
cujas penas somadas podem 
chegar a 16 anos de prisão.

Os materiais apreendidos 
nas diligências executadas na 
manhã dessa terça-feira, 13, 
serão encaminhados para a 
Delegacia de Polícia Federal 
em Campinas, para que se-
jam apuradas todas as frau-
des praticadas pelo grupo sob 
suspeita, além de identifica-
dos outros possíveis envolvi-
dos nos crimes.

Agência Estado

Os ministros do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
aprovaram ontem, por una-
nimidade, resolução que 
regulamenta o número de 
urnas que poderão ser utili-
zadas a teste de integridade 
no dia da eleição, conforme 
sugestão das Forças Arma-
das. A Corte vai submeter a 
testagem entre 32 e 64 urnas 
eletrônicas.

A realização de um pro-
jeto piloto com o teste das 
urnas foi acertado em con-
versas do presidente do 
TSE, ministro Alexandre 
de Moraes, e o Ministério da 

Defesa. O número de urnas 
a serem testadas representa 
entre 5% e 10% dos 640 equi-
pamentos que já passariam 
por exame padrão de análi-
se no dia da votação. A dife-
rença é que no teste tradicio-
nal, as urnas pré-sorteadas 
eram levadas para uma si-
mulação de votação nos Tri-
bunais Regionais Eleitorais.

Já no projeto piloto, a pe-
dido dos militares, a simu-
lação de votação para testar 
a urna será feita na pró-
pria seção de votação com 
o apoio a participação de 
eleitores convidados para 
acionarem o sistema de bio-
metria. A partir do aciona-
mento, a urna é ativada, mas 

o voto simulado não será 
necessariamente feito pelo 
eleitor. Pode ficará a cargo 
de servidores da Justiça Elei-
toral. 

A decisão da Corte pode 
encerrar um dos últimos e 
mais tensos pontos de em-
bate com o Ministério da 
Defesa. Os militares exi-
giam que o TSE permitisse 
a realização de projeto pilo-
to com o uso da biometria 
de eleitores nas seçõe eleito-
rais, mas encontravam resis-
tência entre os técnicos do 
tribunal que apontavam em 
conversas reservadas riscos 
de “tumulto” nos locais de 
votação. O impasse foi en-
cerrado no dia 31 de agos-

to, durante reunião entre o 
presidente do TSE e o minis-
tro da Defesa, Paulo Sérgio 
Nogueira.

TSE aprova teste em até 64 urnas eletrônicas
sugestão das forças armadas

João Ker 

Agência Estado

O Psol apresentou na se-
gunda-feira (12), no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
um aditivo à Arguição de 
Descumprimento de Precei-
to Fundamental (ADPF) nº 
854, pedindo que seja sus-
penso o Decreto 11.190 do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), que acelera a liberação 
de recursos do “orçamento 
secreto” antes do primeiro 
turno das eleições. O parti-
do quer também que a Cor-
te impeça o repasse de ver-
bas pelas emendas de relator 
(RP9) até o fim das eleições 
deste ano.

O decreto do foi editado 
no último dia 6 para permi-
tir o desbloqueio imediato 
de R$ 5,6 bilhões no Orça-
mento de 2022. Para garantir 
o pagamento das emendas 
de relator o ato presidencial 
permite o remanejamento 
de recursos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico - 
FNDCT e de todo o setor da 
Cultura (provenientes das 
leis Aldir Blac e Paulo Gus-
tavo), o que o partido classi-
fica como “ilegal”.

Na peça o partido ale-
ga que o decreto “Interfere 
na lisura e no equilíbrio das 
eleições, afetando a igualda-
de de oportunidades entre 
os candidatos, uma vez que 

permitem ... que mandatá-
rios e candidatos aliados ao 
governo federal se benefi-
ciem de obras e serviços no 
período eleitoral”.

O presidente nacional do 
PSOL, Juliano Medeiro, dis-
se por meio da assessoria que 
a função da emenda de RP-9, 
por meio do orçamento secre-
to - esquema de distribuição 
de recursos por parlamenta-
res, sem critérios técnicos e 
claros e sem transparência, re-
velado pelo Estadão - tem sido 
somente para atender e am-
pliar a base eleitoral de par-
lamentares em seus estados, 
“favorecendo contratos e com-
pras superfaturadas e compra 
de apoio no Congresso para 
o presidente. Agora, com o 
decreto 11.190, aumenta-se a 
potencial moeda de troca de 
apoio eleitoral”, argumenta.

Além disso, Medeiros ar-
gumenta que a ampliação 
dos recursos destinados à 
RP9 pelo decreto aprofunda 
o problema que já vem sen-
do denunciado desde a cria-
ção do orçamento secreto, 
“que é por natureza incons-
titucional”. Isso porque fere 
princípios como os da trans-
parência, da publicidade, da 
legalidade e da moralidade. 
“Também desrespeita dis-
positivos expressos na Lei 4 
320, na lei de diretrizes orça-
mentárias e nas legislações 
que organizam as finanças 
públicas”, ressalta.

Psol aciona o STF para 
proibir orçamento secreto

na campanha

Izael Pereira 

Agência Estado

Depois de a Polícia Fede-
ral realizar uma série de ope-
rações contra o garimpo ilegal 
e o desmatamento que do-
mina a região de Novo Pro-
gresso, no Pará, indígenas e 
líderes locais foram alvo de 
ameaças anônimas de morte.

O Estadão teve acesso a 
uma carta que foi deixada 
nesta segunda-feira, 12, no 
Instituto Kabu, organiza-
ção indígena que atua na 
proteção do povo Kayapó 
Mekrãgnotí, na região sul 
do Pará, conhecida pela prá-
tica de grilagem de terras, 
desmatamento e exploração 
ilegal de minérios.

Não há, até o momento, 
nenhuma informação so-
bre qual seria a origem das 
ameaças. Sabe-se que, na re-
gião, alguns indígenas foram 
cooptados pelas ações crimi-
nosas e também já enviaram 
ameaças ao próprio Instituto 
Kabu, para que deixem a re-
gião e não atrapalhem o aces-
so de garimpeiros.

No mês passado, a re-
gião de Novo Progresso foi 
alvo da Operação Guar-
diões do Bioma, formada 
pela Polícia Federal, For-
ça Nacional, Polícia Ro-
doviária Federal, Ibama e 
Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade (ICMBio). 
Diversos equipamentos 
usados nas ações crimino-

sas foram queimados pe-
los agentes, uma ação que é 
permitida por lei.

Com a destruição dos 
equipamentos, os agentes 
deixam de correr o risco de 
emboscadas em suas remo-
ções, que normalmente de-
moram dias e ocorrem em 
áreas remotas. Outro objeti-
vo é evitar que o material vol-
te a ser utilizado. O prejuízo 
financeiro causado aos do-
nos dos equipamentos tam-
bém é mais um reflexo desse 
tipo de medida, o que aca-
ba retardando os planos dos 
empresários do garimpo de 
retomarem as operações.

Apesar de ser uma ativi-
dade permitida, a destrui-
ção de máquinas sempre foi 

criticada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. O Ibama chegou a 
ter servidores removidos de 
seus postos de atuação após 
participarem de operações 
que resultaram na utilização 
de máquinas.

Em junho, o governo de 
Roraima chegou a publicar 
uma lei estadual para proi-
bir a queima de máquinas, 
em afronta direta ao que de-
terminam as regras federais. 
A Assembleia Legislativa de 
Roraima chegou a aprovar o 
projeto de autoria do depu-
tado George Melo, do Pode-
mos. Após pressão do Minis-
tério Público Federal, porém, 
o governo estadual voltou 
atrás e desistiu de sancionar 
o projeto.

Indígenas recebem carta com ameaça no PA
garimpo ilegal

O ministro Sérgio Banhos, 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), decidiu nessa terça-fei-
ra, 13, que o candidato a de-
putado federal Douglas Bel-
chior (PT-SP) pode usar boné 
em sua foto de urna.

O candidato, conhecido 
como Negro Belchior, ale-
gou que o boné de aba reta 
é um elemento oriundo da 
cultura negra e identifica 
sua cultura rapper. Portanto, 
não é um adorno - cujo uso é 
vetado pela lei eleitoral.

“A assertiva de que a uti-
lização do acessório pelo 

candidato, que tem origem 
afrodescendente e é enga-
jado na cultura rapper, está 
diretamente ligada à sua 
própria imagem perante o 
eleitorado, o que, em prin-
cípio, pode ser considerado 
elemento étnico e cultural, 
que se enquadra no per-
missivo legal.” Banhos tam-

bém entendeu que o boné 
não atrapalha a visualiza-
ção do rosto do candidato, 
nem seu reconhecimento 
pelo eleitor.

O ministro julgou recur-
so às instâncias inferiores, 
que haviam entendido que 
o boné é um enfeite e veta-
do sua utilização.

Candidato poderá usar boné em foto de urna
decisão do tse

André Borges 

Agência Estado

Lavínia Kaucz 

Agência estado
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O número 
de urnas a 
serem testadas 
representa entre 
5% e 10% dos 640 
equipamentos que 
já passariam por 
exame padrão de 
análise no dia da 
votação

Ofensiva
A ofensiva foi batizada 

Operação Money 
Leak e fez diligências 

nas cidades de 
Ribeirão Pires-SP 
e Florianópolis-SC 

por ordem da 9ª  Vara 
Federal de Campinas

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, anunciou a realização de um projeto piloto com o teste das urnas

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Diretor-geral do órgão diz que zona de proteção é essencial para o fim de frequentes bombardeios da usina

Aiea quer garantir segurança nuclear
em ZaporiZhZhia

O diretor-geral da Agên-
cia Internacional de Energia 
Atômica, Aiea, considera “ur-
gentemente necessário” criar 
uma zona de segurança e pro-
teção na central nuclear de Za-
porizhzhia, na Ucrânia. 

Rafael Mariano Grossi dis-
se ao Conselho de Diretores 
da agência, em Viena, que dias 
depois de visitar o local ini-
ciou consultas com as partes 
relevantes para um compro-
misso sobre esse propósito.

Inspetores
Falando na última segun-

da-feira, na capital austríaca, 
ele defendeu a presença con-
tínua de especialistas da agên-
cia no local para ajudar a ga-
rantir a segurança e proteção 
nuclear. Com a medida, os ins-
petores já realizaram ativida-
des consideradas vitais.

Grossi disse que a missão 
de especialistas deixou cla-
ro o objetivo “urgente e im-
perativo de se parar com os 
bombardeios”, que impedem 
uma operação segura da cen-
tral nuclear de Zaporizhzhia.

Para o chefe da Aiea,  uma 
zona de proteção é essencial 
para o fim de frequentes bom-
bardeios da usina e para a in-
fraestrutura de energia ex-
terna. Ambos são recursos 
“cruciais para o resfriamento 
dos reatores e outros sistemas 
de segurança, agora que todos 
os reatores da central nuclear 
estão parados”.

Grossi informou ainda 
que os canais de comunica-
ção foram interrompidos, e 
em alguns casos cortados, na 
maior central nuclear da Eu-
ropa. A recomendação é que 
sejam restabelecidos de for-
ma confiável e segura, com ní-
veis adequados de troca de in-
formações. 

Proliferação
O chefe da Aiea contou que 

as medidas de proteção da 
Aiea continuam sendo imple-
mentadas, apesar dos desa-
fios contínuos da guerra en-
tre a Ucrânia e a Rússia. Ele 
considera essencial a verifica-
ção nos dois reatores que fo-
ram reabastecidos e prometeu 
que o plano continuará sen-
do observado, tendo em con-
ta a segurança e proteção. O 
diretor-geral disse que após a 
avaliação das informações so-
bre defesas disponíveis, não 
foi encontrada nenhuma in-
dicação que pudesse gerar 
preocupação de proliferação. 
O programa de assistência téc-
nica continua a ser um veículo 
importante para que a Ucrânia 
peça assistência e os Estados-
membros em condições de o 
fazer possam oferecê-la. 

Consequências
Em julho, a Aiea fez a pri-

meira entrega de equipa-
mentos essenciais para as 
instalações composta por dis-
positivos de proteção e moni-
toramento de radiação, bem 
como proteção individual e 
outros. A meta é mitigar as 
possíveis consequências de 
um acidente nuclear ou uma 
emergência radiológica.
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O rei Charles 
3o e outros 
membros 
da realeza 
esperavam 
para receber 
o caixão

Foto: HM Armed Forces/Fotos Públicas

Uma terceira pessoa foi 
presa ontem por suspeitas de 
envolvimento na tentativa de 
assassinato da vice-presiden-
te da Argentina, Cristina Kir-
chner, em 1o de setembro.

A mulher detida manti-
nha conversas com Brenda 
Uliarte, a namorada do bra-
sileiro Fernando Sabag Mon-
tiel, ambos já acusados pelo 
crime. A identidade da mu-
lher ainda não foi revelada, 
mas ela foi presa na noite de 
segunda-feira em uma opera-
ção policial no bairro de San 
Miguel, na capital, o mesmo 
onde Sabag Montiel viva.

Segundo o La Nación, a 
detida não faz parte da “gan-
gue do algodão doce”, gru-
po de amigos do casal cujas 
atividades estariam na mira 
dos investigadores. Mensa-
gens extraídas do celular de 
Uliarte levantaram a suspei-
ta dos investigadores de que 
o grupo já teria tentado assas-

sinar a vice-presidente em ao 
menos outras duas ocasiões.

O local virou ponto de en-
contro para os kirchneristas, 
movimento que se intensi-
ficou após o Ministério Pú-
blico pedir 12 anos de pri-
são para Cristina, acusada de 
chefiar uma associação ilícita 
para favorecer um empresá-
rio amigo.

A polícia argentina desco-
briu que o acusado de tentar 
atirar contra a vice-presiden-
te Cristina Kirchner planejou 
um outro atentado contra ela 
no dia 27 de agosto. Essa ten-
tativa teria sido descoberta 
durante a perícia do conteú-
do do celular da namorada 
de Fernando Sabag Montiel, 
Brenda Uliarte, com as pro-
vas anexadas ao processo na 
última segunda-feira. A juí-
za responsável pelo caso, Ma-
ría Eugenia Capuchetti, orde-
nou segredo de justiça sobre 
o processo.

Cristina Kirchner, de 69 
anos, escapou ilesa da tenta-
tiva de ataque. 

Polícia da Argentina 
prende nova suspeita

ataque contra vice-presidente

Paris apagará as luzes da 
Torre Eiffel uma hora antes 
do normal, diminuirá a tem-
peratura da água nas pisci-
nas municipais e atrasará o 
aquecimento de prédios pú-
blicos para economizar ener-
gia neste inverno, disse a pre-
feita da cidade Anne Hidalgo 
ontem.

As medidas visam aten-
der a meta do presidente 
Emmanuel Macron de que a 
indústria, as famílias e as au-
toridades municipais redu-
zam seu consumo de ener-
gia em 10% em resposta ao 
corte no fornecimento de gás 
da Rússia e à disparada dos 
preços da energia.

Em toda a Europa, os paí-
ses estão procurando manei-
ras de reduzir o consumo de 
energia e abastecer seus esto-
ques de gás, preparando-se 
para um possível corte total.

A França não está tão ex-
posta ao gás russo quanto al-
guns vizinhos, mas um nú-
mero recorde de interrupções 
de reatores nucleares forçou o 
país a importar energia quan-
do normalmente seria um 
exportador, exacerbando a 
pressão sobre os mercados 
de energia.

Atualmente, a Torre Eif-
fel é iluminada até 1h por um 
sistema de iluminação que 
lhe confere um brilho dou-
rado. A cada hora, enquan-
to acesa, ela pisca graças a 20 
mil lâmpadas. O desligamen-

Paris apagará as luzes da Torre Eiffel uma 
hora antes do normal para economizar energia

monumento turístico

Agência Brasil/Reuters to das luzes do monumento 
às 23h45 significará uma re-
dução de 4% no consumo de 
energia. A prefeita Anne Hi-
dalgo disse que a partir de 
23 de setembro a ilumina-
ção nos prédios públicos de 
Paris será desligada às 22h, 
enquanto a temperatura da 
água nas piscinas será redu-
zida de 26 graus Celsius (°C) 
para 25°C. O aquecimento 
nos prédio públicos será re-
duzido para 18°C.

A conta de energia da ca-
pital atingirá $ 90 milhões 
de euros neste ano, $ 35 mi-
lhões a mais do que o habi-
tual, mesmo com contratos 
de eletricidade e gás de lon-
go prazo protegendo as auto-
ridades do pior dos aumen-
tos de custos.

Crise
Em toda a Europa, 

os países estão 
procurando maneiras 
de reduzir o consumo 
de energia e abastecer 
seus estoques de gás, 
preparando-se para 

um possível corte total

Caixão de Elizabeth 2a será levado, hoje, para o Westminster Hall, a ala mais antiga da sede do Parlamento britânico

Proteção
Em julho, a Aiea fez 
a primeira entrega 
de equipamentos 
essenciais para  

as instalações, bem 
como proteção 

individual e outros

Agência Estado

O caixão da rainha Eli-
zabeth 2a voltou ao Palácio 
de Buckingham na noite de 
ontem após ser levado pelas 
ruas de uma Londres chu-
vosa, enquanto multidões 
se enfileiravam na rota para 
olhar o carro funerário e se 
despedir da monarca.

As pessoas estacionaram 
seus carros em uma estrada 
normalmente movimenta-
da, saíram e acenaram en-
quanto o carro funerário, 
com luzes dentro iluminan-
do o caixão coberto de ban-
deiras, entrava em Londres.

Na cidade, as pessoas se 
espremiam nas vias e se-
guravam seus celulares 
no alto. Milhares reunidos 
do lado de fora do palácio 
aplaudiram quando o carro 

fúnebre girou em uma rota-
tória em frente à residência 
oficial da rainha e atraves-
sou os portões de ferro forja-
do. O rei Charles 3o e outros 
membros da realeza espera-
vam para receber o caixão.

O corpo da rainha foi ve-
lado durante toda a noite 
no ‘Bow Room’ pela famí-
lia, e hoje será levado para 
o Westminster Hall, a ala 
mais antiga da sede do Par-
lamento britânico.

O caixão da rainha dei-
xou sua amada Escócia, 
onde 33 mil pessoas passa-
ram silenciosamente por ele 
nas 24 horas em que ele foi 
levado para a Catedral de St. 
Giles, em Edimburgo, após 
deixar o retiro de verão de 
Balmoral, adorado por Eli-
zabeth. A rainha morreu 
nesse palácio em 8 de se-
tembro, aos 96 anos, após 70 

Caixão com o corpo da rainha Elizabeth 2a 
chegou, ontem, ao Palácio de Buckingham

funeral

Agência Estado

anos no trono.
Charles retornou a Lon-

dres após uma parada na 
Irlanda do Norte, onde sua 
visita atraiu um raro mo-
mento de união de políticos 
em uma região com uma 

contestada identidade bri-
tânica e irlandesa que está 
profundamente dividida 
sobre a monarquia.

A primeira-ministra do 
Reino Unido, Liz Truss, o 
secretário de Defesa, Ben 
Wallace, e uma guarda de 
honra militar estavam en-
tre os que receberam o cai-
xão na base.

Um dos que ficaram na 
chuva esperando o carro fu-
nerário passar foi o motoris-
ta de ônibus aposentado Da-
vid Stringer, de 82 anos. Ele 
lembrou-se de quando assis-
tiu à coroação da rainha em 
um cinejornal, quando me-
nino. “É uma grande per-
da”, disse ele. “Quero dizer, 
eu não pensava nela todos 
os dias, mas eu sempre sou-
be que ela estava lá, e minha 
vida está chegando ao fim 
agora, e seu tempo acabou.”
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Depois de deixar 
a Catedral de 
St. Giles, em 
Edimburgo, 
Escócia, o corpo 
da rainha foi 
velado durante 
toda a noite no 
‘Bow Room’ 
pela família

ONU News



A Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Campina 
Grande lança oficialmen-
te hoje o núcleo CDL Jovem 
com o Talk CDL. O evento 
é totalmente gratuito e irá 
abordar temas atuais e im-
portantes para a condução 

das empresas, como a su-
cessão familiar e a presen-
ça nas plataformas digitais.

O que fazer para prepa-
rar o sucessor no coman-
do das operações? Quando 
esse processo deve ter iní-
cio? Quem devo escolher 
para me substituir? Essas 
e outras perguntas serão 
respondidas pelo mentor 
empresarial e licenciado da 
KLA Escola de Vendas, Al-
berto Marinho no tema  de 
sucessão familiar.

Outro assunto em evi-
dência é a presença das em-
presas nas plataformas di-
gitais. E o empresário que 
participar do Talk CDL irá 
acompanhar uma palestra 
ministrada pela produtora 

de conteúdo digital e consul-
tora de moda e estilo Maria 
Clara Torquato, que mantém 
o perfil @larcomfofurices, 
página com mais de 100 mil 
seguidores no Instagram. 
Ela vai apresentar as prin-
cipais tendências de marke-
ting e as diversas formas de 
promover as empresas atra-
vés das mídias digitais.

Sobre o evento  
O Talk CDL foi criado 

para promover relaciona-
mento e network entre em-
presários, além de apre-
sentar a CDL Jovem, órgão 
criado com o propósito de 
oferecer à CDL um espaço 
para o desenvolvimento de 
jovens empresários lojistas.
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Ranking da CLP mostrou que a Paraíba foi destaque, também, nos pilares de infraestrutura, segurança e inovação

Estado é 1o lugar em competitividade
No Nordeste

O Centro de Liderança Pú-
blica (CLP) apontou a Paraíba 
como 1o lugar no Nordeste no 
Ranking de Competitividade 
dos Estados - 2022, em even-
to realizado ontem. De acordo 
com o ranking, o estado alcan-
çou também o primeiro lugar 
na região nos pilares de in-
fraestrutura, segurança públi-
ca e inovação. No país, a Paraí-
ba ficou na 12a colocação geral, 
tendo aumentado sete posi-
ções no item inovação e cin-
co em eficiência da máquina 
pública e em capital humano. 

No ranking de competiti-
vidade do Nordeste, o estado 
se destacou ainda nas seguin-
tes posições: 2o lugar em sus-
tentabilidade social, 4o lugar 
em solidez fiscal, 5o lugar em 
eficiência da máquina pública 
e em sustentabilidade social 
e 6o lugar em educação. Já no 
país, a Paraíba alcançou o 5o 
lugar em inovação e o 6o lugar 
em infraestrutura e em segu-
rança pública. Outro destaque 
alcançado foi como primeiro 
lugar no Nordeste no ranking 
de estados nas camadas ESG 
(governança, ambiental e sus-
tentável) e de ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável, da ONU).

Indicadores
Em relação aos indicado-

res, o estado é vice-líder em 
recuperação de áreas degra-
dadas e terceiro colocado em 
custo de combustíveis, qua-
lidade da energia elétrica e 
pesquisa científica. Na região 
Nordeste, a Paraíba (12o) é lí-
der, seguida por Ceará (13o), 
Alagoas (14o), Pernambuco 
(15o), Bahia (17o), Rio Grande 
do Norte (20o), Sergipe (21o), 
Piauí (25o) e Maranhão (26o).

O secretário de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão 
da Paraíba, Gilmar Martins, 
ressaltou que a posição alcan-
çada só possível devido às 
ações de governo planejadas, 
baseadas em indicadores so-
cioeconômicos com foco em 
resultados. “Os próprios pi-
lares utilizados pelo ranking 
apontam justamente as ações 
que usamos como diferencial 
e que nos levaram a essa posi-
ção de destaque”, disse. 

Já o diretor-presidente do 
CLP, Tadeu Barros, frisou a 
importância do ranking como 
norteador das políticas públi-
cas. “Temos três grandes desti-
natários, os gestores públicos, 
para que pautem a construção 
de políticas públicas, a popu-
lação, para gerar educação cí-
vica e eles possam compreen-
der a sociedade em que vivem, 
e a sociedade privada, para 
que possam melhorar seus in-
vestimentos”, ressaltou.

O Ranking da Competiti-
vidade dos Estados apresen-
ta a análise e capacidade com-
petitiva de todos os estados 
brasileiros, além do Distrito 
Federal, agrupados em 10 pi-
lares. É uma das principais 
ferramentas de avaliação da 
gestão pública do Brasil.

