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José Dumont é 
preso, no Rio, 
com pornografia 
infantil

Inflação eleva 
em quase 44% 
valor do seguro 
para veículos

Inquérito também in-
vestiga estupro de vulnerá-
vel, mesmo crime que ator 
responde em ação na PB.
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Preço alto de peças de 
reposição e falta de veí-
culos novos contribuíram 
para o aumento. 

Página 17

Em CG, bandidos 
escondem armas 
e drogas dentro 
de túmulos

Pesquisadores 
descobrem 
mais dois sítios 
arqueológicos

Já em Patos, vândalos 
invadem cemitério, abrem 
caixão e queimam o ca-
dáver. 
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Um cemitério de be-
xiguentos e um sítio pa-
leontológico são os novos 
achados da UEPB.
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Supremo mantém suspenso 
piso salarial da enfermagem

conquista ameaçada

Com um placar de 7 a 3, ministros formaram maioria contra o novo salário base da categoria. Página 15

Novos aparelhos possuem mais funções operacionais e podem detectar, por exemplo, avanço de sinal e conversão proibida. Página 5

Capital terá lombadas eletrônicas mais sofisticadas

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Reeleito, o 
presidente Jean 
Patrício (em pé) foi 
empossado para o 
mandato de 2023 a 
2025, juntamente com 
uma nova diretoria. 

Página 4

IHGP: diretoria toma posse e 
saúda novos sócios do instituto

n “A gente nasce com um 
aparelho ‘risador’ e um aparelho 
‘chorador’. Os dois ocupam o 
mesmo lugar no corpo: o fundo 
do peito. E têm, ambos, a mesma 
importância”.

Nelson Barros
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Espaço Arte Brasil, no Liv Mall, nasce com a proposta 
de aproximar a população de artistas locais e nacionais.

Página 20

Inaugurado, em JP, 
novo espaço para arte

n “Naquele período, a Vila 
Imperial dos Patos não teve muita 
dificuldade em agenciar muitos 
homens dispostos à luta. Somente 
da Serra do Teixeira, saíram mais 
de 50 voluntários”.

Funes Cultural/Damião Lucena
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

652.182

34.610.590

608.518.726

10.402

685.258

6.513.932
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.479.684

454.788.625

12.663.840.006

Lenda do tênis, 
Roger Federer 
se aposenta 
das quadras 

Atleta suíço de 41 
anos afirma que atingiu 
os limites do corpo e fará 
apenas mais um torneio. 
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A Paraíba atravessou a fase mais aguda da pandemia de coronaví-
rus dividindo suas atenções, do ponto de vista da administração pú-
blica estadual, praticamente em duas frentes: as diretrizes sanitárias 
emergenciais, associadas à assistência médico-hospitalar à população, 
e os cuidados com a infraestrutura, para que o processo de desenvolvi-
mento socioeconômico do estado não sofresse solução de continuidade.

Não foi tarefa fácil. Durante esse período em particular, pessoas pas-
saram por experiências difíceis com a Covid-19, e o mais importante: 
as vidas que a doença consumiu, infelizmente, foram perdas irrepará-
veis. No entanto, a luta pela melhoria da qualidade de vida da popula-
ção prosseguiu, e as conquistas foram somando-se à medida que o sur-
to arrefecia e o governo e a sociedade adaptavam-se à nova realidade.

Hoje, estatísticas relacionadas à Paraíba, anunciadas por entidades 
desvinculadas de interesses eleitoreiros, comprovam o acerto das me-
didas administrativas. O impacto social da pandemia, pelos cuidados 
tomados, foi minimizado ao máximo, e o estado pôde manter o passo, 
que acelera-se agora em sintonia com a perda de vitalidade do surto de 
coronavírus. Notícias positivas chegam a toda hora.   

Esta semana, o Centro de Liderança Pública (CLP) destacou a Paraí-
ba em 1º lugar, no Nordeste, no Ranking de Competitividade dos Esta-
dos – 2022. O Estado alcançou o primeiro lugar, na região, em infraes-
trutura, segurança pública e inovação. No ranking nacional, ficou na 
12ª colocação geral, porém, avançou sete posições em inovação e cinco 
em eficiência da máquina pública e em capital humano. 

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou 
que o volume de serviços prestados na Paraíba apresentou taxa de cres-
cimento de 10,6% no mês de julho, comparado a julho de 2021 (maior 
taxa de crescimento do Nordeste e a quarta maior do país). E a Rede 
Penssan, por meio de estudo, avaliou que a Paraíba tem o menor índice 
de pessoas em situação de insegurança alimentar grave do Nordeste.

São notícias alvissareiras, quando se sabe, por exemplo, que estados 
de envergadura econômica superior, como São Paulo, apresentam um 
quadro social em processo de deterioração, com um inaceitável aumen-
to de pessoas em situação de total vulnerabilidade econômica. Isso sem 
falar no desemprego nacional, com mais de 10 milhões de trabalhado-
res sem uma fonte de renda que lhes garanta o sustento. 

Crônica

Seguir em frente
Editorial

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

Por que queimar árvores?
 Há poetas que desejariam ser uma árvore. 

E assim sendo, já árvores, não se comparariam 
às outras, invejando alturas, profundezas das 
raízes, seus estirados galhos, belas folhas e 
lindos frutos. Gozariam, como as árvores o 
fazem, a simplicidade da natureza, tal qual a 
ideia do vate chileno Pablo Neruda, em Oda 
al hombresencillo. Tampouco, como diz o poe-
ta polonês Milosz, elas chegariam a crescer, 
entre tantas altas árvores, sem ferir alguém, 
para, injustamente, sofrerem a maldade de 
serem golpeadas e queimadas. 

Infelizmente os humanos não são, nesse 
sentido, árvores. Matam-se entre si ou vivem, 
com ódio, pretendendo a morte dos outros. 
As árvores ferem ninguém, ao contrário, 
deixam suas sementes formarem, na floresta, 
unidos grupos, como se fossem sociedades ou 
famílias, nas quatro estações do ano, também 
solidárias entre si, seja nas tempestades, nas 
secas, nos terremotos, inundações ou tsuna-
mis da vida. Até os druidas, independentes de 
crença, sentem a inspiração divina, compreen-
dendo em cada árvore um sagrado. E nessa 
compreensão aprendiam amor e sabedoria, 
promessas consequentes do druidismo.

É possível acreditar que exista alguém 
que não goste de árvore? Nessa humanidade 
tudo é possível... Para não praticar o verbo 
“acreditar”, basta rever os filmes e vídeos 
denunciantes dos que desferem “broncas” 
machadadas contra as árvores da floresta 
virgem ou lançam sobre elas chamas incen-
diárias, tão somente com o intuito financeiro 
de ganhar dinheiro, evocando a justificativa 
de não haver pão na mesa dos que têm fome. 
Contudo, vendidas as exportações, até jo-
gando no mar a produção em excedência, os 
incendiários lucram e o povo continua, aos 
milhões, a passar fome. 

Advertidos nós, brasileiros, sobre as in-
cessantes queimadas nas inúmeras matas, 
elas são medidas aos tamanhos de milhares 
de “campo de futebol”, sem traves, cobertos 
de brasas e cinzas, sobre o que provém a 
boca insensata: “Em outros países, acontece 
o mesmo”. Os druidas veneram o carvalho, 
e nós deveríamos ter especial veneração ao 

pau-brasil, além de outras razões, árvore 
de onde se originou o nome do nosso país. 
Quanto a esse dever para com a natureza, 
pratique-se a doutrina druídica. O que é bom 
sempre é imitável.

Há almas generosas que merecem longe-
vidade porque cuidam das árvores. Todas as 
noites, regam as plantas, defendendo-as, às 
vezes, com grades de madeira. Não precisa 
praticar a dendrolatria, para nossa sobre-
vivência, é suficiente deixar que as árvores 
sobrevivam. Por analogia, as árvores do co-
nhecimento e as genealógicas terão vida, se e 
somente se as árvores das nossas praças, jar-
dins ou quintais, em simbiose de raízes, como 
fazem os coqueiros, também com as das matas 
e das florestas, multipliquem suas vidas. Não 
deitadas ao solo, mas em pé, vivas, apontando 
para os céus. Desde que seja tarde, como nos 
alerta o poeta Olavo Bilac, em Poesias, em 
possíveis fatalidades, por consciências tardias: 
“Gemem os bardos. Triste, o olhar por céus em 
fora/ Uma druidisa alonga, e os astros mira, 
e chora”... As árvores também resistem, elas 
não tombam ao primeiro golpe, seria como 
que implorassem, na visão do nosso poeta 
Augusto dos Anjos: Deixem que eu viva...  

Um teste rápido: com que frequência 
você registra um adolescente lendo um li-
vro em um banco de jardim, na sombra 
de uma árvore em um parque da cida-
de, numa mesa de lanchonete enquanto 
aguarda o sanduiche?

Segunda etapa do teste: com que fre-
quência você registra um adolescente com 
postura curvada, dedos ágeis, manusean-
do celulares enquanto à sua volta nada tem 
sentido? Um grupo de crianças e adoles-
centes em uma mesa de lanchonete, de pi-
zzaria, em dia de rodizio, onde cada um 
está imerso em seu próprio mundo resu-
mido ao celular que é manuseado com a 
destreza de quem não consegue enxergar 
além da tela?

A resposta ao teste somente ganha 
substância quando ressalvamos que não se 
trata de condenação banal e inconsequen-
te do conhecimento e, portanto, da tecno-
logia. Esta, resultado do trabalho humano 
no aperfeiçoamento de sua inteligência e 
de sua capacidade de interação com outros 
homens na construção de artefatos concei-
tuais para entender e explicar o mundo, 
bem como, para melhor viver neste mun-
do, é positiva. O risco está em seu uso.

Assim, estudos recentes estão revelan-
do algo assustador para nós. Pela primeira 
vez “os filhos passaram a ter mentes menos 
afiadas do que a de seus pais”. Ou seja, as 
novas gerações estão mais contraídas em 
sua capacidade de pensar, de transformar, 
de avançar no “processo civilizatório”.

O neurocientista francês Michel Des-
murget, diretor de pesquisas do Instituto 
Nacional de Saúde da França, um dos es-
pecialistas que, nos últimos anos, tem se 
debruçado a investigar o fenômeno, reve-
la um dos principais comportamentos que 
justifica essa estagnação intelectual: a ex-
cessiva quantidade de horas dedicada ao 
manuseio das telas dos mais variados arte-
fatos digitais. E adverte: “A tela, em si, não 
representa um mal, mas o número de horas 
despendidas na sua frente é assustador”.

E os estudos científicos revelam ainda 
que o uso de computadores e de celulares 
por crianças apenas para se divertir é três 
vezes maior do que para a realização de 
trabalhos e tarefas escolares. Entre os ado-
lescentes, esse percentual sobe para oito.

E quais implicações esses novos mo-
dos de vida traz para o desenvolvimen-
to mental, intelectual e físico de crianças 
e adolescentes. Michel Desmurget adver-
te que “internet e aplicativos de redes so-
ciais em demasia afetam negativamente as 
interações, a linguagem e a concentração, 
os três pilares básicos do progresso cogni-
tivo em qualquer idade, mas de excepcio-
nal importância nos cinco primeiros anos 
da existência”.

Talvez agora a resposta para os testes 
sugeridos fique mais acessível. Ou não. 

Não sei quantos leitores, mesmo não 
crianças e adolescentes, também estão con-
taminados por essa atrofia.

Pensemos!

E quando a tela regride!

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Esperando o pescador

“Não sei quantos 
leitores, 
mesmo não 
crianças e 
adolescentes, 
também estão 
contaminados 
por essa atrofia

Mariana Moreira

“Nós deveríamos 
ter especial 
veneração ao Pau-
Brasil, além de 
outras razões, 
árvore de onde se 
originou o nome 
do nosso país

Damião Ramos Cavalcanti
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Apoio mAis  
pAssAgeiro 

“JulgAmos  
pelos Autos”

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

ViolênciA políticA: resultAdo  
de pesquisA não surpreende  

“não têm A menor chAnce” 

no ‘cAlçAdão’ de cAmpinA

João criticA orçAmento secreto 

Ligado ao mundo esportivo, mas na condição 
de jornalista, Juca Kfouri também se engajou no 
discurso do voto útil, em uma live: “Olha, eleitor 
de Ciro Gomes, o Ciro não tem a menor chance 
de chegar ao 2º turno. Olha, eleitor da Tebet, 
a Tebet não tem a menor chance de chegar ao 
2º turno. Se você mantiver seu voto tanto nela 
como nele, o máximo que vai conseguir é botar 
o Bolsonaro no 2º turno”, argumentou. 

Ciro Gomes (PDT) desembarca hoje na Paraíba, 
onde cumprirá agenda de sua campanha pre-
sidencial em Campina Grande. Não poderia ter 
escolhido melhor lugar para discursar: no Centro 
da cidade, precisamente no célebre ‘Calçadão 
da Cardoso Vieira’, um dos locais de maior cir-
culação de pessoas da cidade.  Estará acompa-
nhado pelo candidato a senador, André Ribeiro. 

No debate na TV Tambaú, João Azevêdo (PSB) 
criticou parlamentares que utilizam o orçamento 
secreto: “A terceira entrada do São Francisco foi 
enterrada pelo Governo Federal, que não passa 
mais recursos para os ministérios, deixa tudo no 
orçamento secreto, que alguns aqui presentes 
fazem uso”. Levantamento do Valor Econômico 
diz que Veneziano Vital (MDB) e Pedro Cunha 
Lima (PSDB) teriam solicitado R$ 163 milhões 
em emendas.  