Pesquisa do Procon, na capital paraibana, averiguou preços de itens que são comuns na feira do consumidor, como leite, farinha, óleo, café e biscoitos
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Núcelo da 
CDL tem 
intuito de 
oferecer um 
espaço para o 
crescimento 
de jovens 
empresários

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 +1,77%

R$ 5,188
-2,30%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Agosto/2022          -0,36
Julho/2022             -0,68
Junho/2022              0,67
Maio/2022              0,47
Abril/2022              1,06

Euro  Comercial

+0,35%

R$ 5,174

Libra  Esterlina

+0,10%

R$ 5,965
 

Ibovespa

110.793 pts

Selic

Fixado em 3 de 
agosto de 2022

13,75%

A Prefeitura Munici-
pal de Cabedelo (PMC), 
por meio da Secretaria de 
Turismo (Setur), deu iní-
cio ao curso de Inglês para 
atendimento ao turista, 
em parceria com o Servi-
ço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac).

A primeira turma é 
composta por 20 pessoas 
e é voltada a guardas mu-
nicipais e taxistas. O cur-
so está sendo realizado na 
Escola Paulino Siqueira, 
em Camalaú.

Além do curso de In-
glês, também foi iniciado, 
ontem, o curso de quali-
dade no atendimento ao 
turista. “Esses cursos são 
muitos importantes pois 

visam capacitar nossa 
mão de obra para atender 
bem os turistas que visi-
tam nossa cidade. Até o 
final do ano teremos mais 
cursos para que possamos 
nos preparar para o ve-
rão”, destacou o secretá-
rio de Turismo, Haenell 
Farias.

No mês de agosto, a 
Setur e o Senac abriram 
inscrições para a realiza-
ção de diversos cursos de 
qualificação profissional 
na área de turismo: Como 
atender bem nos meios de 
hospedagem (20h/aula);  
Atualização profissional 
para camareira (40h/aula); 
e Qualidade no atendi-
mento (30h/aula).

Cabedelo inicia cursos de 
qualificação profissional

turismo

Pesquisa realizada pela 
Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP), na última 
segunda-feira (12), encon-
trou variações entre 3,84% a 
56,6% nos preços dos alimen-
tos da cesta básica em super-
mercados da capital. O maior 
percentual, de 56,6%, foi en-
contrado no flocão (cuscuz), 
marca Vitamilho, que oscilou 

de R$ 2,49 a R$ 1,59. A dife-
rença encontrada é de R$ 0,90. 

A margarina, tipo Qualy, 
apresentou o maior valor, 
R$ 5,99 e o menor de R$ 3,89, 
uma diferença de R$ 2,10, 
com variação de 53,98%.

Já o produto com menor 
variação, de 3,84%, identifi-
cado na pesquisa foi o fei-
jão preto, tipo um, da mar-
ca Pureza, vendido a R$ 6,25 

no Monte Sião Supermerca-
do. Em outros supermerca-
dos o valor apresentou as se-
guintes variações: R$ 6,29 e 
R$ 6,49. Entre o mais caro e 
o mais barato a diferença é 
de R$ 0,24.

Produtos
O levantamento feito pela 

Divisão de Pesquisa do Pro-
con-JP verificou o preço prati-

cado em 64 produtos da cesta 
básica como arroz, café, óleo, 
sal, leite, farinha, biscoitos e 
outros. Foram visitados 13 
estabelecimentos em vários 
bairros, a exemplo do Lator-
re, na Torre, Do Dia e Manaí-
ra, em Manaíra, Bemais dos 
Bancários, Assis, em Manga-
beira VIII, Cidade Verde, Pa-
gue Menos, do Valentina, e 
do Preço, no Rangel.

Preços de itens da cesta têm variação superior a 56% 
em João pessoa

Acesse a pesquisa 
completa do Procon-JP 
por meio do QR Code

CDL Jovem de Campina Grande 
será instalada hoje durante evento

comércio
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Setor cresceu 10,6% em julho deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2021, quarto melhor resultado do país

Serviços na PB têm maior alta do NE 
indicador positivo

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

O volume de serviços 
prestados na Paraíba cres-
ceu 10,6% em julho deste 
ano, na comparação com o 
mesmo mês de 2021. O ín-
dice é o maior do Nordes-
te e o quarto maior do país, 
que teve média de 6,3%, se-
gundo a Pesquisa Mensal 
de Serviços (PMS) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Apenas 
Acre (-7,8) e Distrito Federal 
(-8,5%) apresentaram resul-
tados negativos. No que se 
refere à receita nominal, a 
Paraíba registrou o segundo 
maior crescimento do país, 
com alta de 25%, atrás ape-
nas de Amapá (37,5%). A mé-
dia brasileira foi de 15,9%.

A pesquisa do IBGE 
aponta que o volume de 
prestação de serviços no país 
cresceu 1,1%, em julho, em 
relação a junho deste ano. 
No período, 17 das 27 uni-
dades da Federação apre-
sentaram resultados positi-
vos. A Paraíba cresceu 0,9%, 
alinhada à média nacional, e 
registrou a quarta maior alta 
da região Nordeste. Por ou-
tro lado, Bahia (-0,1), Sergipe 
(-0,6) e Ceará (-2,5) apresen-
taram reduções.

No mesmo período, o in-
cremento paraibano da re-
ceita nominal foi de 2,3%, 
também o quarto melhor de-
sempenho nordestino. Em 
âmbito nacional, a posição 
foi a oitava, em um contexto 
no qual a média do país foi 
de 0,9%, menos da metade do 
desempenho estadual.

No acumulado de janei-
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Em todo o país, os serviços prestados às famílias cresceram 0,6%, com registro de incremento pelo quinto mês seguido

Com o crescimento de 
1,1% no volume de servi-
ços prestados, em julho, so-
bre junho, o país situa-se 
em um patamar 8,9% aci-
ma de fevereiro de 2020, pe-
ríodo pré-pandemia de Co-
vid-19. O resultado é 1,8% 
abaixo do seu nível mais 
alto, atingido em novembro 
de 2014. O resultado positi-
vo foi disseminado por três 
das cinco atividades investi-
gadas pela Pesquisa Mensal 
de Serviços, com destaque 
para os transportes (2,3%) e 
informação e comunicação 
(1,1%). No setor de transpor-
tes, o segmento de trans-

porte de cargas acumula 
alta de 19,7% desde outubro 
do ano passado, e avançou 
1,2% em julho.

Os serviços prestados 
às famílias cresceram 0,6%, 
com registro de incremen-
to pelo quinto mês segui-
do, acumulando alta de 
9,7% nos últimos três me-
ses. Mesmo com os aumen-
tos sucessivos, o setor ainda 
se encontra 5,7% abaixo do 
nível de fevereiro de 2020, 
mês que antecedeu os im-
pactos da crise sanitária. 
Os serviços profissionais, 
administrativos e comple-
mentares (-1,1%) também 

recuaram, após crescimen-
to em maio e junho. Segun-
do o IBGE, o desempenho 
está relacionado a uma que-
da da receita nas empresas 
que prestam serviços a ou-
tras empresas.

O índice de atividades 
turísticas cresceu 1,5%, em 
julho, após recuo de 1,7% no 
mês anterior. Apesar do in-
cremento no volume de ser-
viços prestados, o segmen-
to turístico ainda está 1,1% 
abaixo do patamar de feve-
reiro de 2020. São destaque 
os setores de hotéis, restau-
rantes e transporte aéreo. 

No que se refere ao acu-

mulado dos sete primeiros 
meses do ano, o crescimen-
to brasileiro foi de 6,3%. É 
a 17a taxa positiva seguida 
nesse indicador. O resulta-
do de julho foi influenciado 
especialmente pela alta de 
12,8% do segmento de trans-
portes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio. 
Outros três setores avança-
ram nessa comparação: ser-
viços prestados às famílias 
(22,6%), profissionais, admi-
nistrativos e complementa-
res (4,2%) e informação e co-
municação (2,0%). A única 
taxa negativa veio go grupo 
outros serviços (-11,3%).

Brasil sobe 8,9% do patamar pré-pandemiaro a julho de 2022, ante igual 
período de 2021, o avanço do 
volume de serviços no Brasil 
foi de 8,5%, com o registro 
de crescimento em 25 esta-
dos. Mais uma vez, a Paraíba 
superou a média nacional, 
alcançando crescimento de 
11%, atrás de Ceará (15,6%) e 
Pernambuco (12,5%), no con-
texto Nordeste. Consideran-
do as demais unidades da fe-
deração, o incremento foi o 
oitavo maior do país.

A receita nominal dos 
serviços prestados na Pa-
raíba registrou aumento de 
21,4%, nos sete primeiros 
meses do ano, em compara-
ção com o mesmo período do 
ano passado. O desempenho 
também supera a média na-
cional de 16,4%.

Média
Estado ficou acima do 
resultado obtido em 
nível nacional, que 

registrou crescimento 
de 6,3% no mês 

analisado, segundo 
a pesquisa mensal 

realizada pelo IBGE

O grupo Alibaba, que con-
trola o app de compras AliEx-
press no Brasil, anunciou um 
acordo com a Apex (Agên-
cia Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos) 
para promover serviços e pro-
dutos brasileiros no exterior. 
O entendimento prevê a coo-
peração das duas entidades 
para desenvolver soluções de 
comércio eletrônico, acelerar a 
transformação digital de em-
presas brasileiras e capacitar 
empreendedores nacionais a 
explorar ferramentas digitais 
para vender fora do Brasil.

 O memorando de colabo-
ração foi assinado ontem, em 
São Paulo, ao longo do primei-
ro dia da conferência “E-Xport 
Meeting 2022”, que acontece 
em até o dia 16 deste mês. 

Segundo o memorando, a 
Apex ajudará a identificar so-
luções brasileiras que apre-
sentem maior potencial de 
conquistar clientes no exte-
rior. O Alibaba deverá faci-
litar a exposição destas em-
presas brasileiras em canais 
digitais que permitam o aces-
so a clientes nos mercados 
asiático e global.

 Juntas, as entidades de-
vem organizar “programas 
de aceleração”, em que em-
presas selecionadas recebe-
rão suporte técnico e cursos 
sobre como usar as platafor-
mas de comércio eletrônico 

Alibaba divulgará produtos 
de exportação do Brasil

mercado internacional

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
subiu três pontos e alcançou 
o nível mais elevado desde 
agosto de 2021. É o segundo 
mês consecutivo de melho-
ra da confiança do setor, de 
acordo com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Em setembro, o Icei ficou 
em 62,8 pontos. “Ao per-

manecer acima da linha di-
visória de 50 pontos, o in-
dicador demonstra que a 
indústria segue confiante”, 
explicou a CNI.

Segundo a entidade, a 
melhora aconteceu, princi-
palmente, no componente 
relativo à economia brasi-
leira, que cresceu 5,9 pontos. 
Mas houve alta em todos 
os componentes do índice: 
condições atuais e expecta-
tivas, relativas tanto à eco-

nomia brasileira quanto às 
próprias empresas.

O Índice de Condições 
Atuais avançou 4,2 pon-
tos e ficou em 58,4 pontos 
em setembro. “Ao se afas-
tar para mais acima da li-
nha divisória de 50 pontos, 
o indicador demonstra que 
o empresário percebe me-
lhora mais forte e dissemi-
nada das condições atuais 
na comparação com os últi-
mos seis meses”, diz a CNI.

O Índice de Expectati-
vas também subiu no mês 
passado e demonstra oti-
mismo “ainda mais forte 
e disseminado da indús-
tria para os próximos 6 me-
ses”. A alta foi de 2,4 pontos, 
para 65 pontos.

Foram ouvidas 1.469 
empresas, entre os dias 1º 
e 8 setembro, sendo 573 de 
pequeno porte, 554 médias 
empresas e 342 de gran-
de porte.

Setor industrial demonstra otimismo com 
a economia do país nos próximos meses

crescimento

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

O Dia do Cliente come-
morado amanhã foi uma 
data criada para estreitar a 
relação entre o comércio e 
o consumidor. Hoje, com a 
praticidade das compras on-
line, ele não precisa sequer 
sair de casa para aprovei-
tar os descontos e as ações 
exclusivas de empresas em 
alusão à data. 

Segundo o relatório da 
All In/Social Miner, em 
2021, o faturamento do e-
commerce na data foi 46% 

maior do que no ano ante-
rior, ultrapassando R$ 550 
milhões. Apesar do cená-
rio econômico desafiador, a 
tendência para este ano tam-
bém é de alta. 

Para a data comemorati-
va, algumas empresas deci-
diram agradar o consumi-
dor, caso da Pampili, que 
lançou em seu site diver-
sos calçados com descontos 
que vão de 20% até 60% des-
de o Mini (de 0 a 3 anos), até 
o Tweenie (de 9 a 13 anos). 

Já a Shopper, uma das 
maiores empresas on-line 
do Brasil, terá ofertas surpre-
sas de produtos a R$ 0,01, ofe-
recerá cashback e sorteará prê-
mios (ingressos de cinema, 
máquinas de café expresso e 
aparelhos de frigobar retrô). 
A empresa decidiu promo-
ver a rodada de promoções 
exclusivas em comemora-
ção ao seu aniversário, no 
mês setembro, e para pre-
sentear os clientes pela par-
ceria dos últimos sete anos. 

A ação abrange todas as ca-
tegorias da plataforma, como 
alimentos, bebidas, limpeza, 
higiene, pets, bebês, nature-
ba, guloseimas, entre outras.

De 12 a 16 de setembro, o 
Casar.com, do mercado de 
casamentos no Brasil, ofe-
rece taxas reduzidas na lis-
ta de presentes em come-
moração ao Dia do Cliente 
para seus parceiros asses-
soria vip, embaixadores da 
marca e blogs do setor, como 
Aceito Sim.

Empresas oferecem descontos de até 60% 
em celebração ao Dia do Cliente amanhã

consumo

n 

Apex ajudará 
a identificar 
soluções 
brasileiras 
com maior 
potencial de 
conquistar 
clientes no 
exterior

do Alibaba, como o Tmall, 
marketplace de vendas B2C, 
que permite vender direta-
mente para consumidores fi-
nais na China, e Alibaba.com, 
plataforma B2B, que conecta 
importadores e exportadores 
em todo o mundo.

 O acordo prevê, ainda, que 
participantes desses progra-
mas tenham direito a subsí-
dios de até 90% para abertura 
de lojas digitais brasileiras nas 
plataformas do grupo Aliba-
ba. No marketplace do Alibaba, 
por exemplo, os exportadores 
brasileiros poderão listar seus 
produtos no “pavilhão virtual 
brasileiro” e encontrar poten-
ciais importadores em mais 
de 190 países. Ao todo, 26 mi-
lhões de empresas interna-
cionais ativas usam o Alibaba 
para encontrar fornecedores 
de bens e serviços.
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Diversidade

Evento é o primeiro realizado na Paraíba e tem como objetivo compartilhar experiências com foco na desburocratização

Juntas Comerciais se reúnem em JP
encontro nacional hoje

O Governo do Estado, por 
meio da Junta Comercial da 
Paraíba (Jucep), sedia, hoje 
e amanhã, o Encontro das 
Juntas Comerciais promovi-
do pela Federação Nacional 
das Juntas Comerciais (Fe-
naju). Esta é a primeira vez 
que a Paraíba sedia o evento, 
que tem como objetivo com-
partilhar experiências para 
melhorar o ambiente empre-
sarial, com foco na desbu-
rocratização da abertura de 
empresas, entre outros be-
nefícios.

A presidente da Jucep, 
Gregoria Benário, falou da 
expectativa para o evento. 
“Temos várias experiências 
exitosas, que têm melhora-
do o ambiente de negócios 
na Paraíba, a exemplo da Ju-
cep Digital. Além do mais, 
vamos discutir a importân-
cia da unificação, do nive-
lamento de todas as Juntas 
Comerciais, garantindo ra-
pidez na abertura de em-
presas e licenciamentos, por 
exemplo”, acrescentou.

A abertura do Encontro 
Nacional das Juntas Comer-
ciais será às 8h30, no Palácio 
da Redenção, com a presen-
ça da presidente da Fenaju, 
Maria Alzenir Porto, que 
também é presidente da Jun-
ta Comercial do Piauí (Ju-
cepi).

Das 10h às 12h, de acor-
do com a programação, será 
realizada a apresentação da 
linha do tempo de ativida-
des das Juntas Comerciais.

Já das 14h30 às 16h, será 
feita a apresentação do Bal-
cão Único Nacional, por 
Carlos Nacif (Receita Fede-
ral). Nesta quarta-feira, o 
evento se encerra com pau-
tas livres, que serão discu-
tidas pelos presidentes das 
Juntas Comerciais.

O Encontro Nacional das 
Juntas Comerciais se encerra 
nesta quinta-feira (15). Das 
9h às 11h será realizada uma 
visita técnica às instalações 
da Jucep, na Avenida Prin-
cesa Isabel, 755 — Centro 
da capital.

Com a participação de 
produtores rurais, pesqui-
sadores, estudantes e repre-
sentantes de empresas que 
comercializam e beneficiam 
a produção de algodão foi 
realizado, nessa segunda-
feira (12), o Dia de Campo do 
Algodão Orgânico de Ingá. 
O evento teve a participa-
ção da Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), vinculada à Secre-
taria de Estado da Agrope-
cuária e da Pesca (Sedap).

Iniciado às 8h com cre-
denciamento dos partici-
pantes e visitas às estações, 
as apresentações foram con-
duzidas por extensionistas 
da Empaer. 

Na sequência, ouviram 
explicações sobre certifica-
ção e colheita, preparar o 
solo, plantio, controle de pra-
gas, tratos culturais e o pa-
norama econômico. Tam-
bém foi realizado um desfile 

para apresentação dos pro-
dutos desenvolvidos a par-
tir do algodão.

A proposta dos orga-
nizadores é a retomada da 
produção do algodão, com 
agricultores familiares e 
quilombolas, com produti-
vidade de 1.200 quilos por 
hectare.

Plantando com contra-
to de compra garantida por 
empresa de tecelagem e con-
fecções, o cultivo de algodão 
orgânico tem atraído novos 
produtores rurais, passan-
do de cinco, em 2021, para 
38 produtores neste ano no 
município.

A produção de algodão 
vem crescendo na região, 
atraindo mulheres e jovens 
residentes em dez comu-
nidades rurais. O trabalho 
tem como guia o Objetivo do 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) da agenda 2030 
da ONU, cujas metas envol-
vem a erradicação da po-

breza, boa saúde e bem-es-
tar, cidades e comunidades 
sustentáveis, entre outras. 
Com isso, aumenta o valor 
pago ao agricultor pelo qui-
lo do algodão. Outra vanta-
gem é que pode ser cultiva-
do consorciado com milho, 
feijão e fava.

O arranjo produtivo do 
algodão em Ingá é cultiva-
do com contrato de compra 
garantida por tecelagem de 
confecções da Paraíba e de 
outros estados. Esse proces-
so chamou a atenção da Or-
ganização das Nações Uni-
das para a Alimentação e 
Agricultura (FAO/ONU) 
que teve uma representa-
ção no Dia de Campo, por 
meio de intercâmbio.

O Dia de Campo foi uma 
promoção da Prefeitura Mu-
nicipal de Ingá, com apoio 
da Empaer/Sedap, do Ban-
co do Nordeste, Senai Pa-
raíba, do Sebrae Paraíba e 
da Secretaria de Estado da 

Agricultura Familiar e De-
senvolvimento do Semiári-
do. O presidente da Empaer, 
Nivaldo Magalhães e exten-
sionistas da gerência regio-
nal da Itabaiana estiveram 
presentes no evento, que foi 
aberto pelo prefeito de Ingá, 
Robério Burity.

 
 

Ingá faz Dia de Campo sobre o algodão 
olho na produtividade
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A produção de 
algodão vem 
crescendo na 
região, atraindo 
mulheres 
e jovens 
residentes 
em dez 
comunidades 
rurais

O arranjo produtivo do algodão em Ingá é cultivado com contrato de compra garantida por tecelagem 

Proposta
A proposta dos 

organizadores é 
estimular a retomada 

da produção do algodão 
entre agricultores 

familiares e 
quilombolas

A Coordenação do Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Ecologia e Conserva-
ção (PPGEC) do Centro de 
Ciências Biológicas e da 
Saúde (CCBS) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) câmpus I, abriu se-
leção para alunos especiais 
no programa referente ao 
período 2022/2.

Ao todo, estão sendo 
ofertadas 30 vagas, distri-
buídas em seis disciplinas. 
As inscrições deverão ser 
feitas, exclusivamente via 
internet, no período de 13 
a 30 de setembro de através 
do Sistema Acadêmico da 
Pós-Graduação (SCAPG).

Para efetivar a inscrição 
o candidato precisa anexar 
no mesmo e-mail uma foto-
grafia atual tamanho 3×4, 
ficha de inscrição, formu-
lário de matrícula, cópia do 
registro geral. CPF, título de 
eleitor, certificado de reser-
vista, diploma ou certidão 
de conclusão de curso de 
graduação ou pós-gradua-
ção; comprovante de resi-
dência, entre outros docu-
mentos.

O resultado final do pro-
cesso seletivo será divulga-
do no dia 4 de outubro, e o 
início das aulas está progra-
mado para o dia 10 do mes-
mo mês. 

Pós-Graduação em 
Ecologia abre 30 vagas 

para alunos especiais
Foto: Secom/PB

O Complexo Psiquiátri-
co Juliano Moreira promo-
ve, hoje e amanhã, o I Simpó-
sio de Prevenção ao Suicídio, 
em alusão à Campanha Se-
tembro Amarelo. O evento 
acontecerá nos turnos tarde 
e noite no auditório da Escola 
de Saúde Pública da Paraíba 
(ESP-PB). A ação é do Núcleo 
de Ações Estratégicas Espe-
ciais do Juliano Moreira.

 O simpósio tem como ob-
jetivo fomentar o estudo, dis-

cussão e pesquisa em tor-
no da prevenção ao suicídio. 
“Nos dois dias de evento, se-
rão trabalhados temas espe-
cíficos relacionados à saúde 
mental, entendendo os fa-
tores desencadeantes para 
o risco do suicídio e adoeci-
mento mental”, disse a dire-
tora-geral do Complexo Psi-
quiátrico Juliano Moreira, 
Andrezza Ribeiro.

 Na oportunidade, serão 
expostas peças decorativas 

em papelão e tecido, além 
de chaveiros, porta-chavei-
ros e bolsas em tecido e ma-
deira produzidas por profis-
sionais e pacientes internos 
do hospital. 

Os modelos estarão à 
venda e a arrecadação será 
destinada à aquisição de ma-
teriais para as oficinas de 
arte do Complexo Juliano 
Moreira.

“A arte é uma ferramenta 
poderosa, especialmente no 

acolhimento e escuta a esses 
pacientes. As peças produ-
zidas são uma consequência 
da relação que estabelecemos 
com eles - muitos nunca ha-
via pego em um pincel. Com 
a renda arrecadada durante 
o Simpósio, vamos comprar 
materiais como papelão, tin-
ta, pincéis, tecidos e madeira, 
para continuarmos as ofici-
nas”, relatou o arteterapeu-
ta do Juliano Moreira, Neu-
ri Mossman.

Juliano Moreira realiza simpósio de prevenção
campanha do setembro amarelo

A sepse é a principal causa 
de mortes nas unidades de te-
rapia intensiva (UTI) em todo 
mundo, afetando 30 milhões 
de pessoas, dessas, entre seis 
e nove milhões morrem, de 
acordo com o Instituto Latino 
Americano de Sepse. Pensan-
do nisso, o Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, em 
João Pessoa, iniciou na segun-
da-feira (12) e segue até o dia 
16, a Semana de Prevenção da 
Sepse com o objetivo de mobi-
lizar todos os profissionais da 
unidade sobre esse grave pro-
blema de saúde pública.

 Para o diretor-geral da 
instituição, Laecio Bragante, o 
hospital já vem realizando um 
trabalho contínuo e integrado 
entre equipes de diferentes 
setores para evitar problemas 
como a sepse. “Sabemos que a 
sepse pode ser bastante difícil 
de identificar, por isso, é mui-
to importante o diagnóstico 
rápido por todos os profissio-
nais de saúde. “Os sintomas da 

sepse são comuns a várias ou-
tras doenças. Muitos pacientes 
com sintomas não procuram 
ajuda médica por pensarem 
que estão com algum outro 
problema. Eles são encami-
nhados para os hospitais ape-
nas em situações graves, quan-
do o quadro se torna difícil de 
reverter e os riscos de morte 
são muito altos”, ressaltou.