Do juiz eleitoral José 
Ferreira Júnior, ao co-
mentar críticas feitas 
pelo ex-governador Ri-
cardo Coutinho (PT) ao 
TRE-PB, após a corte 
indeferir o registro de 
sua candidatura a se-
nador. “Cada um fala 
o que quer, é um direito 
constitucional de cada 
um se expressar. Tem 
grandes juristas na 
corte. Julgamos pelos 
autos. Nem imprensa 
nem pressão popular 
nos afeta”. Ele foi o 
relator do processo do 
petista.  

Foi um dos apoios mais 
passageiros da his-
tória da política da 
Paraíba. A Secretaria 
de Saúde de Bayeux, 
Rosiene de Sarinho, 
que é vereadora licen-
ciada do PP, declarou, 
na quarta-feira, voto 
em Efraim Filho para 
o Senado, mas, em 
menos de 24h, decidiu 
apoiar a candidatura 
de Pollyanna Dutra 
(PSB). Nas redes so-
ciais disse estar “no 
projeto da prefeita Lu-
ciene Gomes com os 
seus candidatos”. 

Não é surpreendente que sete em cada 10 bra-
sileiros afirmem ter medo de agressões físicas 
em função de sua escolha política, como revelou 
o estudo “Violência e Democracia: Panorama 
Brasileiro Pré-Eleições de 2022”, corroborado por 
levantamento do Datafolha. Com o nítido cres-
cimento da intolerância nos últimos anos e com 
os recentes casos de assassinato relacionados 
à política, o medo se espalhou pelo país.      

pelo ‘Voto útil’: pt quer  
AtrAir Apoio de eleitores de 
ciro gomes e simone tebet  

A direção nacional do PT 
– e aqui já comentamos isso 
– faz a leitura de que é possí-
vel convencer eleitores de Ciro 
Gomes (foto, do PDT) e de Si-
mone Tebet (MDB) a mi-
grar para a candidatu-
ra do petista, de modo 
a abrir uma possibi-
lidade: vitória no pri-
meiro turno. É o apelo 
pelo chamado ‘voto útil’, em que o eleitor decide, qua-
se à undécima hora, votar no candidato que tem mais 
condições de vencer o espectro ideológico ao qual ele 
se opõe – é fato que a maioria dos eleitores do pedetis-
ta e da emedebista é mais propensa a apoiar nomes 
de centro e de esquerda do que candidatos da extre-
ma-direita. E o PT já iniciou essa ofensiva para seduzir 
os eleitores do PDT e do MDB. E sonha até com a pos-
sibilidade de Ciro Gomes e Simone Tebet admitirem, 
em face do que apontam as pesquisas, que a chance 
para derrotar o adversário comum, Bolsonaro (PL), é 
apoiar Lula no primeiro turno. Será? Há um vídeo que 
circula na internet em que Raí, ex-jogador de futebol, 
comunga dessa ideia: “Se você não tá do lado da des-
truição, você só tem um lado (...) Ciro, Tebet, venham 
com a gente, sem medo de ser feliz. Venham colaborar 
do lado certo, e na hora certa. Ninguém solta a mão de 
ninguém. Depois a gente apara as arestas, antes que 
não tenham mais arestas para aparar”, diz ele.   

Geral

Abertura oficial ocorrerá em Santa Rita, na Praça da Criança, às 9h30

Dia D da Multivacinação e 
Poliomielite será amanhã

Campanha em todo o estado

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) promove, ama-
nhã, o Dia D de mobiliza-
ção da Campanha Nacional 
de Multivacinação e Polio-
mielite. A ação acontece em 
todo estado e prevê atualizar 
a caderneta de vacinação da 
criança e do adolescente me-
nor de 15 anos de idade, além 
de promover a vacinação in-
discriminada contra a pólio 
para crianças de um a meno-
res de cinco anos. A campa-
nha faz parte do projeto Vaci-
na Mais Paraíba e a abertura 
oficial será em Santa Rita, na 
Praça da Criança, em Tibiri 
2, às 9h30. 

A secretária de Estado da 
Saúde, Renata Nóbrega, con-
voca a todos os pais e respon-
sáveis para que levem suas 
crianças e adolescentes aos 
mais de mil postos de vaci-
nação espalhados em todos 
os 223 municípios. “A ação 
foi pactuada com todos os se-
cretários municipais de saúde 
no intuito de facilitar o acesso 
aos locais de vacinação para 
todos os pais que não têm dis-
ponibilidade durante a sema-
na”, explicou a secretária.  

 Renata Nóbrega fez um 
alerta quanto à vacinação 

contra a poliomielite. “Hoje, 
estamos em segundo lugar no 
país com cobertura de 66,02%. 
Mas ainda não é um núme-
ro desejável, uma vez que a 
meta é 95%”, disse. O público 
total a ser vacinado contra a 
poliomielite na Paraíba é de 
227.851 crianças. Até agora, 
150.426 receberam a vacina 
e mais de 77 mil não compa-
receram para receber o imu-
nizante.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o estado bra-
sileiro que ocupa o primeiro 
lugar na vacinação contra a 
pólio é Alagoas, com 66,29%. 
A Paraíba aparece na sequên-
cia, com 66,02%; Santa Catari-
na está em 3º (59,66%); Sergi-
pe aparece em 4º, com 58,68% 
e Pernambuco está na quinta 
colocação, com 57,32%.  

Dos 223 municípios pa-
raibanos, os que alcançaram 
melhores índices de vacina-
ção contra a pólio são: São 
José de Princesa (126,07%), 
São João do Cariri (115,20%), 
Serra Grande (113,11%), San-
to André (110,81%) e Areia de 
Baraúnas (108,33%). Já os mu-
nicípios paraibanos com me-
nores índices são: Maman-
guape (34,76%); João Pessoa 

(36,83%), Campina Grande 
(38,01%), Cabedelo (40,33%) e 
Casserengue (43,41%). 

Segundo a técnica do Nú-
cleo de Imunizações da SES, 
Milena Vitorino, a expectati-
va de melhoria nas cobertu-
ras não é apenas referente à 
poliomielite, mas para todas 
as vacinas do calendário na-
cional de imunizações. “Todo 
o estado encontra-se abaste-
cido com as vacinas inclusas 
no calendário do Ministério 
da Saúde. Esperamos uma 
maior adesão dos responsá-
veis, como também acesso e 
busca ativa por parte dos mu-
nicípios”, declarou.

Durante a Campanha e no 
Dia D de Mobilização do pro-
jeto Vacina Mais Paraíba se-
rão ofertados mais de 19 imu-
nobiológicos (BCG, Hepatite 
B, Penta, Pólio inativada, Pó-
lio oral, Rotavírus, Pneumo 
10, Meningo C, Febre ama-
rela, Tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola), Tetra vi-
ral (sarampo, caxumba, ru-
béola e varicela), DTP, He-
patite A, Varicela, Difteria e 
tétano adulto (dT),  Meningo-
cócica ACWY, HPV quadri-
valente, dTpa, Influenza (esta 
ofertada durante Campanha 

anual),  Pneumocócica 23-va-
lente (Pneumo 23) e Covid-19).

Apenas cinco municípios 
paraibanos escolheram ou-
tras datas para o Dia D de 
mobilização da Campanha 
Nacional de Multivacinação 
e Poliomielite: Pedro Régis, 
Mataraca e Marcação reali-
zarão a ação hoje; Alhandra, 
no dia 21, próxima quarta-fei-
ra, e Capim, que programou 
o Dia D para a segunda-feira, 
26 de setembro.

n 

O público 
total a ser 
vacinado 
contra a 
poliomielite 
na Paraíba é 
de 227.851 
crianças

As Vigilâncias Sanitárias 
da Paraíba concluíram o 1º 
Ciclo de Implantação do Sis-
tema de Gestão de Qualidade 
(SGQ) nas suas estruturas ad-
ministrativa, funcional e ope-
racional, e agora estão aptas 
a acelerar o processo que tem 
o objetivo de aperfeiçoar, de 
forma contínua, o atendimen-
to ao setor regulado e à socie-
dade de modo geral. Outros 
nove Estados da Federação 
também concluíram essa fase.

O diretor-geral da Agevi-
sa/PB, Geraldo Moreira de 
Menezes, lembra que, des-
de agosto de 2021, a Agevi-
sa aderiu e vem trabalhando 
no sentido da implantação do 
Projeto “Qualificação da Ges-
tão das Ações Estratégicas de 
Vigilância Sanitária no Siste-
ma Nacional de Vigilância Sa-
nitária – IntegraVisa II”, que 
visa estimular o desenvol-
vimento de uma cultura de 
Gestão de Qualidade nas or-
ganizações brasileiras de re-
gulação sanitária.

“O objetivo do projeto In-
tegraVisa é contribuir para a 
qualificação das ações regu-
latórias sanitárias no país, e 
a Paraíba, representada pela 
Agevisa, está entre os 10 pri-
meiros Estados brasileiros a 
iniciar a implantação do Sis-
tema de Gestão de Qualida-
de no âmbito da Vigilância 
Sanitária”, explicou a geren-
te-técnica da Agevisa, Vívian 
de Oliveira Lopes.

Vívian acrescentou que, 
ainda em 2021, foi criada na 
Agevisa uma Comissão Téc-
nica encarregada de discutir 
e propor estratégias voltadas 
para a Gestão de Qualidade. 
Dentre as propostas discuti-
das em conjunto com a ges-
tão da instituição, treinamen-
tos foram programados e vêm 
sendo realizados com a par-

ticipação de dirigentes e fun-
cionários para proporcionar 
eficiência e comprometimen-
to de todos na implementação 
e fortalecimento da cultura da 
qualidade na instituição.

 
Intercâmbio

Dentro do processo con-
tínuo de discussão e aperfei-
çoamento da implantação da 
Gestão de Qualidade, os co-
nhecimentos (relacionados ao 
projeto) adquiridos pelas Vi-
gilâncias Sanitárias dos 10 Es-
tados Brasileiros envolvidos 
foram apresentados em Ofi-
cina de Troca de Experiências 
promovida pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), em conjunto com o 
Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz (HHAOC). O evento foi 
realizado no dia 31 de agosto 
e 1º de setembro de 2022, em 
Brasília (DF).

Representando a Agevi-
sa/PB, Geraldo Moreira (di-
retor-geral), Vívian Lopes, 
Ismênia Valverde e Rogério 
Santana (gerentes-técnicos) 
e Adriana Mendes e Gilma-
ra Mendes (inspetoras sani-
tárias) protagonizaram várias 
atividades durante a Oficina 
de Troca de Experiências. Em 
uma de suas falas, Geraldo 
Moreira ressaltou o empenho 
da atual gestão no sentido de 
envolver todos os dirigentes, 
servidores e colaboradores da 
Agevisa na busca pela quali-
dade no atendimento ao setor 
regulado e à sociedade como 
um todo, assim como na exe-
cução de sua atividade fim, 
que é a promoção e proteção 
da saúde coletiva por meio da 
regulação sanitária.

O diretor-geral da Agevi-
sa-PB também deu ênfase ao 
caráter infindável e contínuo 
da Gestão de Qualidade. Se-
gundo observou, ela passa 

Concluído 1o ciclo de implantação na Paraíba 
Qualidade na VigilânCia sanitária

pela relação direta, transpa-
rente e responsável entre os 
gestores e as demais pessoas 
que integram a estrutura di-
retiva, funcional e colaborati-
va da instituição, assim como 
pelo compromisso recíproco 
dos agentes envolvidos com a 
gestão buscando os meios ne-
cessários para a valorização 
profissional, remunerativa e 
de capacitação de todos e com 
os servidores e dirigentes em-
penhados na busca pela exce-
lência da qualidade dos ser-
viços prestados à sociedade.

 
Princípios

De acordo com o gerente 
de Integração e Articulação 
da Agevisa, Rogério  Santana, 
que é ponto focal do projeto 
na Paraíba, além do “Engaja-
mento das Pessoas”, o Sistema 
de Gestão de Qualidade con-
ta com seis outros princípios 
fundamentais, quais sejam: 
“Foco no Cliente”, consideran-
do que “a organização pública 
existe para gerar valor para a 
sociedade”; “Liderança”, com 
os líderes, gestores e a direção 
assumindo o papel de “mobi-

lizar os servidores, os presta-
dores de serviços e os técnicos 
no sentido de uma prestação 
de serviços com qualidade, 
eficiência e eficácia”, e “Abor-
dagem de processos”, com a 
“ruptura dos padrões tradi-
cionais”, de forma a “favorecer 
a simplificação, a desburocra-
tização e a agilidade na pres-
tação dos serviços”.

E ainda: “Melhoria”, con-
siderando que “as organi-
zações que entregam valor 
para a sociedade devem per-
seguir o aperfeiçoamento 
contínuo dos seus proces-
sos, serviços e resultados”; 
“Tomada de decisão basea-
da em evidências”, frente à 
constatação de que “as deci-
sões baseadas na análise de 
fatos, dados ou informações 
tendem a produzir resulta-
dos efetivos, entregando va-
lor à sociedade”, e “Gestão do 
relacionamento”, tendo em 
vista que “resultados a longo 
prazo, sustentáveis, podem 
ser alcançados quando a or-
ganização conhece, cuida e 
gerencia os relacionamen-
tos internos da instituição”.

Desde 2021, a Agevisa vem trabalhando na implantação do projeto

Foto: Secom-PB

Foto: João Velozo/Estadão Conteúdo
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‘Subiu para 93 o núme-
ro de casos suspeitos para 
Monkeypox, também conhe-
cido como varíola dos maca-
cos. Os dados são do último 
relatório de monitoramento 
da doença da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-PB). 
O estado continua com 17 
confirmações, atualizadas 
no dia 14 de setembro, e 110 
casos descartados. Também 
há um caso avaliado como 
“provável”.