A médica infectologista, 
Aline Pinheiro, explicou que 
a semana foi pensada em vir-
tude do Dia Mundial da Sepse, 
comemorado ontem. “É uma 
oportunidade para as pes-
soas em todo o mundo se uni-
rem na luta contra essa doen-
ça, responsável por milhões 
de mortes em todo o mundo 
anualmente. A data é uma 
oportunidade para aumentar 
a consciência pública para este 
desastre de saúde pouco co-
nhecido, e também para mos-
trar solidariedade para com os 
milhões de pessoas que perde-
ram seus entes queridos para a 
doença”, lembrou.

Hospital de Trauma alerta 
para os riscos da sepse

semana de sobreaviso

Nos dois dias 
de evento, serão 

trabalhados 
temas específicos 

relacionados à 
saúde mental, 

entendendo 
os fatores 

desencadeantes 
para o risco 

do suicídio e 
adoecimento 

mental

Foto: Secom-PB
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Segundo a Anvisa, o visitante pode apresentar apenas o comprovante de vacinação ou um teste com resultado negativo

Covid-19: Governo simplifica medidas
entrada de turistas no país

Agência Brasil

Fábio Bernardo, Gabriela Nicodemos e Rodrigo Vilar em frente ao novo espaçoJá estão abertas as inscri-
ções para a edição 2022/2023 
do Exame Nacional de Re-
sidência (Enare). De acordo 
com a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Eb-
serh), entidade responsável 
pelo certame, serão oferta-
das mais de quatro mil vagas 
de residências em 90 institui-
ções, para profissionais de 
medicina, enfermagem, far-
mácia, psicologia e biomedi-
cina, entre outras áreas.

As inscrições podem ser 
feitas pela internet até o dia 
3 de outubro. Segundo a es-
tatal, o período para envio 
de documentação para aná-
lise curricular será de 15 de 
setembro a cinco de outubro.

As provas objetivas es-
tão previstas para seis de no-
vembro nas capitais de to-
das as unidades federativas, 
além de 23 grandes centros. 
O resultado final tem previ-
são de ser divulgado no final 

do ano, e o período de matrí-
cula dos aprovados será de 
10 de fevereiro a 31 de mar-
ço de 2023.

“O Enare tem como obje-
tivo otimizar a forma de se-
lecionar os residentes, ofe-
recendo benefícios para as 
instituições e candidatos. 
Nas duas primeiras edições, 
as instituições participantes 
tiveram menos vagas ocio-
sas, eliminaram os custos e a 
carga burocrática da realiza-
ção dos exames individuais e 
ampliaram a qualificação da 
seleção”, informa a Ebserh.

Ainda segundo a estatal, o 
processo seletivo contempla 
instituições públicas e priva-
das sem fins lucrativos “com 
vagas de Programas de Resi-
dência Médica ou Programas 
de Residência em Área Pro-
fissional da Saúde (Unipro-
fissional ou Multiprofissio-
nal), reconhecidos pelo MEC 
e que possuam vagas autori-
zadas com financiamento das 
bolsas garantido”.

Alex Rodrigues 

Agência Brasil

A Polícia Civil do Pará dete-
ve anteontem, em caráter pre-
ventivo, o contramestre flu-
vial Marcos de Souza Oliveira, 
comandante da lancha Dona 
Lourdes II, que naufragou na 
última quinta-feira, em Belém, 
com um número ainda incerto 
de passageiros a bordo.

A prisão foi tornada pú-
blica pelo governador do 
Pará, Helder Barbalho, que 
usou sua conta pessoal no 
Twitter para informar que, 
cinco dias após a tragédia, o 
marítimo foi detido em Ana-
nindeua “graças ao trabalho 
integrado das forças de se-
gurança do estado”. Em en-
trevista à Agência Brasil, o 
advogado de Oliveira, Do-

rivaldo Belém, confirmou a 
prisão. Segundo ele, o con-
tramestre foi detido quan-
do estava prestes a se entre-
gar às autoridades policiais, 
“conforme combinado ante-
riormente”.

Ainda de acordo com o ad-
vogado, o contramestre disse 
que ouviu um forte barulho na 
parte inferior da lancha pou-
co antes dela perder o siste-

ma de controle, ficar à deriva 
e começar a afundar. Olivei-
ra também disse que havia 82 
coletes salva-vidas a bordo da 
Dona Lourdes II, além de qua-
tro boias de apoio que, juntas, 
serviriam para salvar a mais 
60 pessoas a bordo.

Segundo as autoridades 
marítimas, a lancha tinha ca-
pacidade para 82 pessoas, in-
cluindo tripulantes. Até o 

momento, a Secretaria de Se-
gurança Pública do Pará (Se-
gup) trabalha com a hipótese 
de que ao menos 89 pessoas 
estavam a bordo no momento 
do acidente. Já foram confirma-
das as mortes de 22 pessoas e o 
resgate de 66 sobreviventes. As 
equipes de buscas continuam à 
procura de ao menos uma pes-
soa desaparecida que, segun-
do parentes, estava na lancha.

De acordo com o advo-
gado do comandante da 
lancha, Oliveira nega que a 
embarcação estivesse trans-
portando mais pessoas que 
sua capacidade, mas reco-
nhece que não tinha autori-
zação para operar no trajeto 
entre Cachoeira do Arari, no 
arquipélago de Marajó, e Be-
lém, próximo de onde a em-
barcação afundou.

n 

A novidade 
pretende 
diferenciar-se 
do conceito de 
“galeria” para 
tornar-se
justamente 
um espaço 
mais acessível 
ao público e 
ainda resgatar 
o interesse das 
pessoas pelas 
peças que 
estarão à venda

O governo federal simpli-
ficou algumas medidas de 
controle adotadas em decor-
rência da pandemia de Co-
vid-19 para a entrada de es-
trangeiros no país.

De acordo com a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), a publica-
ção da Portaria Interminis-
terial nº 678 no Diário Oficial 
da União da última segunda-
feira, o viajante não precisará 
mais cumprir uma série, mas 
apenas alguns dos requisitos 
necessários ao ingresso em 
território nacional.

Em nota, a Anvisa diz que 
a medida simplifica os con-
troles hoje existentes, pois 
permite a qualquer viajan-
te cumprir algum dos requi-
sitos necessários. Segundo a 
agência, o visitante pode, por 
exemplo, optar por apresen-
tar apenas o comprovante de 
vacinação, ou um teste com 
resultado negativo, ao che-
gar ao Brasil.

As novas regras já estão 
em vigor e devem ser obser-
vadas por viajantes e ope-
radores de transporte nos 
modais aéreo, aquaviário e 
terrestre.

A Anvisa acrescenta que 
a recomendação é reiterada 

por posicionamento da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS), que ressalta que as 
“políticas para testes e qua-
rentena devem ser revisadas 
regularmente”, de forma a ga-
rantir que sejam suspensas 
quando não mais necessárias.

Referindo-se à alteração 
promovida pela portaria nas 
regras para a entrada de via-
jantes no Brasil, a Anvisa lem-
bra o alerta da OMS para a 
necessidade de serem ofere-
cidas alternativas de viagem 
para indivíduos não vacina-
dos, como por meio do uso de 
testes de detecção.

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

Um espaço para conhe-
cer, admirar e adquirir obras 
de artes brasileiras e de no-
mes mundialmente consa-
grados. Essa é a proposta do 
Espaço Arte Brasil, que abre 
as portas em João Pessoa, 
amanhã (15), no térreo do 
Liv Mall Shopping. A ideia, 
pioneira na capital paraiba-
na, é do jornalista e comuni-
cador digital Fábio Bernar-
do, do empresário Rodrigo 
Vilar e da concierge e con-
sultora Gabriela Nicodemos 
- sócios unidos com a inten-
ção de democratizar e aces-
sibilizar a cultura por meio 
da arte, em João Pessoa.

A novidade pretende di-
ferenciar-se do conceito de 
“galeria” para tornar-se jus-
tamente um espaço mais 
acessível ao público e ainda 
resgatar o interesse das pes-
soas pelas peças, que estarão 
à venda, atendendo a diver-
sos tipos de gostos e pos-
sibilidades de investimen-
to - desde pequenos objetos 
contemporâneos e popula-
res, por exemplo, a telas e 
esculturas de artistas reno-
mados.

No portfólio do Espa-
ço Arte Brasil, destacam-se 
grandes nomes paraibanos 
como Flávio Tavares, Clóvis 
Júnior, Fred Svendsen, Raul 
Córdula e Chico Ferreira, 
entre outros artistas de todo 
o Brasil. É o caso do premia-
do designer mato-grossense 
Sérgio Matos, nome de reco-
nhecimento internacional 
com suas peças de mobiliá-
rio que exalam autenticida-
de e refletem as riquezas na-
turais do Brasil com a força 
do “feito à mão”; e do per-
nambucano mais paraiba-
no da cena artística, o gênio 
Miguel dos Santos.

O Espaço Arte Brasil 
também traz para João Pes-
soa as obras da artista plás-
tica paraibana Heloísa Maia, 
que atualmente reside nos 
Estados Unidos e expõe em 
galerias internacionais.

A curadoria da loja está 
sendo feita por Fábio Ber-
nardo e seus sócios, com 
quem o jornalista divide a 
ideia do projeto e a admira-
ção pela arte. 

Democratizar a arte
O acesso à arte no Brasil 

também é desigual - e esta é 
uma pauta ainda pouco de-
batida. Para Fábio Bernardo, 
o público em geral entende 
as “galerias” como lugares 
onde só pode entrar quem 

João Pessoa ganha o Espaço Arte Brasil
abertura é amanhã

tem muito conhecimento so-
bre arte ou uma expectativa  
de alto investimento em al-
guma obra. “Mesmo enten-
dendo a importância, a re-
levância e toda a resistência 
que as galerias representam, 
eu sempre percebi, principal-
mente aqui na Paraíba, que 
precisamos aproximar os ar-
tistas das pessoas e também 
dos arquitetos e designers de 
interiores”, avalia. 

“Democratizar é abrir 
para que cada um faça sua 
própria interpretação do 
que é a arte  - e ainda apro-
ximar as pessoas para que 
elas assimilem que, se elas 
não têm disponibilidade, no 
momento, para um investi-
mento alto em uma pintura, 
por exemplo, elas podem co-
meçar investindo em dese-
nhos ou múltiplos do mesmo 

artista famoso, que podem 
custar dez por cento do valor 
da grande pintura que tan-
to encantou, além das inú-
meras possibilidades de ar-
tistas populares para iniciar 
um acervo ou coleção reple-
tos de significados e valores”, 
exemplifica Fábio. 

Abelardo da Hora
Outra novidade do espa-

ço são as exposições mensais 
que vão acontecer de formas 
individuais ou coletivas na 
praça localizada em frente 
à loja. Neste primeiro mês, o 
artista escolhido para abrir o 
calendário de exposições é o 
pernambucano Abelardo da 
Hora - um dos  maiores es-
cultores brasileiros do século 
20. “A Paraíba ganhou recen-
temente um espaço chama-
do Memorial Abelardo da 

Hora, que é um museu com 
todo o acervo do artista para 
que possamos visitar de for-
ma permanente. Com esse 
projeto, e com a chegada da 
nossa loja, no mesmo ano, re-
solvemos fazer essa conexão 
e celebrar a vida e obra des-
se grande artista do Nordes-
te aclamado no mundo”, ex-
plica Fábio.

Serviço
O Espaço Arte Brasil fica 

no Liv Mall Shopping - Av. 
Gov. Flávio Ribeiro Couti-
nho, 500 - Jardim Oceania, 
João Pessoa - PB, 58037-005. 
O horário de funcionamen-
to é de segunda a sábado, 
das 10h às 21h, e aos do-
mingos das 13h às 21h. Para 
mais informações, o perfil 
do Instagram é @espacoar-
tebrasil.

Foto: Divulgação

Controle
Em nota, a Anvisa diz 

que a medida simplifica 
os controles hoje 

existentes, pois permite 
a qualquer viajante 

cumprir os requisitos 
necessários

enare

Inscrições estão abertas pela 
internet até 3 de outubro

Contramestre de lancha que naufragou em Belém é preso
tragédia
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Quatro eventos serão realizados de hoje até o dia 25 deste mês na arena montada na Praia do Cabo Branco

Circuito nacional de volta à capital
vôlei de praia

Começa hoje a 31a Tempo-
rada do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia em João Pes-
soa. As disputas, que encer-
ram dia 25, serão realizadas 
em arena montada na Praia de 
Cabo Branco e devem reunir 
as melhores duplas brasileiras 
da modalidade. Desde a cria-
ção do torneio, em 1991, João 
Pessoa sempre esteve entre as 
cidades sede do circuito. No 
caso da capital paraibana se-
rão quatro eventos com o Cir-
cuito Brasileiro Sub-21, duas 
etapas do Aberto, considera-
da uma segunda divisão do 
vôlei de praia, mais etapa do 
top 8, que reúne as duplas 
melhores colocadas do ran-
king nacional. 

No CT ‘Cangaço’, que for-
ma atletas da modalidade 

desde 2012, as duplas estão 
preparadas para enfrentar 
as disputas em todas as cate-
gorias. “Hoje, no qualifying 
do sub-21 nós teremos qua-
tro duplas do masculino par-
ticipando. No sábado come-
ça o qualifyng do 10° aberto 
e aí nós temos duas duplas 
femininas e quatro mascu-
linas. Na 11ª etapa nós tere-
mos essa mesma quantida-
de de duplas e no Top 8 nós 
teremos três duplas”, explica 
Riceler Waske, preparador fí-
sico da equipe. Na disputa en-
tre as oito melhores colocadas 
no ranking nacional, jogam 
pelo Cangaço as duplas Vic-
tor/Renato, André/ George e 
Andressa/Vitória. Mas não é 
só, o Centro de Treinamento 
vai contar também com o re-
forço de Álvaro Filho que jo-
gará ao lado de Alisson, atle-
ta do Espírito Santo. 

O Centro de Treinamento 
‘Vôlei Vida’ destacou a parti-
cipação da atleta Raissa Lu-
cena, 17, campeã brasileira 
escolar que se prepara para 
estrear no sub-21. “Vai jogar 
as etapas daqui com parceiras 
diferentes. Como nosso foco é 
mais a categoria de base, va-
mos participar com poucos 
atletas”, pontuou o respon-
sável pelo CT, Klaus Araú-
jo. Para Raissa, que estreia ao 
lado da atleta Nina, do Rio 
de Janeiro, o campeonato é 
uma oportunidade de jogar 
em casa, com todo o apoio da 
equipe, familiares e amigos. 
“Especialmente por ser uma 
categoria acima da que ofi-
cialmente eu participo, pois 
sou sub-19. Será uma expe-
riência incrível para a minha 
formação na base”. 

Na última edição realiza-
da em João Pessoa, em janei-

ro de 2020, as duplas André/
George e Ana Patrícia/Rebec-
ca ficaram no lugar mais alto 
do pódio. 

O secretário de Juventu-
de, Esporte e Recreação da 
Capital, Kaio Márcio, falou 
sobre a expectativa em re-
lação ao circuito, que costu-
ma movimentar as areias da 
Praia de Cabo Branco. “João 

Pessoa é vista com muito ca-
rinho pela Confederação Bra-
sileira de Voleibol e fico mui-
to feliz em ter esse respaldo. 
Isso é graças a uma história 
que a cidade tem com o vôlei 
de praia, em especial. Eu te-
nho certeza que o evento será 
um sucesso e os pessoenses 
vão comparecer em massa e 
fazer bonito na arena”.

Após a disputa do 1o Cam-
peonato Paraibano de Nado 
Artístico, organizado no úl-
timo fim de semana pela  Fe-
deração de Esportes Aquáti-
cos da Paraíba (FEAP), nas 
piscinas do Esporte Clu-
be Cabo Branco (ECCB) em 
João Pessoa, os atletas com 
os melhores índices serão 
avaliados pela coordenação 
do evento, para representa-
rem a Paraíba nas competi-
ções nacionais da categoria 
que nesta edição serão dis-
putadas em São Paulo-SP e 
no Rio de Janeiro-RJ. 

A disputa do Campeo-
nato Paraibano de Nado Ar-
tístico  reuniu trinta atletas 
representantes de quatro clu-
bes nas modalidades  mascu-
lina e feminina, nas provas 
de figura (Infantil e juvenil); 
solo livre (Infantil princi-

piante, infantil, juvenil, jú-
nior e sênior) e solo técnico 
(júnior e sênior), marcou a 
retomada dos duelos na ca-
tegoria, após dois anos fora  
do calendário esportivo, em 
virtude do período enfren-
tado na crise da pandemia 
e consagrou o ECCB/Acqua 
R1 como grande campeão 
do evento.

“A competição foi um 
sucesso tanto para os atle-
tas como para o público que 
pode acompanhar as dispu-
tas. O Campeonato Paraiba-
no de Nado Artístico foi uma 
prévia das grandes disputas 
que irão acontecer nos cam-
peonatos nacionais da cate-
goria. O Campeonato Bra-
sileiro, categoria infantil e 
juvenil, no mês de outubro, 
em São Paulo-SP,  e a cate-
goria júnior/sênior no Rio 
de Janeiro-RJ, no mês de no-
vembro. Vamos avaliar o de-
sempenho de nossos atle-

tas na competição estadual, 
para aperfeiçoar as qualida-
des técnicas até as disputas 
dessas competições”, pon-
tuou Talita Xavier, coorde-
nadora do Campeonato Pa-
raibano de Nado Artístico.

No resultado geral, o 
ECCB/Acqua R1 alcançou 
a liderança com 328 pontos 
somados, seguido por Vila 
Olímpica Parahyba (678 pon-
tos), Colégio Motiva (24 pon-
tos) e Colégio Marista (23 
pontos). No quadro de me-
dalhas, a equipe também ga-
rantiu a primeira colocação, 
conquistando 26 medalhas 
(10 ouros, oito pratas e oito 
bronzes) seguidas pela mes-
ma  configuração da posição 
geral, com a Vila Olímpica 
conquistando cinco meda-
lhas (três ouros, uma prata 
e um bronze), Motiva, duas 
medalhas (dois ouros), por 
fim, o Marista duas meda-
lhas (prata e bronze).

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com “O Campeonato 
Paraibano de 
Nado Artístico 
foi uma prévia 
das grandes 
disputas 
que irão 
acontecer nos 
campeonatos 
nacionais da 
categoria

Talita Xavier

“Vai jogar as 
etapas daqui 
com parceiras 
diferentes. 
Como nosso 
foco é mais a 
categoria de 
base, vamos 
participar com 
poucos atletas

Klaus Araújo

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Feap vai avaliar atletas para a disputa do Brasileiro
nado artístico

Atletas do Marista e Cabo Branco/Acqua R1 se destacaram

Foto: Talita Xavier

Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

As duplas André/George e Ana Patrícia/Rebecca em 2020

Ausente em 2021, o Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia, está de volta a João Pessoa, e disputas 
começam com o qualyfing na categoria sub-21
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Além das disputas por medalhas, evento também tem como função apresentar aos jovens os valores olímpicos

Atletas em ação de sustentabilidade
jogos da juventude

Os Jogos da Juventude  de 
15 a 17 anos vão muito além 
das competições que termi-
nam neste sábado. Para além 
das disputas por medalhas, o 
evento tem como uma de suas 
funções apresentar aos jovens 
atletas alguns dos valores olím-
picos, que carregarão para o 
resto de suas vidas, dentre eles 
o respeito, por exemplo. Na 
área esportiva, pode-se men-
cionar o respeito aos adver-
sários, aos árbitros, às regras. 
Ampliando esse espectro, há 
o respeito aos cidadãos, à ci-
dade-sede dos Jogos, ao meio 
ambiente. Em relação a esse 
último, os Jogos da Juventude 
apresentam algumas ações de 
sustentabilidade, para que os 
atletas saiam do evento mais 

ambientalmente conscientes 
do que entraram.

“Uma das atividades é a de 
mostrar a eles como deve ser 
feito o descarte. No restauran-
te, por exemplo, cada um é res-
ponsável pelo seu lixo. Após 
as refeições, todos sabem o 
que fazer, onde cada tipo de 
resíduo deve ser descartado”, 
conta Julia Camargo, coorde-
nadora de Serviços dos Jogos 
da Juventude, referindo-se às 
diferentes lixeiras do refeitó-
rio, cada uma para lixo orgâ-
nico, resíduos líquidos e ma-
terial reciclável, como latas e 
papéis. “Além disso, não usa-
mos copos, pratos, nem talhe-
res de plástico. Todas as lixei-
ras são recicláveis, feitas de 
papelão. E o canudo que dis-

tribuímos aos atletas é de me-
tal”, complementa.

Há outras iniciativas que 
não são propriamente visíveis, 
mas que contribuem para di-
minuir o impacto ambiental, 
em se tratando de um evento 
dessa magnitude. Uma par-
ceria com a Emsurb (Empre-
sa Municipal de Serviços Ur-
banos), órgão responsável pelo 
lixo em Aracaju, garante que 
os diferentes lixos e resíduos 
são destinados corretamente. 

Para reduzir o uso do plás-
tico drasticamente, materiais 
deixaram de ser fornecidos 
embalados por sacos ou saco-
las plásticas. E as muitas lonas 
usadas no evento são guarda-
das para serem transformadas 
em mochilas.

Tenho acompanhado as entrevistas 
do técnico Tite sobre as escolhas dos 
jogadores - já são mais de 50 desde 

a Copa de 2018 - e a pouco menos de três 
meses para o Mundial ainda segue blefando, 
falando que jogador tal ainda tem chance de 
aparecer na lista final ou seja os 26 homens 
que irão ao Catar buscar o tão sonhado 
hexacampeonato. Quando falo em blefe, 
lembro que já faz mais de ano que elogia 
Dudu, Gustavo Scarpa e agora Danilo 
e nenhuma chance é dada, deixando os 
jogadores com crise de ansiedade. A essa 
altura, creio eu, não existe mais nenhuma 
dúvida em relação à famosa lista, embora 
ele insista dizer não estar definido o ataque. 
Para esses dois amistosos contra Gana e 
Tunisia, dois adversários fracos, bem que 
poderia colocar na prática o discurso, mas 
insiste em jogar para a torcida que ainda tem 
muitas dúvidas. Foi preciso a imprensa fazer 
uma campanha forte para ele chamar Pedro 
que, no seu esquema tático, convenhamos, 
não se encaixa. A seleção não tem nenhum 
atacante com a característica de Pedro.No 
seu plano original, o centroavante estava 
fora do contexto, mas a mídia tratou de 
colocá-lo no canto da parede. Quem assistiu 
ao Bem Amigos do SporTV desta segunda-
feira percebeu muito bem a sua mudança de 
opinião. Talvez, o técnico fala dessa maneira 
tentando não magoar jogadores que não 
serão lembrados, já prevendo a insatisfação 
de alguns quando fizer o último anúncio. Todo 
amante do futebol costuma ser um técnico e 
gosta de dar o seu palpite, principalmente o 
torcedor quando vê um jogador em alto nível 
no seu clube e sequer sendo lembrado numa 
convocação. São coisa do futebol brasileiro e 
não tem data para mudar até porque a CBF 
depende muito de patrocínio para sobreviver 
- e sobrevive muito bem - e aqui e acolá a 
gente vê um nome estranho na convocação. 
Não se assuste, ele deve estar vinculado a 
uma grande parceira da entidade e, quem 
paga muito bem, também dá o seu pitaco, 
ganhando eco e sendo atendido. De uma 
maneira geral, toda e qualquer convocação 
sempre vai gerar controvérsias, polêmicas e 
protestos contra a presença ou ausência desse 
ou daquele nome. Faz parte. Tomara que o 
Tite não esteja enganando jogadores que ele 
se cansa de dizer estarem no seu radar.