Vale lembrar que, de 
acordo com o boletim epi-

demiológico da SES-PB, um 
caso é considerado prová-
vel quando a suspeita apre-
senta resultados laborato-
riais inconclusivos ou não 
foi realizado exame para a 
confirmação do Monkeypox 
e, portanto, o diagnóstico 
não pode ser descartado so-
mente com a confirmação 
de um outro diagnóstico. 

Outro ponto é que, quan-
do se trata de casos prová-
veis, também deve ser con-
siderado que o paciente teve 
contato com alguém conta-
minado de forma prolonga-
da, direta ou próxima, ou 
teve contato com o material 

contaminado, além de ou-
tros critérios listados pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de da Paraíba.

Ao todo, a Paraíba pos-
sui 221 notificações de va-
r íola dos macacos. Os 
cuidados para evitar a con-
taminação consistem no uso 
de máscaras, principalmen-
te por pessoas com suspeita 
da doença, e a higienização 
das mãos. Dentre os sinto-
mas, destacam-se a febre, 
as erupções na pele, o in-
chaço de linfonodos (tam-
bém chamado de adenome-
galia), dores nos músculos e 
de cabeça.

O presidente da Compa-
nhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa), Marcus Vi-
nícius Neves, autorizou, na 
quarta-feira (14), investimen-
tos de R$ 35,4 milhões para 
ampliação do abastecimento 
de água no distrito de Catolé 
de Boa Vista e na Zona Oes-
te de Campina Grande. A so-
lenidade da assinatura da or-
dem de serviço contou com a 
participação de gestores, téc-
nicos da companhia e mora-
dores da região.

O sistema de abastecimen-
to vai contar com quase 10 km 
de subadutora de água trata-
da, a construção de uma esta-

ção elevatória de água trata-
da, um reservatório apoiado 
e outro elevado. Além disso, 
a Cagepa vai instalar mil hi-
drômetros e implantar 36 km 
de redes de distribuição que 
vão levar água tratada para as 
famílias da região.

“Estamos muito contentes 
por garantir o abastecimen-
to para essas famílias. São 
áreas em expansão, novas na 
região, e que precisam dessa 
infraestrutura básica. Além 
do distrito de Catolé de Boa 
Vista, também serão bene-
ficiadas as comunidades de 
Salgadinho, Lucas I e II, Es-
treito I e II, Aragão, o Assen-

tamento Sem Terra instala-
do na localidade e as demais 
áreas de expansão da Zona 
Oeste do município de Cam-
pina Grande”, explicou Mar-
cus Vinícius.

O gestor também ressal-
tou que o investimento de 
mais de R$ 35 milhões ad-
vém de recursos próprios do 
Governo do Estado e da Ca-
gepa. “São recursos próprios, 
que já estão em caixa, e ago-
ra se voltam em benefício da 
população. Vamos restabe-
lecer o direito da população 
de ter água com qualidade e 
quantidade na sua casa a pre-
ço justo”, disse.

Número de casos suspeitos da 
doença sobe para 93 na Paraíba

Cagepa vai investir R$ 35,4 mi em 
Catolé de Boa Vista e Campina Grande

‘monkeypox’ abastecimento de água

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Detido em flagrante, paraibano possuía vídeos com pornografia infantil e responderá por relação com fã de 12 anos

Ator José Dumont é preso no Rio
pedofilia e estupro de vulnerável

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Na tarde de ontem, o ator 
paraibano José Dumont, de 72 
anos, foi preso em flagrante no 
Rio de Janeiro pela Polícia Ci-
vil da cidade por armazenar 
vídeos de pornografia infan-
to juvenil. Além disso, o artis-
ta é investigado por estupro 
de vulnerável em decorrência 
de um suposto relacionamen-
to com um fã de 12 anos. Após 
ser levado para a sede da dele-
gacia especializada, o ator foi 
transferido para o presídio de 
Benfica, na Zona Norte do Rio, 
no início da noite de ontem.

Os policiais foram até o lo-
cal de residência do ator para 
cumprir mandado de busca e 
apreensão e, durante a opera-
ção, os investigadores consta-
taram que José Dumont arma-
zenava mídias diversas com 
conteúdo configurado como 
pornografia infanto juvenil 
no computador e no aparelho 
telefônico, resultando na pri-
são em flagrante por pedofilia.

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) compreen-
de a aquisição, compartilha-

Paraibano José Dumont, 72 anos, está no presídio de Benfica, no Rio

Foto: Divulgação/Polícia Civil RJ

de reclusão.

Ação na Paraíba
Numa busca processual, 

José Dumont responde por 
um suposto caso de estupro 
de vulnerável, a partir de um 
inquérito policial que teve ori-
gem em uma delegacia do 
município de Cabedelo, na 
Paraíba, no ano de 2013. A in-
vestigação corre em segredo 
de Justiça e teve a sua última 
movimentação em 2020.

Processo
Ator também 
responde, na 

Paraíba, por um 
suposto caso 
de estupro de 
vulnerável em 

2013, com origem 
em delegacia de 

Cabedelo

Na noite de ontem, o Insti-
tuto Histórico e Geográfico Pa-
raibano (IHGP) conheceu sua 
nova diretoria e novos sócios 
honorário e benemérito, em 
cerimônia realizada na Fun-
dação Casa de José Américo, 
na Avenida Cabo Branco. Ree-
leito, o presidente Jean Patrício 
foi empossado para o manda-
to de 2023 a 2025, juntamente 
com uma nova diretoria.

Jean Patrício, até então vi-
ce-presidente, passou a pre-
sidir o IHGP desde que o seu 
antecessor, Ramalho Leite, as-
sumiu a presidência da Aca-
demia Paraibana de Letras 
(APL). Pela gestão, o professor, 
escritor e advogado foi reelei-
to. Junto a ele tomam posse 
Flávio Ramalho Brito (vice), 
Glauce Burity (secretária ge-
ral), Ruy Leitão (1º Secretário), 
Martha Falcão (2ª Secretária) e 
José Nunes (tesoureiro).

As solenidades estão inse-

ridas nas comemorações dos 
117 anos do IHGP, a institui-
ção mais longeva em funcio-
namento na Paraíba, desde a 
sua fundação, em 7 de setem-
bro de 1905, como informou o 
presidente. 

A solenidade foi aberta 
com o empossamento dos no-
vos sócios efetivos: Edite da 
Silva Gurjão, Francisco Carta-
xo Rolim, Flávio Ramalho de 
Brito, Sérgio Rolim Mendonça, 
Sebastião Ferreira Filho e Tho-
mas Bruno de Oliveira. Em se-
guida, foi entregue o título de 
sócio benemérito ao jornalis-
ta Giovanni Meireles, pelos 
importantes serviços presta-
dos ao instituto e à sociedade 
paraibana. 

“Para mim, que tenho for-
mação acadêmica como jorna-
lista pela UFPB, é uma honra 
muito grande. Uma espécie de 
reconhecimento por parte da 
entidade centenária que é con-
siderada “A Casa da Memória 
Paraibana” ao conjunto da mi-
nha produção de pesquisa in-

vestigativa sobre fatos do pas-
sado remoto e recente para 
enriquecimento da historio-
grafia do nosso estado. Como 
editor de jornais, revistas e ou-
tros meios de mídia impres-
sa e eletrônica, de certa forma 
ajudei a reconstruir a história 
do nosso estado e a preservar 
acontecimentos importantes 
para o registro perpétuo das 
futuras gerações de nossos 
conterrâneos”, declarou Gio-
vanni Meireles. 

Além disso, a professora 
Janete Lins Rodriguez rece-
beu a honraria de sócia hono-
rária do IHGP. 

“Ser reconhecida por esse 
trabalho que tenho desenvol-
vido no campo da geografia e 
da história, o sentimento é de 
honra, alegria e gratidão por-
que, ainda em vida, tenho esse 
reconhecimento. Tenho traba-
lhado muito para contribuir 
na pesquisa e literatura. Re-
ceber essa honraria me deixa 
muito feliz”, ressaltou Janete 
Lins Rodriguez. 

Presidente e novos diretores são empossados no IHGP
recebendo novos sócios

Fotos: Edson Matos

Janete Lins Rodriguez e Giovanni Meireles, novos sócios do Instituto Histórico e Geográfico

ma (DCAV), para onde ele foi 
levado, registram ainda que o 
ator também é investigado por 
supostamente ter mantido um 
relacionamento com um fã de 
12 anos, ao qual teria oferecido 
ajuda financeira e presentes há 
cerca de um ano. E a partir dis-
so, José Dumont supostamente 
teria iniciado uma série de ca-
rícias íntimas e beijos. 

Segundo o site Notícias da 
TV, do UOL, o ato teria sido re-
gistrado por câmeras de segu-
rança de um estabelecimen-
to. As imagens teriam sido 
usadas pela Polícia Civil para 
abrir uma investigação formal. 
O ator foi levado à delegacia 
e encontra-se à disposição da 
Justiça. A investigação, no en-
tanto, está sob sigilo. 

Natural de Bananeiras, na 
Paraíba, o ator tem uma série 
de trabalhos na teledramatur-
gia e cinema brasileiros, sen-
do as participações em novelas 
da TV Globo as mais marcan-
tes. Seu último trabalho foi vi-
vendo o Coronel Eduardo, na 
novela “Nos Tempos do Im-
perador”, em 2021. José Du-
mont possuía contrato por 
obra para atuar no novo pro-

jeto da emissora, integrando 
o elenco da novela “Todas as 
Flores”, do Globoplay, platafor-
ma de streaming da TV Globo. 

No início da noite, a Rede 
Globo informou a retirada 
do ator do quadro da novela. 
“Diante dos fatos noticiados, 
a Globo tomou a decisão de 
retirá-lo da novela. A suspei-
ção de pedofilia é grave. Ne-
nhum comportamento abusi-
vo e criminoso é tolerado pela 
empresa, ainda que ocorra na 
vida pessoal dos contratados 
e de terceiros que com ela te-
nham qualquer relação”, de-
clarou em nota.

A equipe de reportagem do 
Jornal A União buscou posi-
cionamento dos advogados do 
ator. No entanto, não obteve re-
torno até o momento do fecha-
mento da matéria. Logo após 
a prisão em flagrante, o parai-
bano tornou-se um dos assun-
tos mais comentados nas redes 
sociais em todo o país. 

Vale salientar que os cri-
mes de estupro de vulnerável 
e produção e armazenamen-
to de pornografia infantil 
possuem penas que soma-
das podem chegar a 27 anos 

A instituição cultural mais 
antiga da Paraíba tem uma im-
portante função na construção 
da história e memória do esta-
do, buscando valorizar cada 
ato crucial para que os parai-
banos tomem conhecimento 
da sua história, cada dia mais 
preservada. Para o triênio, a 
nova gestão pretende ampliar 
ainda mais o diálogo com a so-
ciedade e o fomento à história.

“Ultimamente o IHGP está 
se abrindo para a sociedade de 

uma forma que nunca aconte-
ceu. Constantemente alunos 
de escolas secundárias e das 
universidades têm frequen-
tando o IHGP em visitas com 
acompanhamento dos seus 
sócios para conhecer o insti-
tuto. O IHGP vem participan-
do semanalmente de um pro-
grama radiofônico na Rádio 
Tabajara com o título Dialo-
gando com a História e está 
participando da série promo-
vida pela rádio ‘Muito Além 

do Ipiranga’ com os áudios 
disponibilizados no Spotify 
e no YouTube”, ressaltou o vi-
ce-presidente Flávio Rama-
lho Brito.

A agora sócia honorária 
Janete Lins Rodriguez infor-
mou ainda que o instituto pre-
tende lançar uma nova edição 
do livro “Paraíba e seus pro-
blemas”, de José Américo de 
Almeida, com uma série de 
textos de fortuna crítica de au-
tores paraibanos.

mento e posse de material que 
contenha cena de sexo explíci-
to ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente como 
crime previsto no art. 241-A, 

da Lei 8.069/1990, com pena de 
quatro a oito anos de reclusão.

Dados preliminares in-
formados pela Delegacia da 
Criança e do Adolescente Víti-
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Equipamentos 
eletrônicos 
estão 
instalados 
em vias de 
grande fluxo 
de veículos, 
como na 
avenida 
D. Pedro 2º 

Nas avenidas e ruas de João Pessoa estão instalados 88 equipamentos eletrônicos de monitoramento do trânsito, chamados popularmente de “lombadas eletrônicas” e de radares

Novos aparelhos serão capazes de detectar infrações como avanço de sinal vermelho e conversão proibida

JP trocará as lombadas eletrônicas
Fiscalização do trânsito

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Todas as lombadas ele-
trônicas existentes nas ave-
nidas e ruas de João Pessoa 
serão substituídas até o fi-
nal deste mês de setembro. 
De acordo com o Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob-JP), 
a capital vive um processo 
de transição do sistema ele-
trônico de segurança viária. 
Com isso, ao longo deste mês 
ocorrerá a substituição de to-
dos os redutores de velocida-
de do município. 

O superintendente da Se-
mob-JP, Expedito Leite, ex-
plicou que “com relação à 
melhoria do sistema eletrô-
nico de segurança viária, va-
mos substituir os redutores 
de velocidade antigos. Esta-
mos agora com um contrato 
novo para esses equipamen-
tos conhecidos como lomba-
das eletrônicas. Estamos re-
cebendo os equipamentos 
com mais funções operacio-
nais”, declarou o gestor.

Conforme o projeto, os no-
vos radares também serão 
dos tipos redutores eletrô-
nicos (REV – Com display) 
e controladores eletrônicos 
(CEV – Sem display). Porém, 
Expedito Leite destaca que 
uma das principais vanta-
gens dessa mudança está na 
atualização do sistema, já que 
além de registrar a veloci-
dade dos veículos, eles tam-
bém são capazes de detectar 
em um mesmo cruzamento 
o avanço de sinal vermelho, 
a parada sobre a faixa de pe-
destre e a conversão proibida. 