Copa do Brasil
Hoje vamos conhecer o primeiro finalista 

da Copa do Brasil de 2022, o clube que vai 
ter a chance de aumentar ainda mais o seu 
caixa, afinal o vencedor da competição rece-
be um prêmio de R$ 60 milhões, enquanto o 
vice leva R$ 25 milhões. Nesta quarta-feira, 
o Maracanã vai ferver para Flamengo e São 
Paulo, em jogo dos mais complicados. Se 
aponta o time carioca como franco favorito 
e pelo elenco que dispõe não se pensa de 
outra forma, porém o futebol é um espor-
te mágico, pois hoje pode acontecer tudo, 
inclusive, nada. O favorito tem de jogar o seu 
melhor futebol para não deixar o adversá-
rio surpreendê-lo e todos sabem que cada 
jogo é uma história pra ser contada. Os 3 a 
1 do Flamengo aplicados no Morumbi fazem 
parte do passado. Deu uma vantagem, mas 
ainda restam 90 minutos para a definição 
do placar agregado. Amanhã será a vez de 
Corinthians e Fluminense, na Neo Química 
Arena, um confronto bem mais arrochado 
diante do resultado do primeiro jogo, onde 
as duas equipes ficaram na igualdade em 2 
a 2. Muito aberto!

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Tite blefa sobre
não convocados

Atletas da Paraíba participando de ações de sustentabilidade após refeição no restaurante, no intervalo dos Jogos

A Seleção Brasileira de 
Goalball conheceu, no último 
fim de semana, os seus adver-
sários no Campeonato Mun-
dial de Goalball 2022. O sor-
teio realizado na cidade de 
Matosinhos, em Portugal, sede 
do evento, definiu os quatro 
grupos do torneio, dois no fe-
minino e dois do masculino, 
que reúnem as 32 equipes par-
ticipantes. A competição acon-
tecerá de 8 a 16 de dezembro. 

Em ambos os torneios, o 
sistema de disputas será o 
mesmo: dois grupos com oito 
países em cada que se enfren-
tam entre si em turno único, 
totalizando sete partidas na 
fase classificatória. Os quatro 
melhores de cada lado avan-
çam às quartas de final. 

No masculino, o grupo D fi-
cou formado por China, Lituâ-
nia, Ucrânia, Estados Unidos, 
Irã, Egito, México e Colômbia. 
O Brasil vai disputar a compe-
tição no grupo C, ao lado de 
Argélia, Japão, Turquia, Cana-
dá, Alemanha, Portugal e Bél-
gica. Atual bicampeã do mun-
do (Malmö 2018 e Espoo 2014) 
a equipe comandada pelo pa-
raibano, Jônatas Castro, busca 
um feito jamais obtido por ne-
nhuma nação: ganhar o Cam-

Jônatas Castro vê grupos equilibrados e um
grande desafio na busca pelo tricampeonato

Mundial de goalball

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

“Não usamos 
copos, pratos, 
nem talheres de 
plástico. Todas 
as lixeiras são 
recicláveis, 
feitas de 
papelão

Julia Camargo
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peonato Mundial por três ve-
zes consecutivas.

“São dois grupos equilibra-
dos com ligeira vantagem para 
o do Brasil. O outro ficou um 
pouquinho mais puxado. O 
que significa que poderemos 
fazer uma fase classificatória 
com jogos não tão pesados, 
mas, por outro lado, a partir 
das quartas de final, já serão 
confrontos muito duros rumo 
ao título. Mas repito: os gru-
pos ficaram equilibrados, com 

as forças bem divididas”, disse.
No grupo B, a seleção fe-

minina terá Estados Unidos, 
Japão, Israel, Austrália, Egito, 
Grã-Bretanha e Portugal. De 
acordo com o treinador, Ga-
briel Goulart, as meninas não 
terão um caminho fácil na pri-
meira fase, já que vão enfren-
tar adversários considerados 
difíceis.

“Teoricamente, o Brasil aca-
bou ficando no grupo mais di-
fícil, com Estados Unidos, Ja-

pão, Israel, equipes que estão 
sempre buscando medalhas. 
Precisaremos jogar bem essa 
primeira parte da competição 
para nos classificarmos em boa 
posição de olho na fase elimi-
natória”, pontuou.

Atual campeã da Américas, 
a  seleção feminina tenta subir 
de patamar após a conquista do 
bronze em 2018, sua primeira 
medalha em mundiais, e bus-
ca nesta edição o inédito título 
mundial na categoria.

O paraibano Jônatas Castro comanda a seleção brasileira masculina, atual bicampeã 
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Ancelotti elogia Vini, mas
pede para evitar provocação

Vinicius Junior voltou a ganhar elogios de Carlo 
Ancelotti, ontem, véspera de mais um jogo do Real 
Madrid na Liga dos Campeões. O brasileiro foi 
exaltado pelo treinador, mas também ouviu con-
selhos, principalmente depois do episódio do fim 
de semana, na rodada do Campeonato Espanhol. 
No domingo, a goleada de 4 a 1 do Real sobre o 
Mallorca foi recheada por provocações dos rivais 
ao atacante brasileiro, que chegou a discutir até 
com o técnico do adversário, Javier Aguirre. “Ele 
não tem de mudar nada em sua atitude, acho que 
respeita muito os árbitros e também os adversá-
rios”, disse o treinador, ao fim daquela partida. 
Ontem, Ancelotti voltou ao assunto e pediu mais 
concentração ao brasileiro. “Ele está recuperado 
da partida de domingo e nós conversamos sobre 
o que aconteceu naquele jogo. É um assunto que 
não precisamos mais falar. Desde o ano passado 
ele melhorou muito.”, disse o treinador do Real.

Curtas
Avaí anuncia a contratação
de Lisca no lugar de Barroca

Menos de 24 horas após ser demitido pelo 
Santos, o técnico Lisca já tem novo emprego. Ele foi 
anunciado nesta terça-feira pelo Avaí, que havia 
dispensado Eduardo Barroca também na segunda. 
O time catarinense briga para tentar evitar o 
rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Luiz Carlos 
Cirne Lima de Lorenzi, o Lisca, é o novo técnico do 
Avaí para o restante da temporada. Ele chega com 
contrato até o final do ano, juntamente com o auxiliar 
Marcio Hahn. Ele será apresentado nesta quarta-
feira (14), às 11h, na Ressacada. Ele já comanda o 
Avaí no treinamento do mesmo dia", anunciou o clube 
de Florianópolis. Com passagens de destaques por 
Ceará, Internacional, América-MG, entre outros, 
Lisca irá para o seu terceiro time em 2022. Antes de 
comandar o Santos, ele estava à frente do Sport.

Alcaraz sofre desgaste e
não sabe se joga a Davis

Após fazer história no US Open, no domingo, 
Carlos Alcaraz já tem novo desafio pela frente: 
defender a Espanha na Copa Davis nesta sema-
na. O novo número 1 do mundo, no entanto, ainda 
não sabe se jogará na estreia dos espanhóis, hoje, 
porque se recupera das duas semanas desgastan-
tes que viveu em Nova York. Entre diversos feitos 
obtidos no Grand Slam americano, o tenista de 
19 anos chamou a atenção por ser o jogador que 
mais tempo permaneceu em quadra em um torneio 
deste nível. Superando três partidas decididas em 
cinco sets e uma em quatro ele acumulou 23 horas 
e 39 minutos em quadra, novo recorde do circuito. 
"Esperamos que ele possa se recuperar o mais 
rápido possível. Mas não sabemos se ele estará 
em condições de jogar", disse o capitão da Espa-
nha na Davis, Sergi Bruguera. "Vamos ver como ele 
está se sentindo. Vamos conversar. Quando mais 
cedo puder voltar a jogar, melhor."

Alison Santos fecha ano
perfeito nos 400m na Suíça

Imbatível nos 400 metros com barreiras em 
2022, Alison dos Santos se despediu da tem-
porada na última segunda-feira com vitória no 
Meeting Galà dei Castelli, na Suíça. Piu, como 
o atleta é conhecido, parte para as férias após 
ganhar medalha de ouro em todas as disputas 
de seu ano mágico.

O atleta brasileiro já havia conquistado o 
título mundial em Eugene, nos Estados Unidos, 
e da Diamond League, fechando com chave de 
ouro em Zurique, na Suíça, quinta-feira passada 
- também brilhou nas etapas de Doha, Eugene, 
Oslo, Estocolmo, Silésia e Bruxelas.

Piu terminou a última prova no ano, válida 
pela série prata do World Continental Tour, com 
47s61, bem distante da marca de 46s29 que 
garantiu o título mundial. Mesmo assim, não foi 
ameaçado no Estádio Comunale de Bellinzona, 
na Suíça, cruzando com mais de um segundo de 
vantagem sobre o segundo colocado.

A medalha de prata na Suíça ficou com o 
francês Wilfried Happio, com o tempo de 49s06, 
e o bronze acabou com o cubano naturalizado 
turco Yasmani Coppelo (49s66).

Time carioca tem a vantagem de até perder por um gol de diferença, devido a vitória de 3 a 1 no jogo de ida

Hoje sai o primeiro finalista da Copa
flamengo x são paulo

As atenções do torcedor 
brasileiro estão todas volta-
das, hoje, para o jogo Flamen-
go x São Paulo, que vai decidir 
quem será o primeiro finalis-
ta da Copa do Brasil de 2022. 
As duas equipes jogam a par-
tir das 21h45, no Maracanã. 
Esta será a segunda e última 
partida das semifinais entre 
as equipes. No primeiro jogo, 
disputado no Morumbi, o clu-
be carioca levou vantagem e 
venceu por 3 a 1, e por isso, 
tem a vantagem de ficar com 
a vaga em caso de empate e 
até em uma derrota, desde 
que seja por um gol de dife-
rença. Para o tricolor paulis-
ta, a vaga só virá com uma 
vitória por três gols de dife-
rença. Em caso de vitória do 
São Paulo por dois gols de di-
ferença, haverá uma disputa 
de pênaltis para definir quem 
irá para a grande final.

No Flamengo, o clima é 
de grande confiança, já que 
o clube está invicto há vários 
jogos e sempre tem levado 
vantagem ultimamente nos 
confrontos contra o São Pau-
lo. Soma-se isto ao fato do ru-
bro-negro jogar no Maracanã, 

com o apoio de sua torcida e 
com uma vantagem de dois 
gols à frente do adversário. 
Porém, apesar da vantagem, o 
técnico Dorival Júnior espera 
um jogo muito difícil e elogia 
o time do São Paulo. “ É uma 
equipe de alto nível, muito 
organizada e bem treinada. 
Com certeza, teremos muita 
dificuldade para voltarmos 
a vencer”, disse o treinador.

Dorival foi bastante criti-
cado por parte da torcida, por 
ter perdido pontos importan-
tes no Campeonato Brasileiro, 
após poupar os titulares para 
os jogos da Libertadores e da 
Copa do Brasil. Porém, o trei-
nador está com o respaldo da 
diretoria para fazer o rodí-
zio que vem fazendo, privile-
giando as copas, que estão na 
sua fase final. No Brasileirão, 
a equipe vem de três empates 
seguidos (Palmeiras, Ceará e 
Goiás) que permitiram ao Pal-
meiras abrir uma vantagem 
de nove pontos de diferença, 
faltando apenas 12 jogos para 
o final da competição.

Para esse jogo de hoje, os 
dois meias mais habilidosos 
do time parecem não estar 
cem por cento fisicamente. 
Everton Ribeiro sentiu uma 
indisposição no final de se-

mana e Arrascaeta vem fa-
zendo fisioterapia no torno-
zelo. Existe a possibilidade de 
algum deles não começar no 
time titular. Por outro lado, o 
time terá o retorno da dupla 
de ataque Gabigol e Pedro. Se 
não houver nenhum proble-
ma, a escalação do Flamen-
go deverá ser a seguinte: San-
tos, Rodinei, David Luiz, Léo 
Pereira e Felipe Luís; Thiago 
Maia, João Gomes e Arras-
caeta; Everton Ribeiro, Gabi-
gol e Pedro.

São Paulo
No São Paulo, o técnico Ro-

gério Ceni anda muito pressio-
nado, pela má campanha no 
Campeonato Brasileiro, ape-
sar de ter conseguido levar o 
time à grande decisão da Copa 
Sul-Americana, que será no 
dia 1o de outubro, na Argen-
tina, contra o Independiente 
Del Valle. O treinador chegou 
a dizer que se perder o título 
da competição internacional, e 
por isso for demitido, não co-
brará a multa rescisória.

Para esta partida, ele não 
poderá escalar Felipe Alves, 
Marcos Guilherme, Nahuel 
Bustos e Nahuel Ferraresi, 
porque eles não estão inscri-
tos na Copa do Brasil. O vo-

lante Gabriel Neves, o zaguei-
ro Arboleda e o meia Nikão 
estão vetados pelo departa-
mento médico. 

Por outro lado, ele vai es-
calar o time titular, que foi 
poupado no clássico contra o 
Corinthians. Apenas Reinal-
do, Patrick, Calleri, Luciano e 
Pablo Maia entraram durante 
o segundo tempo da partida. 
Uma provável escalação do tri-
color paulista para esta parti-
da no Maracanã é a seguinte: 
Jandrei, Igor Vinicius, Diego 
Costa, Léo e Reinaldo; Pablo 
Maia, Rodrigo Nestor, Alisson 
e Patrick; Luciano e Calleri.

Corinthians x Fluminense
A outra vaga para a final 

da Copa do Brasil será defi-
nida amanhã, entre Corin-
thians e Fluminense. As duas 
equipes jogaram a primei-
ra partida no Rio de Janeiro 
e o placar terminou em 2 a 2. 
Amanhã, o segundo e decisi-
vo jogo será na Neo Química 
Arena, em São Paulo, às 20h. 
Não há vantagem para ne-
nhuma das duas equipes. Só 
a vitória interessa a cariocas 
e paulistas. Em caso de um 
novo empate, a definição da 
vaga para a decisão será na 
cobrança de pênaltis.

Tite costuma ser arisco 
em suas entrevistas para não 
magoar jogadores, tampou-
co “fechar” o grupo de 26 jo-
gadores que levará à Copa do 
Mundo do Catar. Nesta se-
gunda-feira, o treinador foi 
convidado do Bem, Amigos, 
do SporTV, e elogiou bastan-
te o atacante Pedro, do Fla-
mengo. Garantiu que Gabriel 
Barbosa não está descartado 
e disse que a briga no setor 
ofensivo segue aberta.

Mesmo garantindo que a 
seleção brasileira vive o seu 
melhor momento, o técnico 
mantém o discurso de ainda 
ter os homens de frente inde-
finidos. A convocação de Pe-
dro para amistosos com Gana 
e Tunísia nos dias 23 e 27 de 
setembro aumenta a lista de 
alternativas para a lista final. 
Gabigol, Matheus Cunha, Ro-
berto Firmino, Rodrygo e Ga-
briel Jesus estão em uma bri-
ga intensa para constarem na 
chamada decisiva. Neymar, 

Richarlison, Raphinha e Viní-
cus Júnior estão confirmados.

O bom trabalho de Pedro 
no Flamengo parece ter co-
locado o centroavante com 
um pouco de vantagem so-
bre os demais. Ao menos é o 
que Tite deixa transparecer ao 
ser questionado se o vê seme-
lhante ao polonês Robert Le-
wandowski, do Barcelona.

“Eu vejo o que o Dorival Jú-
nior (técnico do Flamengo) vê. 
Conversando com o Dorival, 
é impressionante a jogada ter-
minal dele, o raciocínio técni-
co. Não é força, é jeito”, elogia o 
treinador da seleção brasileira.

Nada, porém, de deixar os 
outros nomes de fora. Gabi-
gol era chamado e desta vez 
não apareceu na lista, assim 
como o xará Gabriel Jesus, se 
destacando no Arsenal. “Te-
mos muitas opções para o 
ataque, são jogadores de alto 
nível. Convoquei atacantes 
para essa Data Fifa, mas as 
vagas estão abertas”, garan-
te Tite. “Não posso descartar 
o Gabriel Barbosa, por exem-

plo, que vem em alto nível. 
Peço para todos que conti-
nuem se dedicando, buscan-
do fazer o melhor nos seus 
clubes”, avisou.

A definição pode ocorrer 
pelo trabalho nos clubes, se-
gundo Tite, que não esconde a 
confiança em disputar os sete 
jogos na Copa do Catar. Ou 
seja, de ir até a final ganhan-
do. “Vamos fazer sete churras-
cos”, mostrou descontração o 
comandante verde amarelo ao 
responder comentário de Gal-
vão Bueno de que vão se des-
pedir da seleção juntos.

O técnico termina seu ciclo 
e o narrador se despede da TV 
Globo após a competição do 
fim do ano no Catar. Ambos 
querem sair por cima. “A se-
leção brasileira chega em seu 
melhor momento. Não sei se 
vai ganhar, temos de respei-
tar o começo, o meio e o fim. 
Não é um cenário fácil, tem de 
ter uma equipe consolidada e 
crescer na competição.”

Ciente das pedreiras que 
terá pela frente no Catar, o 

treinador pede que os jogado-
res se preparem o melhor pos-
sível e não deixem de man-
ter o preparo físico alto. Tite 
vê Portugal como “a melhor 
geração dos últimos anos” e 
mostra enorme respeito aos 
europeus. “Se pegarmos em 
termos de Europa, a Itália há 
dois anos era a grande potên-
cia, de tradição. Dois anos de-
pois nem está na Copa “

O treinador demons-
tra temor em perder jogado-
res. Guilherme Arana já não 
vai ao Mundial. Ele lembra 
os problemas que teve em 
2018 para justificar a queda 
nas quartas na Rússia. Listou 
Neymar, Thiago Silva, Marce-
lo, Danilo e Renato Augusto, 
todos com problemas naquela 
competição.

“A sensação que tenho é 
que iremos bem. Fizemos 13 
gols a mais que a Argentina 
nas Eliminatórias. E fomos 
muito seguros defensivamen-
te. O ponto de equilíbrio está 
se consolidando, e é funda-
mental”, listou o técnico.

Da Redação

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

seleção brasileira

Tite faz vários elogios ao atacante Pedro

Arrascaeta, destaque no jogo de ida contra o São Paulo, não está no melhor de sua condição física para o confronto desta quarta-feira
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Nascida Grace Patricia 
Kelly, na Filadélfia, nos Es-
tados Unidos, a 12 de novem-
bro de 1929, Grace Patricia 
Grimaldi ficou conhecida no 
mundo do cinema simples-
mente como Grace Kelly. On-
tem, completam-se 40 anos 
de sua morte, aos 52 anos, 
ocorrida em 1982. A atriz 
de cinema norte-americana, 
após estrelar vários filmes 
importantes no início da dé-
cada de 1950, tornou-se prin-
cesa de Mônaco ao se casar 
com o príncipe Rainier 3º, em 
abril de 1956.

Grace é considerada a dé-
cima terceira lenda do cine-
ma mundial pelo Instituto 
Americano do Cinema. Kelly 
é também considerada, além 
de um ícone da moda, a “prin-
cesa mais bonita da história”. 
Como atriz, estrelou onze fil-
mes, entre eles “Amar é so-
frer”, pelo qual ganhou o Os-
car de Melhor Atriz e o Globo 
de Ouro de melhor atriz em 
filme dramático. No total, 
a atriz recebeu dez nomea-
ções aos principais prêmios 
da indústria cinematográfi-
ca mundial, como o Bafta e 
o Globo de Ouro, das quais 
venceu seis vezes.

Era uma tarde de sábado, ensolarada e quente 
de inverno paulista, quando tive o privilégio 
de escutar o paraibano de Campina Grande 

Thélio de Queiroz Farias falando entusiasticamente 
sobre vida e obra de Pedro Américo, para um 
público sedento de detalhes sobre esse pintor 
paraibano de Areia, que encantou o mundo com 
seu talento e sua paixão pela arte e cultura.

Quando perguntei ao presidente da Academia 
de Letras de Campina Grande, ao final da 
palestra, o que o teria levado a enveredar pelo 
estilo biográfico, ele me deixou em suspense, 
apenas referindo-se ao final da primeira parte do 
livro ‘Além do Ipiranga, a extraordinária vida de 
Pedro Américo e suas incríveis facetas’. Controlei 
minha curiosidade, até o final da leitura.

Ao ler os dois últimos parágrafos da biografia, 
onde o autor resume brilhantemente as diversas 
faces da prodigiosa vida de Pedro Américo de 
Figueiredo e Melo, e me deparar com o texto de 
encerramento da obra, em que Thélio declara 
que o livro fora escrito com as cores das paixões, 
dele e do personagem, pela aventura, História, 
superação, amor à vida e à Paraíba e, em especial, 
paixão pelos livros, finalmente obtive a resposta 
desejada. Porém, somente após ter me inteirado 
do sólido conteúdo, reunido com argúcia, de cada 
página dessa obra.

Nesse resultado de pesquisa de cinco anos, 
Thélio desafia elegantemente o Goethe, em sua 
afirmação: “Nada sabe sobre a sua arte, aquele 
que desconhece sua própria história”. O prefácio 
do escritor e presidente da União Brasileira de 
Escritores, Ricardo Ramos Filho, a vernissage do 
artista João Câmara e os comentários do pintor 
e escritor Flávio Tavares e do filho do paulista 
Portinari, João Cândido, dão mostras da qualidade 
desse documento histórico, que resgata o melhor 
do multifacetado Pedro Américo e enriquece a 
história da arte do século 19.

Impossível resumir em uma página o que revela 
esse prazeroso e sólido documento histórico, 
composto por depoimentos de descendentes de 
Pedro Américo, uma vasta lista de referências 
bibliográficas e reproduções do imenso 
portfólio criado pelo pintor, que foi chamado de 
“Michelangelo dos tempos atuais” pelo prefeito 
de Florença, em cerimônia de comemoração do 
quarto centenário daquele italiano, símbolo do 
Renascimento, em 1875. Consola-me pinçar os 
traços mais marcantes desse homem que “foi um 
milagre da mentalidade humana”.

Nascido em 29 de abril de 1843, Pedro 
Américo cresceu em família que estimulava o 
gosto pela música e respeitava a liberdade de 
criar, brincando. O lápis teria sido seu brinquedo 
preferido, com o qual se entretinha horas 
desenhando. Por ter “magia nos dedos”, logo 
ficou famoso, o que o fez elevar sua autoestima 
e acreditar que poderia ser um grande artista, 
conquistando a confiança de personalidades 
influentes do Império e a tutela de Dom Pedro 2o.

Porém, sua sede de conhecimento, sua 
visão crítica, sua curiosidade intelectual e suas 
necessidades de autonomia, aventura e descoberta 
eram tão aguçadas que ainda sob o risco de ser 
preso, por vender suas medalhas e comendas para 
sobreviver, cumpriu teimosa e alucinadamente a 
sua missão, até perecer, aos 62 anos de idade, em 
7 de outubro de 1905, em Florença/Itália. Termino 
tomando de empréstimo as palavras do autor: 
“Nenhum outro artista brasileiro, nem antes nem 
depois de Pedro Américo, conseguiu a repercussão 
internacional do paraibano. Talvez apenas 
Cândido Portinari, em meados do século 20, com 
seu painel Guerra e Paz, que ornamenta a sede da 
ONU, em Nova Iorque.”.

Iêda 
   Lima

iedamolima@gmail.com | Colaboradora

Resgate de 
Pedro Américo

Iêda Lima é economista, pesquisadora, escritora, sócia 
correspondente do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG) 
e integrante da Academia de Letras de Campina Grande (ALCG)

Atriz norte-americana, estrela de vários filmes na década de 1950, morreu há 40 anos em um acidente automobilístico

A lenda do cinema que virou princesa
GRACE KELLY

Grace Kelly estrelou 11 filmes e ganhou o Oscar por “Amar é sofrer”

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Aforismo
“Resta a crença de 

que a alma não morre, 

e assim possamos acreditar 

na imortalidade.”

Rui Leitão
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Mortes na História
585 — Bidatsu, imperador japonês
775 — Constantino V, imperador bizantino
1164 — Sutoku, imperador japonês
1321 — Dante Alighieri, escritor italiano
1523 — Papa Adriano VI
1927 — Isadora Duncan, 
bailarina norte-americana
1982 — Grace Kelly, atriz norte-americana
1999 — Abreu Sodré, político brasileiro
2009 — Patrick Swayze, 
ator e cantor norte-americano
2010 — José Janene, 
empresário e político brasileiro

Obituário
Michel Félix Alves da Silva
11/9/2022 – Aos 40 anos, em João 
Pessoa, em acidente de trânsito. O 
motociclista morreu na ladeira que liga 
os bairros do Grotão e Colinas do Sul.