Expedito Leite afirma que 
já foi emitida a ordem de ser-
viço para que a empresa ini-
cie a substituição dos reduto-
res de velocidade atuais por 
outros mais novos. Por isso, 
aconselha que todos conti-
nuem mantendo a velocida-
de reduzida, mesmo quan-
do os redutores não estão 
operando. 

Segundo Expedito Leite, 
as novas “lombadas eletrô-
nicas”, como são conhecidos 

popularmente os equipa-
mentos, possuem mais fun-
ções operacionais, o que 
favorecerá uma melhor coi-
bição das práticas irregula-
res dos condutores e, conse-
quentemente, a diminuição 
das chances de acidentes.

Devido ao processo de 
modernização dos equipa-
mentos de monitoramen-
to do trânsito, o aplicativo 
Monitora Jampa está desa-
tivado. 

Tipos de equipamentos
A cidade de João Pessoa 

possui atualmente 47 re-
dutores eletrônicos de ve-
locidade (REVs), mais co-
nhecidos como lombadas 
eletrônicas, com velocida-
de padronizada em 40 qui-
lômetros por hora. Elas es-
tão localizadas em vias com 
grande movimentação dos 
bairros como Mangabeira, 
Mandacaru, Centro, Valen-
tina de Figueiredo, Treze 
de Maio, Tambiá, Padre Zé, 
Cruz das Armas, Bairro dos 
Estados, e corredores como 
as avenidas  Ministro José 
Américo de Almeida, Tan-
credo Neves e Pedro 2º. 

As informações são da 
Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP) a qual tam-
bém informou que existem 
41 detectores eletrônicos de 
velocidade (DEVs), os cha-
mados radares, com velo-
cidade padronizada em 50 
quilômetros por hora. 

Equipes da Gerência de 
Tecnologia da Informação 
(GTI) da Secretaria da Segu-
rança e Defesa Social da Pa-
raíba (Sesds) ministraram 
treinamento para agentes da 
Semob-JP que poderão agora 
acessar as mais de 170 câme-
ras de videomonitoramento 
instaladas na capital.

O treinamento ocorreu 
na tarde dessa quarta-fei-

ra (14) e foi ministrado por 
Anderson Terdulino e Elia-
be Leal, na sala de video-
monitoramento da Sesds. 
Na ocasião, foi apresentado 
o sistema e ferramentas uti-
lizadas pelo Centro Integra-
do de Operações (Ciop). Os 
agentes de mobilidade ur-
bana foram capacitados nas 
estações de hardware que já 
estão disponíveis para eles, 

24 horas por dia, e tiveram 
suas credenciais cadastradas 
no sistema de acesso.

A parceria tem como ob-
jetivo ampliar o sistema de 
monitoramento do trânsito 
de João Pessoa e diminuir o 
tempo de resposta à popu-
lação, em casos de acidentes 
ou quaisquer outras ocor-
rências que impeçam o flu-
xo viário. 

Agentes da Semob-JP são treinados 
para monitorar câmeras do Ciop 

O trabalhador autôno-
mo, Luiz Gonzaga, que mora 
no bairro do Castelo Branco, 
afirma que independente da 
presença das lombadas ele-
trônicas, o motorista precisa 
diminuir a velocidade do ve-
ículo, pensando na sua segu-
rança e na das outras pessoas. 

“Eu faço a minha obriga-
ção que é reduzir a velocidade 
mesmo com o equipamento 
ligado ou desligado, princi-
palmente quando tem faixa 
de pedestres. É algo neces-
sário. Também é preciso que 
os órgãos de trânsito mante-

Motoristas defendem fiscalização para 
proteger os pedestres e evitar acidentes

Atualmente são 148 redu-
tores eletrônicos de velocida-
de nas rodovias federais que 
atravessam a Paraíba, sendo 
seis na cidade de João Pes-
soa e seis em Cabedelo, na 
Região Metropolitana da ca-
pital. O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) é o órgão 
da União responsável pela 
aplicação de multas por ex-
cesso de peso e ou de velo-
cidade, através dos postos 
de pesagem e das lombadas 
eletrônicas, nas rodovias fe-
derais. 

A assessoria de impren-
sa do Denit na Paraíba in-
formou que está cumprindo 
o acordo judicial, homologa-
do pela Justiça Federal, para 
a instalação de radares ele-
trônicos em todo o território 
nacional, visando o controle 
de velocidade em faixas de 
tráfego com criticidade “mé-
dia”, “alta” e “muito alta”. 
“Os equipamentos são ins-
talados após a aprovação 
dos projetos e, depois da 
instalação, passam por afe-
rição do Inmetro. Somente 
após essas etapas, iniciam 
a operação, efetivamente”, 
afirmou o Dnit.

PB possui 148 
redutores nas 
rodovias federais 

“Estamos 
recebendo os 
equipamentos 
com mais 
funções 
operacionais

Expedito Leite

Equipes da Sesds treinaram agentes de trânsito para operarem câmeras; nas BRs, existem seis lombadas eletrônicas em João Pessoa 

Atenção
Com ou sem a 

fiscalização eletrônica, 
motoristas devem 

permanecer atentos aos 
limites de velocidade

nham esses equipamentos 
funcionando para evitar aci-
dentes”, opinou. 

Para a fonoaudióloga Da-
niela Menezes, o trânsito fica 
muito mais perigoso quan-
do esses equipamentos es-
tão desligados, em especial 
para os pedestres. . “Eu sem-
pre reduzo a velocidade tam-
bém porque a gente não sabe 
se realmente pode ser multa-
do ou não, além do risco para 
os moradores das proximi-
dades que podem atravessar 
e um veículo passar em alta 
velocidade”, comentou. 

Foto: Secom-PB Foto: Roberto Guedes

Foto: Roberto Guedes
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Equipes da Emlur estão realizando serviços de zeladoria; trabalho foi iniciado pelas unidades de Cruz das Armas

Começa limpeza de escolas em JP
para as eleições

A Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) começa a preparar as 
escolas do município de João 
Pessoa para as eleições com a 
realização de serviços de zela-
doria em seu entorno. Ontem, 
as ações de capinação e roça-
gem acontecem nos bairros de 
Cruz das Armas.

A programação comum de 
zeladoria segue nos bairros de 
Bancários, Padre Zé, Cidade dos 
Funcionários, Expedicionários, 
Altiplano e Bairro dos Ipês. Ain-
da há serviço sendo feito na Co-
munidade Engenho Velho.