Foto: Reprodução

Emanoel Araújo
7/9/2022 – Aos 81 anos, em São 
Paulo (SP), foi encontrado sem vida 
em sua residência, no bairro da 
Bela Vista. Curador do Museu Afro 
Brasil, artista plástico e escultor. 
Nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, 
em 15 de novembro de 1940. Em 1959 realizou sua 
primeira exposição individual ainda em sua terra 
natal. Mudou-se para Salvador na década de 1960 
e ingressou na Escola de Belas Artes da Bahia 
(UFBA), onde estudou gravura.

Foto: Divulgação

Hailé Selassié de Goiás Pinheiro
7/9/2022 – Aos 86 anos, de câncer 
na garganta. Era ex-presidente 
do Goiás Esporte Clube e um dos 
maiores nomes da história do clube 
goiano. Nasceu em 13 de junho de 
1936, em Itaberaí (GO). Assumiu a presidência do 
clube pela primeira vez em 1963, com apenas 26 
anos de idade. O dirigente ficou à frente do time 
por quase 60 anos.

Foto: TV Anhanguera

João Paulo Cunha
9/9/2022 – Aos 63 anos, em Belo 
Horizonte (MG). Jornalista e colunista 
do site Brasil de Fato MG. Mineiro, 
atuou em jornais, rádios e na 
televisão. Também publicou quatro 
livros e foi professor universitário. 
Foi diretor da Rede Minas e da Rádio Inconfidência; 
presidente do Instituto Cultural do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG); e diretor 
da Casa de Jornalistas. Por 18 anos, foi editor 
de cultura do jornal Estado de Minas e também 
responsável pelo Caderno Pensar.

Foto: Reprodução

Paulo Márcio Nunes de Oliveira
9/9/2022 – Aos 48 anos, em Teresina 
(PI), de infarto. Radialista que 
apresentava o programa ‘Tamo Junto”, 
da FM O Dia, na capital piauiense. 
Natural de São João do Piauí, iniciou 
na profissão no final da década de 
1980 na Rádio Alvorada AM. Na capital, começou como 
voz publicitária na TV Clube, depois estreou na Rádio 
Clube. Os comunicados oficiais do Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí foram eternizados por sua voz.

Foto: Jailson Soares

Além de atriz e aristocra-
ta, Grace Kelly também foi 
uma filantropa dedicada es-
pecialmente a pessoas que 
desejavam seguir a carreira 
artística. Seus trabalhos hu-
manitários se intensificaram 
após seu casamento com o 
príncipe, pois ela ficou impos-
sibilitada de exercer sua pro-
fissão de atriz. Kelly foi ma-
drinha de várias instituições 
sociais, entre elas a Associa-
tion Mondiale des Amis de 
l’Enfance, uma organização 
internacional criada por ela, 
que tem como objetivo ajudar 
crianças carentes.

Em 2011, foi anunciada a 
compra dos direitos autorais 
de “Grace of Mônaco” pela pro-
dutora Stone Angels para uma 
adaptação cinematográfica da 
obra. O longa, com o mesmo 
nome do livro, foi dirigido por 
Olivier Dahan, com produção 
de Pierre-Ange e roteiro de 
Asash Amel. O filme, protago-
nizado pela atriz Nicole Kid-

man, está centrado na histó-
ria do período de dezembro de 
1961 a novembro de 1962, quan-
do Grace desempenhou papel 
decisivo em uma negociação 
política entre o presidente da 
França, Charles de Gaulle, e 
seu marido. Ainda no mundo 
do cinema, Grace Kelly passou 
a ser referida pela mídia  como 
“a musa de Hitchcock”.
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Realeza
Grace Kelly tornou-se 

princesa de Mônaco ao 
se casar com o príncipe 

Rainier 3º,em abril 
de 1956, após uma 

carreira bem-sucedida 
com atriz 

Valmir Tavares Sales
9/9/2022 – Aos 49 anos, em Teresina 
(PI), após uma crise alérgica a 
camarão. Vereador pelo PTB na 
Câmara Municipal de Água Branca, 
no Piauí. Estava em primeiro mandato 
e foi o mais votado em 2020.

Foto: Instagram
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Conciliação, envolvendo uma empresa e a CEF, durou apenas 10 minutos e foi uma ação pioneira no Brasil

PB realiza 1a audiência do metaverso
JUSTIÇA FEDERAL

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

A primeira audiência 
no mundo do metaverso 
na história do Brasil du-
rou pouco mais de 10 mi-
nutos e coube à Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB) este 
feito. Era uma audiência 
de conciliação envolven-
do uma empresa paraiba-
na, que possuía uma dívida 
de pouco mais de R$ 12 mil 
do ano de 2018 com a Caixa 
Econômica Federal. O acor-
do foi feito entre as partes, 
ontem pela manhã, no Fó-
rum da Justiça Federal, em 
João Pessoa. 

Para Marconi Araújo, 
supervisor do Centro Judi-
cial de Conciliação de Con-
flitos da JFPB e conciliador 
na audiência de ontem, o 
feito foi histórico. Primeiro 
porque foi o pioneiro na 
história da justiça no Bra-
sil. Segundo porque foi na 
Paraíba e teve um desfecho 
positivo, ou seja, as partes 
chegaram a um acordo. 

“O metaverso veio para 
ficar. É fantástico, o am-
biente para ser real, mesmo 
sendo virtual. Se aproxima 
muito da realidade. Até o 
aperto de mãos das partes 
foi muito, mas muito real. 
Fiquei encantado. Agora, 
claro, lembrando e ressal-
tando que nada substitui 
as audiências presenciais”, 
testemunhou com alegria 
o conciliador da audiência 
de ontem, Marconi Araújo. 

Já o advogado de uma 
das partes, Magdiel Jeus, da 
Caixa Econômica Federal, 
o projeto da Justiça Fede-
ral na Paraíba é pioneiro 
e fantástico. Ele também 
se surpreendeu com a ve-
locidade e resolutividade 
entre as partes e, claro, da 
qualidade que a inovação 
tecnológica provocou e 
proporcionou no desfecho 
da audiência.   

“Fico feliz pela Justiça 
Federal na Paraíba está com 
este nível de evolução na 
parte tecnológica. A sen-
sação era de que a audiên-
cia estava acontecendo ao 
vivo, como se estivéssemos 
presencialmente. Foi im-
pressionante. O metaverso 
mostrou nesta audiência 
que ele veio para ser uma 
grande ferramenta no auxí-
lio ao avanço, especialmen-
te para poder dar celerida-
de na resolutividade em 
ações como esta primeira, 
resolvida nesta nova opção 
de conciliação”, completou 
Magdiel Jeus.  

A outra parte envolvi-

da, que por motivo ético 
e de preservação pessoal 
e moral, preferiu não fa-
lar com a reportagem de 
A União, se disse satisfeita 
com o resultado do acordo 
celebrado e impressionada 
como a nova tecnologia que 
a Justiça Federal da Paraíba 
colocou à disposição da po-
pulação.  

A audiência de concilia-
ção de ontem faz parte do 
projeto “Conciliar no meta-
verso é Melhor”, da Justiça 
Federal na Paraíba, que deu 
seus primeiros passos em 
julho deste ano, para a sua 
realização de fato, ontem, 
em João Pessoa.  

A primeira sessão simu-
lada dessa natureza acon-
teceu nesta semana, com a 
participação de advogados 
e representantes do Cen-
tro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e 
Cidadania.

A supervisora do Escri-
tório de Inovação da JFPB, 
Samara Vieira Rocha de 
Queiroz, disse que a expe-
riência em julho foi bem 
sucedida e a expectativa 
que a audiência real, como 
a realizada ontem, tivesse 
êxito, acabou se concreti-
zando. 

“Na conciliação simula-
da, foi possível representar 
todas as fases processuais: 
a apresentação do conci-
liador, propostas e con-
trapropostas, realização 
do acordo, exposição da 
ata da audiência de for-
ma legível para as partes 
e até mesmo um aperto de 
mãos amigável ao final. 
Tudo terminou conforme 
pensamos e treinamos. A 
satisfação é única”, disse 
Samara Vieira.

Marconi Araújo escla-
receu ainda que a Justiça 
Federal na Paraíba está 
aberta a outras entrâncias 
para auxiliar e ajudar quem 
queira copiar esta inovação 
que veio para ficar.

Um ‘passeio teste’ fei-
to na cidade de Colider, 
onde funciona a sede da 
Justiça do Mato Grosso foi 
o pontapé para o sucesso 
da audiência de ontem. Se-
gundo Samara Vieira, em 
maio passado, a JFPB fez 
uma visita, no metaverso, 
apenas em fase de teste 
para conhecer o ambiente 
de trabalho da localidade. 

Ainda segundo ela, nes-
sa primeira “sessão teste”, 
as partes foram representa-
das por avatares, que foram 
previamente customizados 
para que ficassem seme-
lhantes às pessoas em sua 
aparência real. 

Fator positivo
“A utilização dos ava-

tares ‘suaviza’ os ‘ânimos’, 
por vezes acirrados, dos 
integrantes da audiência 
- o que pode ser um fator 

positivo para garantir a efe-
tividade da conciliação e 
a obtenção da paz social”, 
explicou a supervisora.

Imersão opcional
O estudante de Ciência 

da Computação e estagiário 
do Escritório de Inovação 
da JFPB, Daniel Azevedo de 
Oliveira Maia, que também 
integra a equipe do projeto, 
destacou que a imersão no 
metaverso é opcional, sen-
do suficiente que a pessoa 
esteja utilizando os equi-
pamentos necessários para 
uma videoconferência ha-
bitual. 

“Aqueles que não se 
interessarem, por algum 
motivo, ou não tiverem 
condições no momento de 
participar em realidade vir-
tual, poderão ingressar na 
sala apenas com webcam, 
assim como já faziam com 

outras plataformas, em au-
diências telepresenciais”, 
explicou o estudante.

A realização de conci-
liações, por meio de imer-
são digital, tem amparo 
legal. A Lei nº 13.105/2015 
(Código de Processo Civil) 
autoriza a prática de atos 
processuais por meio de 
videoconferência ou ou-
tro recurso tecnológico de 
transmissão de sons e ima-
gens em tempo real (art. 
236, §3º).

Utilização
É nessa hipótese em que 

se enquadra o metaverso 
- inclusive podendo ser 
utilizado para depoimento 
pessoal de partes (art. 386), 
oitiva de testemunhas (art. 
453, §1º) e acareação (art. 
461, §2º), arguição de pe-
ritos (art. 464, §4º), dentre 
outras possibilidades.

‘Passeio teste’ foi feito no Mato Grosso

n 

O acordo 
foi feito 
entre as 
partes, 
ontem pela 
manhã, 
no Fórum 
da Justiça 
Federal, em 
João Pessoa
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“A utilização 
dos avatares 
‘suaviza’ os 
‘ânimos’, 
por vezes 
acirrados, 
dos 
integrantes 
da audiência

Samara Vieira

A audiência de conciliação de ontem faz parte do projeto “Conciliar no Metaverso é Melhor”, da Justiça Federal na Paraíba

O metaverso pode ser 
definido como uma rede 
de mundos virtuais, que 
tenta replicar a realidade, 
com foco na conexão so-
cial. Entusiastas da pro-
posta como Mark Zuc-
kerberg, CEO da Meta 
(proprietária do Facebook 
e Instagram), acredita que 
esse é o futuro da internet 
e que nós estaremos inte-
ragindo dentro desse uni-
verso em breve.

Simulando a vida real
Podemos citar como 

exemplos da aplicação 
do metaverso o Second 
Life, lançado em 2003 
pela empresa Liden Lab, 
simula a vida real em um 
ambiente virtual. Roblox 
(2006) e Minecraft (2011) 
criaram um ambiente tri-
dimensional em que os 
usuários participam de 
missões, se relacionam e 
podem ir a eventos, entre 
outras ações.

Assim, podemos dizer 
que o metaverso é um am-
biente virtual no qual os 
participantes têm avatares 

que os representam como 
se fosse no mundo real. 
Por meio deles, as pessoas 
podem interagir e ter con-
versas, por exemplo. Tudo 
isso é proporcionado por 
meio de tecnologias como 
a realidade virtual e a rea-
lidade aumentada.

Definição
Mas afinal como po-

demos definir o meta-
verso? O metaverso é 
um conceito que não tem 
um dono específico. Não 
há, até mesmo, uma de-

finição ideal para ele. De 
forma simplista, podemos 
dizer que ele é uma nova 
possibilidade de realida-
de digital que assimila ele-
mentos da web, de redes 
sociais, de jogos, das crip-
tomoedas e da realidade 
aumentada.

Diversas opções
No Brasil, por exem-

plo, 6% da população já 
faz uso do metaverso nas 
mais diversas opções. 
Para comprar, trabalhar, 
jogar, estudar, se relacio-

nar, participar de eventos 
de todas as naturezas, en-
fim, um mundo de opções 
para se escolher. 

Para participar no me-
taverso, os interessados 
têm que estar conectados, 
claro, com a Internet em 
um computador, tablete 
ou até mesmo um smar-
tphone e ter os óculos de 
realidade virtual, além de 
um joysticks, que seria, 
este equipamento, dispen-
sável, para quem não quer 
participar de jogos deste 
universo digital.

Brasil já tem 6% da população utilizando a nova tecnologia

Avatares
O metaverso é 
um ambiente 

virtual no qual 
os participantes 
têm avatares que 
os representam 

como se fosse no 
mundo real

Foto: Divulgação/JFPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 
00001/2022, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como licitação DESERTA.

Aguiar-PB, 13 de Setembro de 2022.
Adriana Aparecida de Assis

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO DOS SEGUNDOS COLOCADOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

vem pelo presente CONVOCAR as empresas: FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME,  CNPJ n° 08.160.290//0001-42, a 
empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 63.478.895/0001-94, a 
empresa ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ nº 09.260.831/0001-77, ALLFAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 
31.187.918/0001-15,  segundas colocadas, para aquisição de medicamentos, com fundamento no 
edital c/c art. 64, da Lei nº 8.666/93, nas mesmas aceitarem nas mesmas condições da primeira, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, dia 20.09.2022 ou prestar os esclarecimentos necessários. 

Aguiar -PB, 13 de Setembro de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO DOS SEGUNDOS COLOCADOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

vem pelo presente CONVOCAR as empresas: FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME,  CNPJ n° 08.160.290//0001-42, a 
empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 63.478.895/0001-94, a 
empresa ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ nº 09.260.831/0001-77, ALLFAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 
nº 31.187.918/0001-15, DENTAL FARMA COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ nº 18.110.143/0001-11,  
segundas colocadas, para aquisição de material hospitalar, com fundamento no edital c/c art. 64, 
da Lei nº 8.666/93, nas mesmas aceitarem nas mesmas condições da primeira, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, dia 20.09.2022 ou prestar os esclarecimentos necessários. 

Aguiar -PB, 13 de Setembro de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE  LEILÃO Nº 001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Leiloeiro Oficial e Comissão Permanente de 

Licitação e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Leilão nº 001/2022, que objetiva: 
ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL-PB, pela melhor oferta, igual 
ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e 
condições do edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório, e ADJUDICO o objeto 
em favor dos seguintes arrematantes, que apresentaram o maior lance, atendendo o interesse da 
administração municipal, cuja venda dos bens totalizou a importância de R$ 86.100,00: MARCOS 
ANTÔNIO ARAÚJO CPF:  376.946.184-34;Lotes: 01 – 02 – 03 - 04 – 06 - 10. Valor: R$ 42.000,00 
– JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA CPF: 055.237.854-23; Lote: 05; Valor: R$ 200,00; MARX 
HENRIQUE ALMEIDA CPF: 064.422.444-40; Lote 8; Valor: R$10.600,00; ERICA VALÉRIA DE MELO 
BEZERRA FERRO, CPF 036.023.483-69; Lote 09; Valor: R$ 33.300,00.

Alcantil – PB, 12 de setembro de 2022
Cícero José Fernandes do Carmo

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00006/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00044/2022 - L G Produtos Hospitalares 
Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 85.211,54. ASSINATURA: 13.09.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2022, que objetiva: Aquisição de 
materiais hidráulicos destinados as necessidades da administração da Prefeitura de Arara; ADJU-
DICO o seu objeto a: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 10.840,00; GPA GERENCIAMENTO 
E PROJETOS LTDA - R$ 40.978,50; POLIBIO MORAES DE SOUZA - R$ 81.766,60; TALENTOS 
D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA - R$ 2.654,40.

Arara - PB, 01 de Setembro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2022, que objetiva: Aquisição de materiais 
hidráulicos destinados as necessidades da administração da Prefeitura de Arara; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 
10.840,00; GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - R$ 40.978,50; POLIBIO MORAES DE 
SOUZA - R$ 81.766,60; TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTA????O PROJETOS ASSESSORIA 
LTDA - R$ 2.654,40.

Arara - PB, 02 de Setembro de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00030/2022. OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos 

destinados as necessidades da administração da Prefeitura de Arara. NOTIFICAÇÃO: Convoca-
mos 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 
do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Brave Distribuidora Ltda - CNPJ 43.892.634/0001-09. 
GPA Gerenciamento e Projetos Ltda - CNPJ 11.175.931/0001-47. Políbio Moraes de Souza - 
CNPJ 04.821.519/0001-91. Talentos D`água Representação Projetos Assessoria Ltda - CNPJ 
24.419.445/0001-79. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 13 de Setembro de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
OBJETO: Serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas da zona urbana de Ara-

runa/PB. LICITANTES HABILITADOS: AJCL CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUTORA APODI 
EIRELI; JOSE CREZIO LOPES FILHO; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO 
EIRELI; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. LICITANTES INABILI-
TADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; SC 
CONSTRUCOES EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 23/09/2022, às 09h, na sala da CPL. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - 
Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. 
E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 13 de setembro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ITENS REMANESCENTES) DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura 
da sessão pública: 09:30 horas do dia 27 de setembro de 2022. Início da fase de lances: 09:31 
horas do dia 27 de setembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 002/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 13 de setembro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO DO TIPO SUV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, 
DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 
27 de setembro de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 27 de setembro de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; e legisla-
ção pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: 
bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 13 de setembro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA 
– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NEVALTO DE SOUSA 
PEREIRA – ME (NEVAS COMÉRCIO) - R$ 55.347,50.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ADEMIR FARIAS BEZERRA – ME - R$ 33.500,00.

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

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDA-
MENTO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.040 Secretaria 
Municipal de Educação 12 361 1002 2027 Aquisição de Fardamento Escolar 390.32 99 Material de 
Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até 09/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Barra de Santana e: CT Nº 03801/2022 - 09.09.22 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME 
(NEVAS COMÉRCIO) - R$ 55.347,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

TP 005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DA ESCOLA EMEB JOSUÉ BARBOSA DE ANDRADE LIRA BARRA DE SANTANA PB, CONFOR-
ME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00005/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 07301/2021 - N&g 
Construcoes e Servicos Ltda - CNPJ: 40.262.021/0001-08 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
180 dias. ASSINATURA: 24.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de 
Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 04 122 2001 2005 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Administração 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 
2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 09/09/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03901/2022 - 09.09.22 - ADEMIR FARIAS 
BEZERRA - ME - R$ 33.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 03801/2022

 Aos 09 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida 
Liberdade - Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 011, de 02 de Maio de 2012; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, con-
forme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00011/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA – PB; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata 
de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 
01.612.535/0001-86, e a Empresa NEVALTO DE SOUSA PEREIRA – ME (NEVAS COMÉR-
CIO). CNPJ: 21.187.875/0001-14. Item(s): 1 - 2 - 3. Valor: R$ 55.347,50. A referida Ata de 
Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação 
de seu extrato na imprensa oficial.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00006/2022, 

para o dia 30 de Setembro de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. Fez-se necessário a presente retificação e prorrogação 
do edital em virtude da necessidade de correção da planilha. Informações: no horário das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 13 de Setembro de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, EM 
CARATÉR DE URGÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00032/2022. 
DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2057 MANTER AS AÇÕES 
DE COMBATE AO COVID–19 602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 384.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 10.301.028.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2059 
MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO 600 TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
396.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 426.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – 
PSF 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2064 
MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 451.3.3.90.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 458.3.3.90.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 466.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 
CAPS 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2068 
MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULA-
DOS DE IMPOSTOS 482.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
488.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.304.0085.2070 MANTER O PROGRAMA DE 
PISO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUR-
SOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 496.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 10.305.0085.2071 MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 503.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00195/2022 - 12.09.22 - LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 49.464,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

QUARTO ADITIVO 
CONTRATO Nº 01.087/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME
CNPJ/ N°: 11.083.424/0001-83
OBJETO. Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.087/2018, de 06 de 

setembro de 2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL nº. 033/2018, para prorrogar por igual período 
o prazo constante na Cláusula quarta, iniciando – se dia 06 de setembro de 2022, e terminando 
dia 06 de setembro de 2023.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, §2o  da Lei n.º. 8.666/93 atualizada e 
PREGÃO PRESENCIAL 033/2018
DATA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2022.

TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional de BOA VENTURA - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0046/2022
INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0046/2022– PMBV
OBJETIVO: REVISÃO DOS PREÇOS - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS 

DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022 – PMBV
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objetivo promover a revisão do preço do item 01 do contrato 

que objetivou o FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNI-
CÍPIO, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 0013/2022, Contrato nº 0046/2022, que encontra em 
conformidade com o que preceitua o art. 124, II “d” da Lei no 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REVISÃO DO VALOR
Fica alterada a CLÁUSULA PRIMEIRA, que trata do valor unitário do contrato nº 0046/2022, 

vinculado ao Pregão Eletrônico nº 0013/2022, que sofrerá a revisão do preço do item 01 do con-
trato original no percentual de -24.35, razão pela qual o valor do item 01 do contrato passará de 
R$ 7,31 (sete reais e trinta e um centavos) para R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e três centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA, que trata do valor total do contrato nº 0046/2022, para 

diminuir o valor de R$ 55.948,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais) ao saldo 
restante do item 01, passando o valor total do contrato de R$ 577.000,00 (quinhentos e setenta e 
sete mil reais) para R$ 521.052,00 (quinhentos e vinte e um mil cinquenta e dois reais)  reduzindo 
-9.6963604852686% ao valor total inicialmente reajustado. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CNPJ/MF nº 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA CNPJ sob o n° 35.419.936/0001-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0056/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO PRIVADO VISANDO O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE 
TRABALHO, DE ACORDO COM A CF (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA 
OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES;

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0018/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0062/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 19/08/2022 A 19/08/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: CENTRO DE INTREGAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ Nº 

61.600.839/0021-07
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 267.000,00 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 

na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, 
às 08:30 horas do dia 29 de Setembro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL 
COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS NO DISTRITO DE SERRINHA, CONFORME PRO-
JETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
019/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.
bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 13 de Setembro de 2022
SAMYRA ZAYRA FELIX CAETANO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 010/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público nos termos da 8666/93 e para 

conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma 
de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Setembro de 2022 as 10:30 horas, 
objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública Abastecimento 
d’água no município de caldas brandão/PB; Informações: Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 
58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com. 

Caldas Brandão, 13 de Setembro de 2022.
ERIVALDO DA SILVA FERNANDES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 011/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público nos termos da 8666/93 

e para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço 
na forma de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Setembro de 2022 as 
11:00 horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública 
Parvimentação Afáltico; Informações: Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / 
Caldas Brandão – PB, ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com. 

Caldas Brandão, 13 de Setembro de 2022.
ERIVALDO DA SILVA FERNANDES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 

DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 
que realizará às 14:30 horas do dia 29 de setembro de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS 
PONTES DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DO TAMBOR, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.
br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 12 de setembro de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO 25005/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO 
AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 25005/2022. DOTAÇÃO: Função Progra-
mática: 08 243 1018 2125 – Ações das Casas da Esperança I, II, II e IV. Elemento De Despesa: 
3390.30; Fonte De Recursos: 16600000/15001000. VIGÊNCIA: 12.09.2022 a 31/12/2022. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE e 
as Empresas RPF COMERCIAL LTDA CNPJ 03.217.016/0001-49 Valor R$ 3.392,2600 Contrato 
n° 2.05.125/2022; SANIGRAN LTDA CNPJ 15.153.524/0001-90 Valor R$ 28.787,6000 Contrato 
n°2.05.126/2022. Campina Grande 13.09.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 

a Tomada de Preços Nº 012/2022 (Processo Administrativo nº 205/2022). Vejamos a seguir: Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da 
Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB, conforme 
planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Recursos não vinculados de Impostos e Próprio 
do Município. Repartição/setor interessado: Secretaria de Saúde. Data prevista para realização da 
sessão publicação: 29/09/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 09h:30min (nove 
horas e trinta minutos). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos 
envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório 
do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Sala da CPL (horário 
de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Coremas-PB, 13 de setembro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 6º ADITIVO DE VALOR

AO CONTRATO Nº205/2017
Pregão Presencial Nº 031/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:E-Ticons 

Ltda, CNPJ nº 09.196.974/0001-67.Considerando a necessidade de continuação dos serviços con-
tratados e por se tratar de serviços de natureza continuada. Desta forma a prorrogação da vigência 
deverá ser de 31/12/2020 a 31/12/2021, para a nova vigência de 31/12/2021 a 31/12/2022. Ainda fica 
justificada o acréscimo ao valor total contratado de R$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos 
reais) pelos 05 (cinco) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não 
foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. 
José Renato Pereira Correia Nunes (Pela contratada). 

Coremas/PB, 22 de agosto de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 041/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL 

DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 13/09/2022 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 29/09/2022 às 09:01h (horário de Brasília) 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://
licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 12 de setembro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um Veículo de Passeio – Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) des-
tinado a atender a necessidade do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00025/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 1023 
Aquisição de Veículos p/Saúde 4490.52 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00210/2022 - 13.09.22 - COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 71.470,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Veículo, para atender às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.050 
Secretaria Municipal de Educação 12 361 2390 1013 Aquisição de Veiculo p/ Secretaria Educação 
4490.52 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00211/2022 - 13.09.22 - D. SILVEIRA VEICULOS LTDA - R$ 117.600,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: Prestação de serviços de 
lavagens de veículos automotivos leves e pesados deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO 06801518429 - R$ 
95.060,00; JOSEFA SILVA ARAUJO 12705612432 - R$ 30.660,00.

Damião - PB, 12 de Setembro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais 
didáticos e de expediente para atender as necessidades das escolas, Creche, Secretarias de: Educação 
e Cultura, Administração, Saúde e de Assistência Social desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 35.214,80.

Damião - PB, 12 de Setembro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais didáticos e de expediente para atender as necessidades 
das escolas, Creche, Secretarias de: Educação e Cultura, Administração, Saúde e de Assistência Social 
desta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Damião: 02.00– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005; 
03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS, 04.123.1002.2010; 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
20.606.2006.2011; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2006.2062, 12.12
2.2001.2013/12.361.2001.2015/12.361.2001.2017/12.361.2001.2019; 06.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10.301.2002.2035/10.301.2002.2036; 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 08.241.2003.2041/08.243.2003.2043/08.243.2003.2044/08.244.2003.2045/08.244.2003
.2050. Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00135/2022 
- 13.09.22 - INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 35.214,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Prestação de serviços de lavagens de veículos automotivos leves e pesados deste 
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Damião: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002; 02.00 – 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005, 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
20.606.2006.1011; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2001.2013/12.361.2
001.1015, 12.361.2001.2017/12.361.2001.2019; 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE 
SAÚDE), 10.301.2002.2034/10.301.2002.2035/10.301.2002.2036/10.302.2002.2037;07.00 – FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.244.2003.2045/08.244.2
003.2050. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 13/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião 
e: CT Nº 00132/2022 - 13.09.22 - JOSEFA SILVA ARAUJO 12705612432 - R$ 30.660,00; CT Nº 
00133/2022 - 13.09.22 - EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO 06801518429 - R$ 95.060,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00033/2022
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 DP00033/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS PARA 
A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DE DIVERSOS 
CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA - R$ 265.000,00.

Esperança - PB, 06 de Setembro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00033/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUI-

ÇÃO DE ENSINO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO COM OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DESTA 
EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/09/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE ADIAMENTO E RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
00017/2022, para o dia 27 de Setembro de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 
27 de Setembro de 2022 às 09:01 horas e retificasse o item 9 do Edital. Referência: horário de Brasília 
- DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na José Mariano Barbosa, SN - Centro - 
Gado Bravo - PB. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Gado Bravo - PB, 13 de Setembro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2022
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 
IN00016/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS, CONFORME O EDI-
TAL DA CHAMADA PÚBLICA 00004/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
A PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDI-
CO o seu objeto a: INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 475.100,00.

Gado Bravo - PB, 12 de Setembro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS, CONFORME O EDITAL DA 
CHAMADA PÚBLICA 00004/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A 
PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 08201/2022 - 13.09.22 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 475.100,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2022, que objetiva: Aquisições 
parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas 
de Saúde, CAPS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, exercício 
de 2022 ( Demanda remanescente); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 19.257,00; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - 
R$ 31.292,00; DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - R$ 6.338,10; DROGAFONTE 
LTDA - R$ 111.090,00; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 23.834,00; NNMED 
DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 129.332,50; PANORAMA 
COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 68.390,00; PROMEFARMA ME-
DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 28.440,00; TIDIMAR COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 20.515,00; ULTRA MED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 29.490,00; W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI - R$ 10.360,00.

Guarabira - PB, 09 de Setembro de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2022- SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h00min, do dia 27 de setembro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução 
de eventos visando atender as necessidades da administração pública . Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-
-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira – PB,13 de setembro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00103/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 10h00min, do dia 27 de setembro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de fardamentos para servidores da Secretaria de infraestrutura Conforme termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira – PB,13 de setembro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00104/2022-SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 13h30min, do dia 27 de setembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de  Serviços de links de internet para melhor atender as necessidades da administração 
municipal.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira – PB,13 de setembro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08:30min (horário de Brasília) do dia 28 de setembro de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de unidade móvel de saúde conforme emenda 71160002.Recursos previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais 
legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 13 de Setembro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Contratação de empresa espe-
cializadas em serviços médicos, nas especialidades em serviços de saúde, para atender aos muní-
cipes que recebem atendimento pelo SUS, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Guarabira 
- Estado da Paraíba.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 20 de Julho de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00016/2022. OBJETO: Contratação de empresa espe-

cializadas em serviços médicos, nas especialidades em serviços de saúde, para atender aos 
munícipes que recebem atendimento pelo SUS, Secretaria Municipal de Saúde, Município de 
Guarabira - Estado da Paraíba. AUTORIZAÇÃO: 17/01/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer 
Jurídico nos Autos. DATA: 11/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Pregão Presencial nº 00040/2022, que objetiva: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para os serviços de reposição de pavimento em paralelepípedos em diversas 
áreas do município.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 15 de Agosto de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00040/2022. OBJETO: Contratação de empresa no ramo 

pertinente para os serviços de reposição de pavimento em paralelepípedos em diversas áreas do 
município. AUTORIZAÇÃO: 04/03/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. 
DATA: 18/04/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Pregão Presencial nº 00070/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de insu-
mos e reagentes complementares, conforme termo de referência.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 16 de Agosto de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00070/2022. OBJETO: Aquisições parceladas de insumos 

e reagentes complementares, conforme termo de referência. AUTORIZAÇÃO: 10/05/2022. JUSTI-
FICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 30/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Pregão Presencial nº 00075/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de serviços especializados de Assessoria Técnica na Elaboração de Projetos 
complementares para o prédio onde funcionará o Complexo Municipal de Saúde.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 22 de Agosto de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00075/2022. OBJETO: Contratação de empresa para 

prestação de serviços especializados de Assessoria Técnica na Elaboração de Projetos complemen-
tares para o prédio onde funcionará o Complexo Municipal de Saúde. AUTORIZAÇÃO: 23/05/2022. 
JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 10/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Pregão Presencial nº 00039/2022, que objetiva: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para os serviços de recuperação e manutenção em diversas praças de Guarabira.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 01 de Agosto de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00039/2022. OBJETO: Contratação de empresa no ramo 

pertinente para os serviços de recuperação e manutenção em diversas praças de Guarabira. AUTO-
RIZAÇÃO: 04/03/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 01/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Pregão Presencial nº 00060/2022, que objetiva: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para os serviços de reposição de pavimento em paralelepípedos em diversas 
áreas do município.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 10 de Agosto de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00060/2022. OBJETO: Contratação de empresa no ramo 

pertinente para os serviços de reposição de pavimento em paralelepípedos em diversas áreas do 
município. AUTORIZAÇÃO: 14/04/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. 
DATA: 29/04/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Pregão Presencial nº 00072/2022, que objetiva: Contratação de empresa para 
aquisições de cadeiras de rodas e órteses para auxiliar locomoção de pessoas com deficiência 
permanente ou temporária, para melhor atender as necessidades dos pacientes do município 
de Guarabira/PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 17 de Agosto de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00072/2022. OBJETO: Contratação de empresa para aquisi-

ções de cadeiras de rodas e órteses para auxiliar locomoção de pessoas com deficiência permanente 
ou temporária, para melhor atender as necessidades dos pacientes do município de Guarabira/PB. AU-
TORIZAÇÃO: 11/05/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 17/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: Aquisição e instalação de 
equipamento tipo plataforma/elevador, visando melhorar a acessibilidade aos pisos internos e 
monumento do Memorial de Frei Damião no Município de Guarabira, conforme especificações.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 25 de Agosto de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00026/2022. OBJETO: Aquisição e instalação de equipa-

mento tipo plataforma/elevador, visando melhorar a acessibilidade aos pisos internos e monumento 
do Memorial de Frei Damião no Município de Guarabira, conforme especificações. AUTORIZAÇÃO: 
13/07/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 25/08/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria Jurídi-

ca, referente a Pregão Presencial nº 00048/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de segurança privada e desarmada para melhor atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 15 de Agosto de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00048/2022. OBJETO: Contratação de empresa espe-

cializada para prestação de serviços de segurança privada e desarmada para melhor atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde. AUTORIZAÇÃO: 23/03/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme 
Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 15/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisições de Camisas diversas para melhor atender as ne-
cessidades da administração municipal e demais secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00088/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 00501/2022 - 22.08.22 - RICOL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - R$ 40.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Torna público que dará continuidade e em seguida fase de lances através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 
horas do dia 15 de setembro de 2022. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Gurinhém - PB, 12 de setembro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Torna público que dará continuidade e em seguida fase de lances através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 
horas do dia 15 de setembro de 2022. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Gurinhém - PB, 12 de setembro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha 
Mecanizada conforme Contrato de Repasse nº 913731/2021. Abertura da sessão pública: 10:00 
horas do dia 28 de setembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/20; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@
gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 13 de setembro de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Vicente 

Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículos Automotivos. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 29 de setembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@
gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 13 de setembro de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022
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 
IN00008/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃO 
NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO RASÁRIO, NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, A 
SER REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - R$ 50.000,00.

Obs: Republicado por incorreção 
Ibiara - PB, 12 de Setembro de 2022

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA 
DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO RASÁRIO, NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, A SER 
REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 10.000 – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 13.392.1015.2095 – PROMOÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS. 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Ibiara e: CT Nº 00078/2022 - 13.09.22 - FRANCISCO IVANILSON TAVARES 
MOREIRA - R$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO 

DE IBIARA–PB, através do CT nº 1081394–76 e SIGONV Nº 923778 – PROGRAMA: DESENVOL-
VIMENTO REGIONAL TERRITÓRIAL via CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LICITANTES HABILI-
TADOS:  COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58; MOTIVA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 31.381.604/0001-59. LICITANTES INABILITADOS: 
A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.256.412/0001-02; ABIK ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81; ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - CNPJ: 23.011.656/0001-05; CONSTRUTORA BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI - CNPJ: 22.370.871/0001-30; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - CNPJ: 
15.233.791/0001-77; DEL ENGENHARIA - EIRELI - CNPJ: 17.415.942/0001-33; E L F TEIXEIRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40; EKS CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31; F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 
CNPJ: 20.284.072/0001-15; ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 
36.581.782/0001-47; J DE FONTE RANGEL EIRELI - CNPJ: 26.757.272/0001-24; JMS PAJEU 
CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 45.791.193/0001-84; LIMA CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 42.540.677/0001-62; M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA 
- CNPJ: 12.102.978/0001-43; OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA 
EIRELI - CNPJ: 26.764.981/0001-37; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 
21.784.773/0001-86; RANULFO TOMAZ DA SILVA - CNPJ: 04.672.369/0001-00; VMB CONSTRU-
COES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 44.948.531/0001-86. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes de Proposta de Preços será realizada no Dia 22/09/2022, às 09:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. 

Ibiara - PB, 13 de Setembro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA 
DA PADROEIRA QUE ACONTECERÁ NA DATA 06 DE OUTUBRO DE 2022; ADJUDICO o seu 
objeto a: ALISON DE SOUZA LEITE - R$ 32.900,00.

Ibiara - PB, 13 de Setembro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA 
DA PADROEIRA QUE ACONTECERÁ NA DATA 06 DE OUTUBRO DE 2022; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALISON DE SOUZA LEITE - R$ 32.900,00.

Ibiara - PB, 13 de Setembro de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00008/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada em programa de formação continuada para a 
oferta de curso de noções básicas de primeiro socorros para profissionais da educação e de recre-
ação infantil das redes pública e privada do município de Imaculada-PB, incluídos hospedagem, 
insumos e equipamentos necessários à execução da ação, em cumprimento à lei nº 13722/2018; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANO DE CALDAS 
BATISTA EIRELI - R$ 48.000,00.

Imaculada - PB, 09 de Setembro de 2022
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em programa de formação continuada para 
a oferta de curso de noções básicas de primeiros socorros para profissionais da educação e de 
recreação infantil das redes pública e privada do município de Imaculada-PB, incluídos hospedagem, 
insumos e equipamentos necessários à execução da ação, em cumprimento à lei nº 13722/2018. 
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº DV00008/2022. Vigência: até o final do exercício 
financeiro de 2022. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00047/2022 - 
12.09.22 - FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de roço com corte de galhos de árvores de 

pequeno e médio porte em vários trechos do Zona Rural do munícipio de Imaculada/PB. Licitante 
declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES 
E LOCACOES LTDA - Valor: R$ 140.544,00. 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 Antônio Cae-
tano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.  E-mail: 
licitacaopmi2021@gmail.com. 

Imaculada - PB, 12 de Setembro de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00025/2022
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 DV00025/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo especializado de serviços de Bombeiro Civil, para 
melhor atender as necessidades desenvolvidas da Administração Municipal até dezembro de 2022; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLEMILSON DE AMORIM 
SILVA 04447717433 - R$ 21.250,00.

Itapororoca - PB, 13 de Setembro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RETIFICAÇÃO

No RESULTADO FASE PROPOSTA Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022, 
publicado Diário Oficial do Estado no dia 10 de Setembro de 2022, página 24. ONDE LÊ-SE: 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA 
ANTENAS EIRELI - Valor: R$ 2.074.316,52 – (Dois Milhões Setenta e Quatro Mil Trezentos e 
Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos), LEIA-SE: LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI ME - Valor: R$ 
2.074.316,52 – (Dois Milhões Setenta e Quatro Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Cinquenta 
e Dois Centavos).

Itapororoca - PB, 13 de Setembro de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 29 de setembro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e nos sites oficiais.

Itapororoca - PB, 13 de setembro de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas do dia 27 de 
Setembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços Administrativos junto à RFB, MTE, CEF e Previdência Social, 
bem como a preparação de documentos e apoio administrativo para o município de Joca Claudino/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 049/21; Decreto 
Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 13 de setembro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 09:00 horas do dia 
27 de Setembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de 
empresa técnica especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria ad-
ministrativa abrangendo a prestação de contas dos recursos do FNAS e prestação de contas 
dos recursos do Governo do Estado e Governo Federal, junto ao município de Joca Claudino/
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 
049/21; Decreto Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 13 de setembro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

FASE DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, vem convocar as empresas: CONTEUDO 
MARKENTING E TECNOLOGIA EIRELI, SIVANILDO LUCIANO DE SOUSA – MEI e a HENNING 
HAUAM RODRIGUES E ALMEIDA – ME, para a realização da fase de lances às 09h30min HORAS 
DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022

Juazeirinho - PB, 16 de Agosto de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09H30 MIN HORAS DO DIA 27 DE 
SETEMBRO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, 
MOBILIÁRIOS, E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS, SOLUÇÕES OFFLINE 
PARA ACESSAR CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS, CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES, MANU-
TENÇÃO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, DE ACORDO COM 
TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

uazeirinho - PB, 13 de Setembro de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMO ALMOÇO E 
JANTAR, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BAR 
E CHURRASCARIA CANTALICE - R$ 45.000,00; JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (BAR E 
PETISCARIA DA JANETE) - R$ 45.000,00

Juazeirinho - PB, 06 de Setembro de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, através do 

presidente da CPL e seus membros, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PUBLICO o ADIAMENTO do recebimento dos envelopes de habilitação e Proposta de Preços da 
Tomada de Preços nº 00003/2022, MARCADO PARA 16/09/2022, ÁS 09H45MIN, fica agendada 
para o dia 20/09/2022, as 08h45min.

Juazeirinho - PB, 13 de Setembro de 2022.
SIDNEI SOARES DE MORAIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMO ALMOÇO E 
JANTAR, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BAR 
E CHURRASCARIA CANTALICE - R$ 45.000,00; JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (BAR E 
PETISCARIA DA JANETE) - R$ 45.000,00

Juazeirinho - PB, 06 de Setembro de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NO EXERCÍCIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MERINHO 
TRANSPORTES - R$ 68.640,00; MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA 15305774462 - R$ 12.848,00; 
PAULO CESAR TAVARES CONSERVA - R$ 126.016,00

Juazeirinho - PB, 06 de Setembro de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NO EXERCÍCIO DE 
2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO 
E DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO: 02.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
02.060.12.361.0002.2032 – ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 02.060.12.365.0002.2036 
– ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 06101/2022 - 06.09.22 - PAULO 
CESAR TAVARES CONSERVA - R$ 126.016,00; CT Nº 06102/2022 - 06.09.22 - MERINHO 
TRANSPORTES - R$ 68.640,00; CT Nº 06103/2022 - 06.09.22 - MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA 
15305774462 - R$ 12.848,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES COMO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEI-
RINHO: 02.020 – GABINETE DO PREFEITO – 02.020.04.122.0002.2005 – ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO – 02.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 02.060.12.361.0002.2032 
– ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 02.080 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 02.080.10.302.0002.2076 
– ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – 02.090 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 02.090.08.244.0002.2096 – ATIVIDADES DE AS-
SISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 02.100 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
– 02.100.04.122.0002.2119 – ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 02.170 – SECRETARIA 
CHEFE DE GOVERNO – 02.170.04.122.0002.2149 – ATIVIDADES DA SECRETARIA CHEFE 
DE GOVERNO – 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 07001/2022 - 06.09.22 - JANETE DO NASCIMENTO 
OLIVEIRA (BAR E PETISCARIA DA JANETE) - R$ 45.000,00; CT Nº 07002/2022 - 06.09.22 - BAR 
E CHURRASCARIA CANTALICE - R$ 45.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES COMO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEI-
RINHO: 02.020 – GABINETE DO PREFEITO – 02.020.04.122.0002.2005 – ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO – 02.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 02.060.12.361.0002.2032 
– ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 02.080 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 02.080.10.302.0002.2076 
– ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – 02.090 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 02.090.08.244.0002.2096 – ATIVIDADES DE AS-
SISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 02.100 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
– 02.100.04.122.0002.2119 – ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 02.170 – SECRETARIA 
CHEFE DE GOVERNO – 02.170.04.122.0002.2149 – ATIVIDADES DA SECRETARIA CHEFE 
DE GOVERNO – 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 07001/2022 - 06.09.22 - JANETE DO NASCIMENTO 
OLIVEIRA (BAR E PETISCARIA DA JANETE) - R$ 45.000,00; CT Nº 07002/2022 - 06.09.22 - BAR 
E CHURRASCARIA CANTALICE - R$ 45.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00022/2022
RETIFICAÇÃO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: CAMINHÃO, CAMINHÃO PIPA E TIPO CAMI-
NHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS: 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

- 15 452 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-
RA; 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 20 606 1009 2075 CONTRATAR CARROS PIPAS 
PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA E; CT Nº 92202/2022 
– CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES - CPF Nº 628.082.904-97 - VALOR: R$ 28.500,00; 
CT Nº 92203/2022 – FRANCISCO TAVARES JUNIOR – CPF Nº 040.268.494-06 – VALOR: R$ 
26.940,00; CT Nº 92204/2022 – IVAN MEDEIROS NOGUEIRA – CPF N° 024.905.784-05 – VALOR: 
R$ 21.996,00; CT Nº 92205/2022 - LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA – CPF N° 040.645.474-
46 – VALOR: R$ 35.940,00.

MANAÍRA/PB, 30 DE AGOSTO DE 2022. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição veículo novo (Ambulância–Tipo A) – simples remoção – Tipo Furgão, para o atendimento 
das necessidades do Sistema Municipal de Saúde, conforme termo de referência e Proposta 
17975.221000/1220–01 – Emenda Parlamentar 37390017. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 30 de Setembro 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: 
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) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.natuba.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Natuba - PB, 13 de Setembro de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

ADITAMENTO DE VIGÊNCIA DE PRAZO
O Prefeito do Município de Natuba, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO, ao Contrato nº 00005/2022, realizado pela CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA – CNPJ 09.072.448/0001-95 e do outro 
lado a empresa CONTRATADA: FM SERVIÇOS LTDA, CNPJ 24.658.568/0001-62, localizada 
na Rua Clemente Rosas, 277 – Torre – João Pessoa/PB, vencedora da Tomada de Preços 
nº 00007/2021 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO 
DE NATUBA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES INDICADAS NESTE 
PROJETO BÁSICO. CONVÊNIO Nº 892672, OPERAÇÃO 1067850-82 E RECURSOS DE 
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. O presente aditivo altera 
a cláusula Sétima do Contrato primitivo. A Vigência do respectivo contrato fica prorrogado 
por mais 180 (cento e oitenta). Demais cláusulas permanecem inalteráveis. Fundamentação 
legal: Art. 65, II, “c”, da Lei Federal nº 8.666/93.

Natuba, 01 de setembro de 2022.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
00038/2022, DE ACORDO COM O PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL, CONTIDO NO TERMO DE ENCERRAMENTO.

FAÇO A ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO EM FAVOR DA EC – SERVICOS MEDICOS LTDA 
– ME - CNPJ Nº 16.756.087/0001-61, COM O VALOR MENSAL ESTIPULADO DE R$ 19.000,00 
(DEZENOVE MIL REAIS) E VALOR GLOBAL ESTIPULADO DE R$ 76.000,00 (SETENTA E 
SEIS MIL REAIS), COM O OBJETO A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE COM ATENDIMENTO A NÍVEL AMBULATORIAL 
EM CONSULTAS, NA POLICLÍNICA, ITEM DE ENDOSCOPISTA, REFERENTE A CHAMADA 
PÚBLICA 00001/2022. 

PIANCÓ – PB, EM 13 DE SETEMBRO DE 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00014/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa LUCAS RAVY PEREIRA GOMES 
DE SOUZA – ME - CNPJ nº 45.502.013/0001-05, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 25.999,68 
(vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) e o Valor Global 
Estipulado de R$ 311.996,16 (trezentos e onze mil novecentos e noventa e seis reais e dezesseis 
centavos), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de 
saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para 
o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada 
Pública 00001/2022.

Piancó – PB, em 17 de março 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. 01/2022, que entre si celebram 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, e a EMPRESA CONCRETA ENGENHARIA LTDA – 
ME CNPJ Nº 22.057.226/0001-61. Objeto: a correção na informação da cláusula quinta, item 5.3 
dotação orçamentária ao referido contrato, 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 13.09.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO TERMO

DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade nº 00018/2021.  
CONTRATO N°: 03.018/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: Med Center Serviços Médicos Ltda - Me – CNPJ - 24.424.312/0001-90
DECISÃO: Rescisão Contratual de forma unilateral do Contrato de n° 03.018/2021, nos termos 

do Artigo 79, inciso I, da Lei nº 8666/93 c/c Art. 78.
Piancó-PB, em 13 de Setembro de 2022. 

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI 

- CNPJ Nº 35.458.953/0001-82.
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A DIVER-

SAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 10.750,00 (DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

PIANCÓ-PB, 12 DE SETEMBRO DE 2022
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Setembro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 13 de Setembro de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Vicente 

Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Setembro de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE 
PRATA/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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 13 de Setembro de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de 

Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 06 de Outubro de 2022, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Neste mesmo local, data e 
horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 13 de Setembro de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Con-
tratação de Empresa de Engenharia, para executar Reforma e Ampliação do prédio da Secretaria 
de Saúde Municipal em Riachão do Bacamarte – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F V DOS SANTOS EIRELI - R$ 1.104.593,65.

Riachão do Bacamarte - PB, 02 de Setembro de 2022
VALDINERI BARBOSA DE LIMA

Secretaria de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00020/2022
Aos 02 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraíba, localizada na R Senador Cabral 
- Centro - Riachao do Bacamarte - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 
14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 
10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Ele-
trônico nº 00020/2022 que objetiva o registro de preços para: Prestação de serviços em Locação de 
Hora maquina em atendimento as demandas operacionais do Município de Riachão do Bacamarte, 
Operador e Combustível por conta do Contratado; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO DO BACAMARTE - CNPJ nº 01.612.343/0001-70.

VENCEDOR: FABIO RODRIGUES DA SILVA
CNPJ: 23.749.108/0001-87
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

LOCAÇÃO DE TRATOR 
DE PNEUS COM GRADE 
ARADOURA DE 14 
DISCOS.Responsabilidade: 
CONTRATADO: CONDUTOR, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/
CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE 
PEÇAS E COMBÚSTIVEL

N/C HORAS 1600 120,00 192.000,00

2

LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA 
(PC), PESO OPERACIONAL 
MÍNIMO DE 1.000 KG, 
NÃO INFERIOR A PC 10, 
CABINE PRESSURIZADA 
COM AR CONDICIONADO.
R e s p o n s a b i l i d a d e : 
CONTRATADO: CONDUTOR, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/
CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE 
PEÇAS E COMBÚSTIVEL

N/C HORAS 400 270,00 108.000,00

3

LOCAÇÃO DE RETRO 
ESCAVADEIRA 4X4. 
R e s p o n s a b i l i d a d e : 
CONTRATADO: CONDUTOR, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/
CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE 
PEÇAS E COMBÚSTIVEL

N/C HORAS 1000 127,00 127.000,00

4

LOCAÇÃO DE TRATOR 
DE ESTEIRA, POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 84 HP, PESO 
OPERACIONAL MÍNIMO DE 
8.300 KG. Responsabilidade: 
CONTRATADO: CONDUTOR, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/
CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE 
PEÇAS E COMBÚSTIVEL

N/C HORAS 240 365,00 87.600,00

TOTAL 514.600,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte 

firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00020/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, que também é o órgão gerenciador res-
ponsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico 
nº 00020/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Ordem de Serviço quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Ordem de Serviço e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada da Ordem de Serviço, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado na correspondente Ordem 

de Serviço e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar a Ordem de Serviço, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar a Ordem de Serviço no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00020/2022 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- FABIO RODRIGUES DA SILVA.
23.749.108/0001-87
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 514.600,00
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Ingá.
Riachao do Bacamarte - PB, 02 de Setembro de 2022

JOSE DE ARIMATEA DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: Prestação de 
serviços em Locação de Hora maquina em atendimento as demandas operacionais do Município 
de Riachão do Bacamarte, Operador e Combustível por conta do Contratado; ADJUDICO o seu 
objeto a: FABIO RODRIGUES DA SILVA - R$ 514.600,00.

Riachao do Bacamarte - PB, 01 de Setembro de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: Prestação de serviços 
em Locação de Hora maquina em atendimento as demandas operacionais do Município de Riachão 
do Bacamarte, Operador e Combustível por conta do Contratado; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FABIO RODRIGUES DA SILVA - R$ 514.600,00.

Riachao do Bacamarte - PB, 01 de Setembro de 2022
JOSE DE ARIMATEA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços em Locação de Hora maquina em atendimento as demandas 
operacionais do Município de Riachão do Bacamarte, Operador e Combustível por conta do Con-
tratado. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riachao do Bacamarte: 20.09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 04 122 2002 
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA - 26 782 1016 
2027 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - 15 782 2090 
2158 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - OD RIACHÃO DO BACAMARTE 
- 15 452 1016 2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-20.10 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE - 20 122 2002 2024 - MANUTENÇÃO DA 
SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE - 3.3.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 06/09/2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 00093/2022 - 06.09.22 - FABIO 
RODRIGUES DA SILVA - R$ 514.600,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia, para executar Reforma e Ampliação do 
prédio da Secretaria de Saúde Municipal em Riachão do Bacamarte – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachão do 
Bacamarte:20.07 SECRETARIA DE SAÚDE - 20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ? FMS - 10 
301 1011 1046 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 02/09/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 00036/2022 - 02.09.22 - F V 
DOS SANTOS EIRELI - R$ 1.104.593,65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de Preços para Eventual contratação de Diárias de Veículos pesados em 
atendimento as demandas do Município de Riachão do Bacamarte. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00021/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachao do Bacamarte: 
20.09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 04 122 2002 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA - 26 782 1016 2027 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS 
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - 15 782 2090 2158 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS 
ESTRADAS VICINAIS - OD RIACHÃO DO BACAMARTE - 15 452 1016 2164 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-20.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
MEIO AMBIENTE - 20 122 2002 2024 - MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABAS-
TECIMENTO E MEIO AMBIENTE - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 02/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão 
do Bacamarte e: CT Nº 00088/2022 - 02.09.22 - FABIO RODRIGUES DA SILVA - R$ 336.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Setembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para execução dos serviços especializada para prestação de serviços de Assessoria e 
Consultoria Educacional junto a Secretaria da Educação do município de Rio Tinto – 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 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 13 de Setembro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022
OBJETO: Execução dos serviços de transporte escolar diversos, destinados a rede municipal de 

ensino, junto a Secretaria de Educação deste município. CONSIDERANDO  a inercia da empresa 
PAULO CESAR TAVARES CONSERVA - CNPJ: 26.754.111/0001-87, diante da convocação realizada 
pela Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB, publicada no dia 01 de setembro de 2022, com prazo 
estimado de 05 cinco dias consecutivos, que foi direcionada a mesma, para fins de comparecer a 
sede desta Prefeitura para assinatura do contrato, ante o não atendimento nem comparecimento, 
a mesma foi considerada desclassificada. Em virtude de tal desclassificação, a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO convoca DANILO CAITANO BEZERRA – CPF 117.726.474-97, que passa a assumir 
a primeira colocação, devendo a mesma comparecer a sede desta Prefeitura no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, para assinatura do contrato. Caso não aceite, será lançado imediatamente um novo 
certame. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 13 de Setembro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2022, que objetiva: Aquisição de materiais, 
equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, móveis e eletrodomésticos diversos, destinados 
a secretaria de saúde deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 61.088,00; CANAPU COMERCIO DE DIS-
TRIBUICAO EIRELI - R$ 13.672,00; Dentemed Equipamentos Odontológico Ltda - R$ 11.010,00; 
DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - R$ 5.030,00; 
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 97.060,00; INTENSIMED COMERCIO 
DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA - R$ 3.072,00; LIFEFARMA COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 203,20; LIVMED MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 1.064,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO 
LTDA - R$ 1.196,00; RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 - R$ 2.143,20; ROSELI 
DA SILVA DANTAS - R$ 8.695,00; ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - R$ 45.078,00.

Rio Tinto - PB, 13 de Setembro de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00043/2022. OBJETO: Aquisição de materiais, equipa-

mentos médicos hospitalares e odontológicos, móveis e eletrodomésticos diversos, destinados a 
secretaria de saúde 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 do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - CNPJ 40.295.063/0001-37. CANAPU 
COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ 08.449.096/0001-81. DENTEMED EQUIPAMEN-
TOS ODONTOLÓGICO LTDA - CNPJ 07.897.039/0001-00. DIVINA COMERCIO DE MOVEIS 
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ 29.960.500/0001-57. EQUIPASAUDE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CNPJ 34.836.183/0001-00. INTENSIMED COMERCIO DE 
INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA - CNPJ 38.098.716/0001-46. LIFEFARMA 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - CNPJ 06.281.452/0001-75. 
LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 43.463.126/0001-05. 
MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ 45.579.602/0001-83. RAMON 
ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 - CNPJ 33.157.964/0001-05. ROSELI DA SILVA 
DANTAS - CNPJ 36.977.200/0001-46. ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - CNPJ 
24.103.721/0001-95. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro 
- Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 13 de Setembro de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos injetáveis, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no município de 
São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 231.330,00.

São Bentinho - PB, 05 de Setembro de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde no município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00027/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00164/2022 - 06.09.22 - CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 231.330,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00015/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais 

acompanhando a análise e a emissão de resultados dos exames solicitados, para complementar o 
Sistema Único de Saúde - SUS, atendendo usuários residentes do município de Santa Luzia-PB.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 27/09/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 

no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, das 08:00 às 12:00hs, no endereço Praça Estanislau 
de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-
000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 13 de setembro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00158/2022

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ nº 

34.277.779/0001-09.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e 

protetores de câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas a serviço 
do município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 734.807,50(setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sete reais e 
cinquenta centavos), vencendo no seguinte item: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/09/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 09 de setembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00159/2022

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ nº 23.303.897/0001-28.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e 

protetores de câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas a serviço 
do município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 10.564,82 (dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e 
dois centavos), vencendo no seguinte item: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/09/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 09 de setembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, PRAÇA 

JOÃO PESSOA E VIA JUAREZ TÁVORA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado da abertura das propostas 

das empresas habilitadas: 
- CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 
Valor: R$ 2.436.377,56
- MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Valor: R$ 2.511.895,90
Proposta vencedora: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 

04.023.803/0001-12, com o valor de R$ 2.436.377,56 (dois milhões, quatrocentos e trinta e seis 
mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Santa Rita - PB, 13 de Setembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 111/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 111/2022, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁ-
RIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS’s E SER-
VIÇOS DA REDE ESPECIALIZADA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 27 de Setembro de 2022. Edital: https://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 13 de Setembro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 117/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 117/2022, cujo 

objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICO POR GASTRODUODENOSCOPIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB,  para às 11h00m do dia 27 de Setembro de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 13 de Setembro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 
DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o cancelamento da licitação em epígrafe, 
solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, tendo em vista a 
necessidade de modificação do Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias. Comunica também que 
em breve será divulgada nova licitação, nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 13 de setembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 

DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

 O PREGOEIRO 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 095/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS 
A ATENÇÃO BÁSICA E REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

- BIOEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 08.467.485/0001-30
Valor R$: 2.970,00
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09
Valor R$: 1.589,00
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.156.923/0001-20
Valor R$: 179.000,00
- GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODON-

TOLOGICOS LTDA
CNPJ: 39.707.683/0001-57
Valor R$: 27.500,00
- HEALTH CARE & DUBEBE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
Valor R$: 780,00
- M.TESTA CONFECÇÃO
CNPJ: 23.829.339/0001-09
Valor R$: 310,00
- MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
CNPJ: 10.779.833/0001-56
Valor R$: 66.420,00
- MEGAMED COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 05.932.624/0001-60
Valor R$: 2.556.617,50
- MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
CNPJ: 38.827.087/0001-48
Valor R$: 576,00
- NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21
Valor R$: 3.236.643,70
- NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 74.341,50
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52
Valor R$: 523.205,30
- PHBR MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 12.342.435/0001-01
Valor R$: 200.000,00
- QUALITY CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 12.666.139/0001-58
Valor R$: 7.746,00
- RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Valor R$: 134.830,50 
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 20.008.831/0001-17
Valor R$: 54.100,00

Santa Rita - PB, 13 de setembro de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2022
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS RA-

TIFICA a ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2022, Processo Administrativo Nº 
220831AD00001, para contratação com a empresa MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 06.020.318/0001-10, estabelecida na R Volkswagen, 
291, 7, 8 e 9 Andares,  Bairro: Jabaquara – São Paulo/SP – CEP: 04.344-901,  no valor total de 
R$ 317.900,00  (Trezentos e dezessete mil e novecentos reais), referente a Adesão a Ata de 
Registro de Preço de preço do Pregão ELETRONICO Nº 06/2021/FNDE/MEC, para Aquisição 
de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar 
ORE 3, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do 
Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.

São José de Espinharas-PB, 09 de Setembro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente Administrativo (Televisor) para as 

Unidades Básica de Saúde UBS Darcilio Wanderley da Nobrega e UBS Dr Francisco Wanderley 
do Município de São José de Espinharas, conforme Proposta Nº 11418.606000/1200-01. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2022 DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
RECUSOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº: 
11418.606000/1200-01 E O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3006 1010 – AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS MÉDICOS, 
HOSP. ODONT. E LABORATORIAIS; ELEMENTO DE DESPESA;4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: Até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São José de Espinharas e A&J SOLUCOES INTEGRADAS LTDA – 40.525.199/0001-
96– CONTRATO Nº 92401/2022, VALOR R$ 2.900,00. 

São José de Espinharas - PB 13 de Agosto de 2022. 
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
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 28 de Setembro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de botijão de 
gás (GLP) , DE 13 KG, mediante requisição periódica, para atender as necessidades das Secre-
tarias Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 02 de Setembro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022

RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sapé-PB, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise dos 
documentos de habilitação da tomada de preços nº 002/2022, foi apurado o seguinte, HABILITADAS 
as empresa: COEN – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.084.396/0001-77; PLAN-
FORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-EPP; GPS – GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 12.350.951/0001-70; FC-FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.570.141/0001-91; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI, CNPJ: 32.666.677/0001-50; CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ: 17.620.703/0001-15; 
ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 29.459.001/0001-80; CONSTRU-
TORA TERRA FORTE LTDA, CNPJ: 44.677.891/0001-90; CONSTRUTORA BRTEC LTDA, CNPJ: 
13.493.236/0001-59; MSM CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ: 35.809.121/0001-63; 
SETE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 31.959.011/0001-27; A.S CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 
33.506.391/0001-70, Por estarem em conformidade com a peça editalicia, INABILITADAS: As em-
presas JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI – ME, CNPJ: 26.951.460/0001-99, por não atender aos 
itens 5.4.1; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.3.4; IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES EIRELI, 
CNPJ: 21.609.727/0001-40, por nao atender aos itens 5.3.7; 5.4.1; LA ENGENHARIA E LOCA-
ÇOES EIRELI, CNPJ: 24.621.931/0001-75, por não atender ao item 5.4.1; GMF CONSTRUÇOES 
SERVIÇOS E LOCACOES LTDA, CNPJ: 15.364.149/0001-27, por não atender ao item 5.5.9; DIAS 
ENGENHARIA DE LOCAÇOES EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88, por não atender ao item 5.4.4; 
ROQUE CONSTRIÇOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 32.892.707/0001-46, por não atender ao 
item 5.4.2; 5.4.4.2; 5.4.5.1; 5.4.5.2;  5.5.1; DFF CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ: 
35.185.383/0001-02, por não atender aos itens 5.2.2; 5.4.1; SERRA CONSTUÇOES E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ: 14031903/0001-44, por trocar os envelopes de habilitaçao e proposta; ESTRUTURAL 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL E LOCAÇOES EIRELI, CNPJ: 05.881.170/0001-46, por nao 
atender aos itens 5.3.6; 5.4.7. Ficam intimados os licitantes habilitados para no dia 22 de Setembro 
de 2022 as 10:00 horas o comparecimento para a abertura dos Envelopes de Propostas de Preços; 
Maiores informações encontra-se na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Sapé, na RUA ORCINE FERNANDES, S/Nº - CENTRO - SAPÉ - PB., CEP: 58340–000 - E-mail: 
cplsape1@gmail.com.

SAPÉ - PB, 09 de Setembro de 2022.
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

PRESIDENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:30 horas do dia 28 de Setembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa do ramo para executar 
serviço de internet permanente – links no total de 330 mb – inclusive suporte técnico interno/externo 
e toda instalação com mão de obra por conta do contratado para atender as necessidades dos 
vários programas mantidos pela secretaria de desenvolvimento social deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto 
Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 13 de Setembro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
CONCORRENCIA N.º 001/2022

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sapé-PB, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
do setor de engenharia, a proposta da empresa GEO LIMPEZA URBANA LTDA foi considerada 
classificada, pois atendeu todos os requisitos presentes em edital, Tornando-se dessa forma a 
vencedora do certame, com o valor total de - R$ 41.212.882,80. Maiores informações encontra-se 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Sapé, na RUA ORCINE FERNANDES, 
S/Nº - CENTRO - SAPÉ - PB., CEP: 58340–000 - E-mail: cplsape1@gmail.com.

SAPÉ - PB, 13 de Setembro de 2022.
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Concorrência nº 00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assina-
tura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Geo Limpeza Urbana Ltda - CNPJ 16.938.548/0001-17. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Edifício Mel Shopping - 
Piso Superior - Sala 218 - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Sapé - PB, 13 de Setembro de 2022
SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2022, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO 
DE SAPÉ/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: GEO LIMPEZA URBANA LTDA - R$ 41.212.882,80.

Sapé - PB, 13 de Setembro de 2022
SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz-
-PB, torna pública a retificação do Extrato de Contrato nº 00065/2022, publicado no dia 24/08/2022 
no DOU, DOE e JORNAL A UNIÃO. ONDE SE LÊ: “R$ 730.387,00”, LEIA-SE “R$ 365.190,52”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA PREÇOS Nº 00001/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz-

-PB, torna pública a retificação do Extrato de Contrato nº 00065/2022, publicado no dia 24/08/2022 
no DOU, DOE e JORNAL A UNIÃO. ONDE SE LÊ: “R$ 730.387,00”, LEIA-SE “R$ 365.190,52”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
NOTIFICAÇÃO 

CONTRATO Nº 00079/2020-CPL – TP Nº 00002/2020
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
NOTIFICADA: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
A prefeitura Municipal de Sertãozinho, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço à Rua 

Dirson Andrade, nº 103, Centro, Sertãozinho-Pb, neste ato, representado pelo prefeito José de Souza 
Machado, doravante denominada simplesmente NOTIFICANTE, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o cargo, utilizando-se deste instrumento e na melhor forma do direito, vem, NOTIFICAR 
a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 12.072.392/0001-83, com endereço na Rua Girassóis , 22, Centro, 
Santo Antonio-RN, doravante denominada NOTIFICADA, pelos fatos a seguir descritos.

A empresa notificada celebrou contrato com a municipalidade notificante para executar serviços 
de pavimentação em paralelepípedos em colchão de areia, em diversas ruas do município, conforme 
Cláusula segundo do Contrato firmado.

O referido contrato originou-se da Tomada de preço nº 0002/2020, processado nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93  e Lei Complementar nº 123/2006, conforme Cláusula primeira da avança 
Administrativa.

O referido contrato foi firmado pelas partes em 10 de agosto de 2020, devendo a empresa 
notificada dá início a execução do contrato de forma imediata, conforme cláusula sétima da avença 
administrativa. Saliente-se ainda, que, conforme a mencionada cláusula, o prazo para conclusão 
da obra é de 4 (quatro) meses.

Ocorre que, após os trâmites de estilo, realizada fiscalização pelo setor competente desta 
edilidade, a quem compete por força legal fiscalizar a execução do contrato, constatou-se que o 
serviço objeto do contrato encontra-se paralisado há mais de 2 (dois) meses, com a conclusão de 
apenas uma rua, conforme demonstra o relatório emitido pela engenheira do município (anexo).

Impede destacar ainda, que conforme previsão contratual exarada em cláusula décima terceira, 
a empresa notificada, está sujeita as sanções/penalidades administrativas previstas no art. 86 e 
87 da Lei Federal nº 8.666/93.

Assim, necessário é, que a notificada passe a cumprir no 48 (prazo de quarenta e oito) horas, 
com fidelidade os termos do contrato nº 00079/2020, celebrado com a notificante, informando ainda 
no mesmo prazo, a partir do recebimento desta notificação, os motivos que a levou a tal descum-
primento. Registre-se ainda, que, a justificativa apresentada, não exime a empresa notificada de 
retomar os trabalhos e assim concluir a obra, conforme obrigações contidas no referido Contrato 
Administrativo, objeto da presente NOTIFICAÇÃO.

Isto posto, mantendo-se inerte a notificada em relação a esta notificação para cumprimento do 
contrato, ficando constatada a conduta descrita no art. 77 da Lei 8.666, emerge cristalino o direito 
da notificante em denunciar o descumprimento do contrato por parte da notificada, aplicando-lhe as 
penalidade previstas em lei, bem como no referido contrato, deflagrando-se processo administrativo 
para rescindir o referido contrato pacto, garantindo à notificada o direito a prévia defesa, conforme 
art.87, caput, da lei 8.666/93. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais 
esclarecimentos. 

SERTÃOZINHO, EM 01 DE SETEMBRO DE 2022.
Atenciosamente,

JOSÉ DE SOUSA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
NOTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº 00110/2018-CPL – TP Nº 00003/2018
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
NOTIFICADA: RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
A prefeitura Municipal de Sertãozinho, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço à Rua 

Dirson Andrade, nº 103, Centro, Sertãozinho-Pb, neste ato, representado pelo prefeito José de Souza 
Machado, doravante denominada simplesmente NOTIFICANTE, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o cargo, utilizando-se deste instrumento e na melhor forma do direito, vem, NOTIFICAR 
a empresa RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 29.878.872/0001-39, com endereço na Rua João Bezerra Cabral, 
S/N, Centro, Caturité-PB, doravante denominada NOTIFICADA, pelos fatos a seguir descritos.

A empresa notificada celebrou contrato com a municipalidade notificante para executar serviços 
de pavimentação em paralelepípedos em colchão de areia, em diversas ruas do município, conforme 
Cláusula segundo do Contrato firmado.

O referido contrato originou-se da Tomada de preço nº 0003/2018, processado nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93  e Lei Complementar nº 123/2006, conforme Cláusula primeira da avança 
Administrativa.

O referido contrato foi firmado pelas partes em 20 de dezembro de 2018, devendo a empresa 
notificada dá início a execução do contrato de forma imediata, conforme cláusula sétima da avença 
administrativa. Saliente-se ainda, que, conforme a mencionada cláusula, o prazo para conclusão 
da obra é de 3 (três) meses.

Ocorre que, após os trâmites de estilo, realizada fiscalização pelo setor competente desta 
edilidade, a quem compete por força legal fiscalizar a execução do contrato, constatou-se que a 
empresa notificada, apesar de concluir quase 100% (cem por cento) da obra objeto do contrato, não 
finalizou os trabalhos, conforme demonstra o relatório emitido pela engenheira do município (anexo).

Impede destacar ainda, que conforme previsão contratual exarada em cláusula décima terceira, 
a empresa notificada, está sujeita as sanções/penalidades administrativas previstas no art. 86 e 
87 da Lei Federal nº 8.666/93.

Assim, necessário é, que a notificada passe a cumprir no 48 (prazo de quarenta e oito) horas, 
com fidelidade os termos do contrato nº 00110/2018, celebrado com a notificante, informando 
ainda no mesmo prazo, a partir do recebimento desta notificação, os motivos que a levou a tal 
descumprimento. Registre-se ainda, que, a justificativa apresentada, não exime a empresa notifi-
cada de retomar os trabalhos e assim concluir a obra, conforme obrigações contidas no Contrato 
Administrativo nº 000110/2018, objeto da presente NOTIFICAÇÃO.

Isto posto, mantendo-se inerte a notificada em relação a esta notificação para cumprimento do 
contrato, ficando constatada a conduta descrita no art. 77 da Lei 8.666, emerge cristalino o direito 
da notificante em denunciar o descumprimento do contrato por parte da notificada, aplicando-lhe 
as penalidade previstas em lei, bem como no referido contrato, deflagrando-se processo adminis-
trativo para rescindir o referido contrato por força da cláusula décima terceira do pacto, garantindo 
à notificada o direito a prévia defesa, conforme art.87, caput, da lei 8.666/93. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais 
esclarecimentos. 

SERTÃOZINHO, EM 01 DE SETEMBRO DE 2022.
Atenciosamente,

JOSÉ DE SOUSA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

DE SUPRESSÃO
Extrato do 6º Termo Aditivo de Supressão de valor do Contrato de nº 00001/2022, cujo objeto 

é Aquisição parcelada de Combustíveis, destinados a atender a frota de veículos pertencentes 
e/ou locados a esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00015/2021 - Partes: 
Prefeitura Municipal de Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o reajuste 
concedido os preços passam a vigorar com os seguintes valores: R$ 5,49 por litro de Gasolina 
Comum, R$ 7,05 por litro de Óleo Diesel B S500 Comum e R$ 7,15 por litro de Óleo Diesel 
S10. Informações no e-mail cplserradaraiz@hotmail.com, ou na sede da Prefeitura Municipal 
no Largo da Matriz, 60. 

Serra da Raiz-PB, 12 de setembro de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
NOTIFICAÇÃO 

CONTRATO Nº 00081/2018-CPL
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
NOTIFICADA: RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
A prefeitura Municipal de Sertãozinho, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço à Rua 

Dirson Andrade, nº 103, Centro, Sertãozinho-Pb, neste ato, representado pelo prefeito José de Sousa 
Machado, doravante denominada simplesmente NOTIFICANTE, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o cargo, utilizando-se deste instrumento e na melhor forma do direito, vem, NOTIFICAR 
a empresa RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 29.878.872/0001-39, com endereço na Rua João Bezerra Cabral, 
S/N, Centro, Caturité-PB, doravante denominada NOTIFICADA, pelos fatos a seguir descritos.

A empresa notificada celebrou contrato com a municipalidade notificante para executar serviços 
de pavimentação em paralelepípedos em colchão de areia, em diversas ruas do município, referente 
ao convênio nº 1030611-84/2016, formalizado através do contrato nº 2841.1030611/2016, conforme 
Cláusula segundo do Contrato firmado.

O referido contrato originou-se da Tomada de preço nº 0002/2018, processado nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93  e Lei Complementar nº 123/2006, conforme Cláusula primeira da avança 
Administrativa.

Ocorre, que após uma fiscalização efetuada pelo setor competente desta edilidade, conforme 
relatório emitido pela engenheira civil deste Município, constatou-se que a execução do contrato 
se encontra paralisado, restando a obra objeto do contrato INACABADA.

Insta salientar, que o cronograma de execução não foi respeitado pela empresa notificado, o 
que causa prejuízo a esta edilidade.

Impende destacar ainda, que conforme previsão contratual exarada em Cláusula Décima Terceira, 
a empresa notificada, está sujeita as sanções/penalidades administrativas previstas no art. 86 e 
87 da Lei Federal nº 8.666/93.

Assim, necessário é, que a notificada passe a cumprir no prazo de 48 (quarenta e oito)) horas, com 
fidelidade os termos do contrato nº 00081/2018, celebrado com a notificante, informando ainda, no 
mesmo prazo a partir do recebimento desta notificação, os motivos que a levou a tal descumprimento. 

Isto posto, mantendo-se inerte a notificada em relação a esta notificação para cumprimento do 
contrato, ou vier esta a perpetrar qualquer conduta descrita no art. 78 da Lei 8.666, emerge cris-
talino o direito da notificante em denunciar o descumprimento do contrato por parte da notificada, 
deflagrando-se nos termos da lei, processo Administrativo para rescindir o referido Contrato por 
força da cláusula décima terceira do pacto, nos termos do art. 77 da Lei 8.666/93, aplicando-lhe as 
sanções prevista em lei, bem como no contrato firmado pelas partes.

Ante o exposto, o Município de Sertãozinho-PB, NOTIFICA a empresa RF SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, para dar continuidade a execução do contrato administrativo nº 
0081/2018, sob pena de rescisão unilateral por parte do município notificante conforme previsão 
contratual, nos moldes da Lei 8.666/93. 

No mais, coloca-se esta municipalidade à disposição de Vossa Senhoria para eventuais es-
clarecimentos. 

NOTIFIQUE-SE;
PUBLIQUE-SE.

SERTÃOZINHO, EM 01 DE SETEMBRO DE 2022.
Atenciosamente,

JOSÉ DE SOUSA MACHADO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessa-

dos que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, sob 
o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Setembro de 2022 as 14:00 
horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública 
Construção de Creche, de Acordo com o Programa Paraíba Primeira Infância, Convênio nº 
203/2022 Secretaria de Estado da Educação e Da Ciência e Tecnologia. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL prédio da P.M. de Sobrado - Rua Manoel de Sales, 178, Centro, Sobrado – PB, 
CEP: 58.342-000. Informações na sala da CPL, na sede do município, e-mail: cplsobrado@
gmail.com, telefone: 83-3661-1018.

Sobrado/PB, 13 de Setembro de 2022.
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos inte-

ressados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução 
Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Setembro de 
2022 as 14:30 horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra 
Civil Pública Construção de Uma Escola com Quatro Salas de Aulas, Convênio nº 329/2022 
Secretaria de Estado da Educação e Da Ciência e Tecnologia. A reunião ocorrerá na sala da 
CPL prédio da P.M. de Sobrado - Rua Manoel de Sales, 178, Centro, Sobrado – PB, CEP: 
58.342-000. Informações na sala da CPL, na sede do município, e-mail: cplsobrado@gmail.
com, telefone: 83-3661-1018.

Sobrado/PB, 13 de Setembro de 2022.
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 005/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessa-

dos que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, sob 
o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Setembro de 2022 as 15:00 
horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública 
Construção de Muro no Estado Municipal Deputado Adauto Pereira. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL prédio da P.M. de Sobrado - Rua Manoel de Sales, 178, Centro, Sobrado – PB, CEP: 
58.342-000. Informações na sala da CPL, na sede do município, e-mail: cplsobrado@gmail.
com, telefone: 83-3661-1018.

Sobrado/PB, 13 de Setembro de 2022.
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE VEÍCULO TIPO PASSEIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBICA (CENTRO 
ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MANUEL OLIVEIRA SILVA 04759300457 - R$ 36.000,00.

Solânea - PB, 12 de Setembro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA 
DE GESTÃO PÚBICA (CENTRO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00049/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:02:00 
– SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 (15001000).339039.99 – OUTROS 
SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/09/2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00238/2022 - 13.09.22 - MANUEL OLIVEIRA 
SILVA 04759300457 - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de pedras (pedra rachão e paralelepípedos) para atender as 
necessidades deste Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00045/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 08.00 – SECRETARIA 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071 (15001000). 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00235/2022 - 05.09.22 - TARCISIO COPPI BORGES - R$ 98.137,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para realização de Exames clínicos para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 
06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE)– 10.301.2008.2041 (1600
0000)/10.302.2009.2045(16000000)/10.302.2010.2047 (15001002). ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
02/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00230/2022 
- 02.09.22 - CLINICA SAO PAULO LTDA - R$ 16.400,00; CT Nº 00231/2022 - 02.09.22 - 
ECOCLINICA LTDA - R$ 20.370,00; CT Nº 00232/2022 - 02.09.22 - GAMA SERVICOS DE 
DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 1.742.217,00; CT Nº 00233/2022 - 02.09.22 - L 
A BARBOSA JUNIOR EIRELI - R$ 207.050,00; CT Nº 00234/2022 - 02.09.22 - WANDERLEY 
DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 40.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 09/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção de Quadra Poliesportiva para a Escola 
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município 
de Sousa/PB, conforme Convênio SEECT/PB n° 330/2022, discriminados e quantificados nos 
anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 14 DE OUTUBRO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 13 de Setembro de 2022.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador 
Antônio Mariz, “O Marizão”, no Município de Sousa/PB, conforme convênio FDE n° 017/2022, 
discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 29 DE SETEMBRO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 13 de Setembro de 2022.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL

FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS REMANESCENTES) – 
EMENDA 21270018. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 29 de Setembro de 2022. Início 
da fase de lances: 08:35 horas do dia 29 de Setembro 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: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Setembro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – EMENDA 71160002. 
Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 29 de Setembro 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.
com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Setembro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO TIPO PICK–UP – EMENDA 202181000789. Abertura da sessão pública: 08:30 horas 
do dia 30 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 30 de Setembro de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Setembro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Setembro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE. 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 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 05 de Setembro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2022
PROCESSO Nº 19.000.017965.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR (SONDAS ALTO CUSTO), destinado aos DIVERSOS HOSPITAIS – HRPSRC, HRP, 
HPMGER, HCCG, HETCG, HEETSHL e HRWL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/09/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01901-8
João Pessoa, 13 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2021
PROCESSO Nº 19.000.006281.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, destinado ao HOS-
PITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/09/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 902362021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  22-00146-9
João Pessoa, 13 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 036/2022

REGISTRO Nº 22-01871-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE GUARABIRA/PB.
Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de outubro de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Por este edital são convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em conjunto no dia 30 de setembro de 2022, às 10:00 horas, 
na sede social da Companhia, estabelecida à Rua João Pessoa, 330, nesta Cidade, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) discussão e votação dos Documentos da Administração, do 
Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das 
Origens e Aplicações dos Recursos, todos referentes ao Exercício de 2021, publicados no Diário 
Oficial do Estado e no jornal A União, no dia 25.05.2022; 2) apreciação dos assuntos constantes da 
Reunião da Diretoria realizada no dia 03.09.2022; 3)  deliberação sobre alteração do valor do capital 
social; 4) outros assuntos de interesse dos Acionistas. Os documentos acham-se à disposição dos 
Acionistas para consulta na sede da Companhia.

Campina Grande, 10 de setembro de 2022.
PAULA FRANCINETE MEDEIROS SILVA

Diretora Presidente.

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, LRO = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO 
DE GRAVATÁ = IT: 3.000.000,00 = ÁREA: 30M² = NE: 02 = L/AT: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
RIO DO PEIXE-PB. Processo: 2022-003460/TEC/LRO-0113.

MONTE ALEGRE TÊXTIL S.A - MATESA TÊXTIL
CNPJ Nº. 41.196.791/0001-54

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordináriaa 
realizar-se no dia 13de outubro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua 
Y-2, nº 341, Distrito Industrial de João Pessoa, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, com 
vista a apreciar a seguinte ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos Administradores, discutir e 
votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e a destinação do resultado, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2020;e (b) Outros assuntos 
de interesse da sociedade.  

João Pessoa, PB, 12 de setembro de 2022
Francisco José Cavalcanti Gonçalves,

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado da Paraíba, representante 
do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Mataraca-SINSPUMMA, inscrito no CNPJ nº 
13.301.496/0001-85 nesse ato representado por seu presidente, subscritor, SENILDO HENRIQUE 
DA SILVA, CPF nº: 854.217.744-49, PIS/PASEP: 1.706.467.815-0, no uso de suas atribuições es-
tatutárias e nos termos da Portaria 671/2021, CONVOCA toda a categoria dos Servidores Públicos 
do Município de Mataraca- PB, ativos e inativos, pertencentes ao quadro de pessoal permanente de 
ambas secretarias, para participarem de uma assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede 
social do SINSPUMMA-PB, localizada: Emídio Vidal de Negreiros, s/nº, Planalto II, CEP: 58292-000, 
Mataraca – PB no dia 22 de setembro de 2022, às 9h, 1° Convocação com no mínimo 2/3 (dois terços) 
do número total de associados, e/ou 01(uma) hora após, em 2° convocação, com qualquer número de 
associados presentes, para discussão e deliberação da ordem do dia: 1) Instituir a Comissão Eleitoral; 
2) Discussão do Processo Eleitoral do Quadriênio 2022-2026;  3) Outros assuntos.

JOÃO PESSOA – PB, 13 DE SETEMBRO 2022
SENILDO HENRIQUE DA SILVA

PRESIDENTE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação, a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba, convoca nos termos do Estatuto Social desta Entidade 
e na legislação em vigor, todos os Sindicatos de Trabalhadores Rurais filiados a esta Federação, 
que estiverem em condições de exercer o direito a voz e ao voto, para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária de Prestação de Contas, que ocorrera de forma VIRTUAL, através da Plataforma 
ZOOM, em primeira convocação ás 08:00 horas do 28 de Setembro de 2022, que deverá ter 
presença mínima de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um), dos filiados votantes. Caso não haja 
“QUORUM” em primeira convocação, a Assembleia será realizada em Segunda Convocação, com 
5% dos filiados votantes, no mesmo dia e local, as 08h30min – meia hora após o horário previsto 
da primeira convocação-, na qual será deliberada a seguinte ordem do dia:

1 - Leitura do Edital de Convocação da Assembleia;
2 - Discussão e Aprovação do Balanço Patrimonial do Exercício de 2021;
3 - Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Balanço Patrimonial do exercício 

de 2021;
4 - Discussão e Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2023;
5 – Leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre a Previsão Orçamentária para o Exercício 

de 2023.
João Pessoa-PB, 14 de Setembro de 2022.

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2615858 CPF: 805926194XX, CONTRATO: 2236872 CPF: 713024384XX, 
CONTRATO: 2216400 CPF: 700234524XX, CONTRATO: 2402048 CPF: 130428164XX, 
CONTRATO: 2611229 CPF: 715448094XX, CONTRATO: 6106415 CPF: 080801564XX, 
CONTRATO: 2604193 CPF: 619060187XX, CONTRATO: 2605235 CPF: 709352494XX, 
CONTRATO: 6103928 CPF: 226124244XX, CONTRATO: 6202880 CPF: 132899264XX, 
CONTRATO: 2238088 CPF: 091776314XX, CONTRATO: 2238143 CPF: 114051387XX, 
CONTRATO: 21104265 CPF: 087545524XX, CONTRATO: 2701929 CPF: 136196134XX, 
CONTRATO: 2611114 CPF: 172576454XX, CONTRATO: 2609956 CPF: 121843174XX, 
CONTRATO: 2701232 CPF: 134045944XX, CONTRATO: 2235978 CPF: 104436924XX, 
CONTRATO: 2401958 CPF: 065726724XX, CONTRATO: 2702527 CPF: 164640714XX, 
CONTRATO: 2240504 CPF: 139250814XX, CONTRATO: 2608699 CPF: 079660734XX, 
CONTRATO: 2607524 CPF: 026345774XX, CONTRATO: 2240209 CPF: 178924864XX, 
CONTRATO: 2101776 CPF: 104662514XX, CONTRATO: 2606330 CPF: 144721164XX, 
CONTRATO: 2401783 CPF: 132938824XX, CONTRATO: 2240624 CPF: 007396534XX, 
CONTRATO: 2615556 CPF: 155605124XX, CONTRATO: 2605462 CPF: 167695854XX, 
CONTRATO: 2612255 CPF: 137865814XX, CONTRATO: 2603491 CPF: 124104804XX, 
CONTRATO: 2243248 CPF: 147849664XX, CONTRATO: 2614584 CPF: 122230954XX, 
CONTRATO: 2608705 CPF: 068950104XX, CONTRATO: 2607771 CPF: 146818554XX, 
CONTRATO: 2233406 CPF: 138272584XX, CONTRATO: 2400146 CPF: 150377848XX, 
CONTRATO: 2606733 CPF: 091361684XX, CONTRATO: 2600183 CPF: 710339534XX, 
CONTRATO: 2237103 CPF: 097096134XX, CONTRATO: 2237104 CPF: 701359154XX, 
CONTRATO: 2237495 CPF: 114783744XX, CONTRATO: 2235328 CPF: 173811794XX, 
CONTRATO: 21104600 CPF: 149008364XX, CONTRATO: 2616000 CPF: 062584014XX, 
CONTRATO: 6108301 CPF: 050795294XX, CONTRATO: 2606624 CPF: 711786344XX, 
CONTRATO: 2235435 CPF: 121348394XX, CONTRATO: 2702515 CPF: 700761754XX, 
CONTRATO: 2242497 CPF: 703174784XX, CONTRATO: 2604583 CPF: 123268484XX, 
CONTRATO: 2606653 CPF: 709696874XX, CONTRATO: 2607007 CPF: 026272364XX, 
CONTRATO: 2601199 CPF: 159444704XX, CONTRATO: 2614292 CPF: 039680914XX, CON-
TRATO: 2611158 CPF: 146801364XX, CONTRATO: 2176427 CPF: 078045644XX, CONTRA-
TO: 2210489 CPF: 115068324XX, CONTRATO: 2613646 CPF: 178635424XX, CONTRATO: 
2605303 CPF: 491859694XX, CONTRATO: 2229721 CPF: 140529364XX, CONTRATO: 
2607471 CPF: 146529514XX, CONTRATO: 2602921 CPF: 030959024XX, CONTRATO: 
2242883 CPF: 111755524XX, CONTRATO: 2604828 CPF: 007560104XX, CONTRATO: 2178117 
CPF: 702573734XX, CONTRATO: 2607331 CPF: 133974504XX, CONTRATO: 2401391 
CPF: 071512364XX, CONTRATO: 2605123 CPF: 142141944XX, CONTRATO: 2608455 
CPF: 096869994XX, CONTRATO: 2701364 CPF: 062247654XX, CONTRATO: 2237106 
CPF: 112008614XX, CONTRATO: 2240167 CPF: 057308824XX, CONTRATO: 6203179 
CPF: 205698404XX, CONTRATO: 2607151 CPF: 354126074XX, CONTRATO: 2232603 
CPF: 150274844XX, CONTRATO: 2605337 CPF: 007928954XX, CONTRATO: 2400436 
CPF: 159575424XX, CONTRATO: 6104151 CPF: 009399224XX, CONTRATO: 2233870 
CPF: 343031974XX, CONTRATO: 2192920 CPF: 068469914XX, CONTRATO: 2602885 
CPF: 712941184XX, CONTRATO: 6107447 CPF: 012750104XX, CONTRATO: 2607632 
CPF: 714056154XX, CONTRATO: 2233143 CPF: 070474994XX, CONTRATO: 2237099 
CPF: 056687794XX, CONTRATO: 6107223 CPF: 062532244XX, CONTRATO: 2609926 
CPF: 172924374XX, CONTRATO: 2602811 CPF: 057655734XX, CONTRATO: 2611185 CPF: 
000824864XX, CONTRATO: 21104985 CPF: 704058314XX

COMARCA DE CABEDELO. 4ª VARA MISTA. EDITAL DE CITAÇÃO. AÇÃO DEBUSCA E 
APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIACERTA. PRAZO 40 DIAS. 
Processo PJE nº 0000694-87.1998.8.15.0731. Ação de Busca eApreensão convertida em Ação de 
Execução por Quantia Certa. Exequente: BANCO DONORDESTE DO BRASIL S/A. Executado: 
PLASTIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOSDO NORDESTE LTDA, CNPJ 12.923.298/0001-90. Nos 
Termos do Despacho ID48412966 (13/09/2021), CITE-SE a empresa PLASTIL INDÚSTRIA DE 
PLÁSTICOSDO NORDESTE LTDA, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DANTE-
BELLARDINO ZACCARA FILHO E MATTEO ZACCARA NETO, acerca da CONVERSÃO da Ação 
de Busca e Apreensão em Ação de Execução por quantia certa,advertindo-os de que será nomeado 
Curador Especial em caso de Revelia (art. 257, doCPC, inciso IV), conforme deferido no Despacho 
ID 27857233, Item 1, em 14/06/2018,Volume 7,Página 100, e para PAGAR a dívida indicada no ID 
27857233, Volume 7, Página97, atualizada em 21/05/2018, no VALOR de R$ 5.152.819,75 (cinco 
milhões, cento ecinquenta e dois mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), 
noPRAZO de03 (TRÊS) DIAS, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem 
depenhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o nãopaga-
mento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC,art. 829, 
§ 1°) para Eventuais Embargos, no Prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme ocaso, na forma 
do artigo 231 do CPC (Art. 915). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dezpor cento) sobre o 
valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parteexecutada efetue o paga-
mento no prazo mencionado(CPC, art. 827, § 1°). Cientifique-se aindaa parte devedora de que, no 
prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequentee comprovando o depósito de 
trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e dehonorários de advogado, poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6(seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e de juros de um por cento ao mês(CPC, art. 916). E para que não se alegue 
ignorância, determinou a MM. Juíza a expedição dopresente edital e publicação no DJEN. Dra. 
Teresa Cristina de Lyra Pereira Veloso, Juíza deDireito Titular da 4 Vara. Eu, Márcia Xavier da Silva, 
Técnica Judiciária, digitei. Cabedelo,09/09/2022.

CONSTRUTORA ABC LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.293.809/0001-35, TORNA PÚBLICO QUE 
RECEBEUDA SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR SITUADA Á AVENIDA 
OCEANO ATLANTICO, S/Nº, INTERMARES, S/Nº, CABEDELO– PARAÍBA.

COMUNICADO
A SOSERVI – SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, convoca o funcionário JOSENILDO 
SILVA SOARES, para comparecer a sede desta empresa, no prazo de 48 horas, para tratar de 
assunto de seu interesse.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, CNPJ nº09.123.027/0001-46, torna 
público que foi concedida pela SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Ambiental de Operação nº 2424/2022, para o Loteamento Industrial, situado no Distrito 
Industrial do Turismo – Costa do Sol, município de João Pessoa – PB, conforme processo nº 2022-
002280/TEC/LO-3952 com validade até 04/09/2024.

SINDICATO DO COMÉRCIO DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ 35.589.597/0001-36

E D I T A L
O Presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato do Comércio dos Revendedores de Veículos 

do Estado da Paraíba (SINVEP), no uso de suas atribuições - deixa público - que convoca seus 
associados efetivos aptos para inscrição de chapas que concorrerão às eleições da nova Diretoria 
do SINVEP, para o quadriênio 2023-2027, que ocorrerão de acordo com as normas previstas no 
Estatuto - art. 20 e seguintes -  e o disposto neste Edital.

Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação e/ou aclamação a ser realizada no auditório José Valderedo 
Fialho Fonseca, no shopping Carro Legal, localizado na Av. Afonso Barbosa   nº 1681, Bairro dos 
Ipês, nesta Capital, CEP. 58.033-450, no dia 28 de novembro de 2022, às 08h00min., findando às 
17h00min., impreterivelmente. 

Art. 2º - Poderão se inscrever, votar e ser votados os membros efetivos e em dia com as suas 
mensalidades;

Art. 3ª – Durante a Assembleia Geral as composições das chapas serão formalizadas e, em 
seguida, submetidas ao escrutínio e/ou aclamação dos presentes, que elegerão a chapa completa 
mínima conforme art. Art. 7º, Parágrafo Único, a saber:

• Presidente;
• Vice-Presidente;
• 1º Secretário;
• 2º Secretário;
• 1º Tesoureiro
• 2º Tesoureiro
• Conselheiros Fiscais Titulares - (03)
• Suplentes do Conselho Fiscal - (03)
• Delegado Titular - (01)
• Delegado Suplente - (01)
Art. 4º- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, disponíveis para consulta junto 

à Assembleia Geral, podendo ocorrer na data deliberada para o escrutínio, mediante coordenação 
da Comissão Eleitoral designada.

Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, no dia e no horário 
da realização da Assembleia Geral da categoria (28/11/2022), mediante preenchimento de requeri-
mento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito, a saber: Cédula de Identidade 
e comprovante de regularidade com o SINDICATO. 

Parágrafo único - Todo e qualquer pedido de impugnação somente será admitido e apreciado 
no dia aprazado para realização da consulta e/ou homologação, devendo a Comissão Eleitoral se 
manifestar e decidir até - nó máximo - 04 (quatro) horas antes do encerramento do escrutínio e/
ou aclamação.

João Pessoa, em 13 de setembro de 2022.
COMISSÃO ELEITORAL:

Sr. Richomer Barros Neto, Presidente
Sr. Alexandre Robson Costa, Mesário

Sr. Eduardo Henrique Lopes Carneiro, Mesário
FÁBIO JOSÉ INTERMINENSE DE SANTANA 

Presidente
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