A coleta de resíduos de po-
das de árvores ocorre nos bair-
ros de Pedro Gondim, Bairro 
dos Estados, João Agripino, Bri-
samar, João Paulo II, José Amé-
rico, Cidade dos Funcionários, 
Grotão, Cuiá e Ernesto Geisel. A 
coleta de entulhos segue a mes-
ma programação, contemplan-
do, ainda, os bairros de Mussu-
magro e Paratibe. A população 
pode solicitar a realização dos 
serviços de coleta e de zelado-
ria por meio dos telefones 0800 
083 2425, 3214-7628, 3218-7644 e 
3214-7660. 

n 

O trabalho 
das equipes 
na preparação 
das escolas 
para a 
votação não 
interferirá na 
programação 
normal de 
zeladoria

Serviços de capinagem e roçagem começaram a ser realizados nas escolas de João Pessoa que funcionarão como locais de votação

Pesquisadores do Labo-
ratório de Estudos em Enve-
lhecimento e Neurociências 
da Universidade Federal da 
Paraíba (Laben/UFPB) estão 
conduzindo um estudo so-
bre um método não-invasivo 
de estimulação transcraniana 
por alta definição, conhecido 
como HD-tDCS, para desma-
me de ventilação mecânica 
em pacientes em estado gra-
ve. A pesquisa, que terá du-
ração de dois anos, está sen-
do desenvolvida em parceria 
com programas de doutorado 
e de residência das universi-
dades federais de Pernambu-
co (UFPE) e do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 

O método começou a ser 
testado no último mês de ju-
lho. Alcançará cerca de 320 pa-
cientes em estado crítico que 
estão sob cuidados em unida-
des de terapia intensiva (UTIs) 
e enfermarias de quatro hos-
pitais públicos: o Metropolita-
no, em João Pessoa, o Pedro I, 
em Campina Grande, o Aga-
menon Magalhães, no Reci-
fe, e o Hospital Universitário 
Onofre Lopes, em Natal. A co-
leta dos dados da pesquisa se-
gue até janeiro de 2023. 

A coordenadora da equipe 
do projeto em Campina Gran-
de, fisioterapeuta e doutoran-
da do Laben/UFPB, Emília 
Sampaio, explicou que a apli-
cação do método tem resulta-
do em melhoras substanciais 
para a qualidade de vida dos 
pacientes no que diz respeito 
ao tempo de utilização da ven-

UFPB conduz estudo sobre desmame 
da ventilação mecânica em pacientes

método não-invasivo

Através do QR Code, acesse o 
programa Prefeitura Conectada, 
para solicitar a realização dos 

serviços de coleta e de zeladoria

Método começou a ser utilizado em julho e alcançará 230 pacientes

Foto: Divulgação/UFPB

tilação mecânica. “Através da 
estimulação transcraniana por 
alta definição, a técnica de HD-
tDCS, nós visamos diminuir 
os dias de intubação dos pa-
cientes críticos em UTI. Quan-
to mais dias livres de venti-
lação mecânica este paciente 
tiver, melhor para ele, que vai 
sair da ventilação artificial, e 
melhor para o hospital, que vai 
diminuir custos de permanên-
cia deste paciente na UTI”, ex-
plicou Emília Sampaio.

Emília Sampaio informou 
ainda que o estudo está sen-
do desenvolvido após o êxito 
de uma pesquisa preliminar 
realizada no auge da pande-
mia de Covid-19, em 2020, no 
Hospital Metropolitano, na ca-
pital paraibana. “Lá tivemos 
uma taxa de sucesso de extu-

bação precoce nos pacientes 
com Covid em que foi aplicada 
a técnica de HD-tDCS. Eles fo-
ram beneficiados e passaram 
mais dias livres de ventilação 
mecânica do que aqueles que 
não foram estimulados”, con-
tou Sampaio. 

O estudo resultou em um 
artigo publicado por pesquisa-
dores do Laben – coordenado 
pela docente Suellen Andra-
de, uma das autoras do artigo 
– em um dos mais renomados 
periódicos da área de neuro-
ciência, o Brain Stimulation, 
do grupo Elsevier. Com o fim 
da pandemia, a pesquisa não 
abrange mais pacientes com 
Covid, focando em pacientes 
internados em UTI, com pa-
tologias diversas, e ventilados 
mecanicamente. 

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa), 
em parceria com o Comitê 
de Bacias Hidrográficas e a 
empresa Água e Solo, reali-
za hoje a primeira consulta 
pública para apresentação 
dos resultados prelimina-
res do diagnóstico das Ba-
cias Hidrográficas do Li-
toral Norte paraibano. A 
consulta está sendo reali-
zada das 9h às 13h, no Au-
ditório da Escola Técnica 
Estadual de Mamanguape 
(ECIT), no município de 
Mamanguape.

O diagnóstico tem o ob-
jetivo de apresentar o re-
trato atual dos recursos hí-
dricos no Litoral Norte e 
coletar contribuições de 
toda a comunidade. Serão 
apresentadas informações 
sobre qualidade da água, 
quantidade de água dispo-
nível, onde estão os prin-
cipais focos de poluição, 
onde a qualidade da água 
é alterada, quantidade de 
água consumida, entre ou-
tros dados. Após a apre-
sentação do diagnóstico 
“Bacias que temos” haverá 
uma roda de conversa para 
que todos os participantes 
manifestem suas dúvidas 
e sugestões à Aesa.

O Comitê de Bacias Hi-
drográficas busca trazer 
representatividade à área 
em estudo. O comitê é di-

vidido em três segmentos: 
poder público, usuários (ir-
rigantes, indústrias e com-
panhias de saneamento 
básico) e sociedade civil 
(sindicatos, grupos de eco-
logia, universidades, ins-
titutos federais e ONGs), 
fundamental para a cons-
trução do projeto.

 O engenheiro ambien-
tal e gerente de projetos da 
empresa Água e Solo, con-
tratada pela Aesa para ela-
boração do plano de bacias, 
Bernardo Zacouteguy, ex-
plicaque o diagnóstico faz 
parte do plano de bacias. 
“Depois de coletar estas 
informações, consolida-
mos o diagnóstico. A pró-
xima etapa é o prognóstico, 
que consiste na visualiza-
ção do futuro das Bacias, 
depois de solucionado os 
problemas constatados no 
diagnóstico”, elucidou. Já 
o prognóstico traça possí-
veis metas e investimentos 
para alcançar a “Bacia que 
queremos ter”, que consis-
te na terceira etapa do pla-
no de ações.

O diretor de Acompa-
nhamento e Controle da 
Aesa, Beranger Arnaldo 
de Araújo, ressalta a im-
portância da participação 
da população para oferecer 
uma política pública cada 
vez melhor “Quem tem o 
real conhecimento sobre a 
situação das bacias é a po-
pulação que vive nela, as-
sim como os representan-

tes que integram o Comitê 
de Bacias Hidrográficas. 
A Aesa é uma gestão de-
mocrática, participativa e 
transparente pois conside-
ra imprescindível a partici-
pação da comunidade na 
construção da política pú-
blica”, frisou.

Gestão
Os planos de recursos 

hídricos contemplam os 
recursos hídricos superfi-
ciais e subterrâneos, esta-
belecendo metas de curto, 
médio e longo prazo que 
balizam a gestão das águas 
de cada localidade. Os pla-
nos devem orientar e racio-
nalizar o uso das águas, 
atuando como um instru-
mento preventivo e media-
dor de possíveis conflitos 
pela utilização do recurso. 

Mamanguape sedia hoje consulta 
pública sobre bacias hidrográficas

no litoral

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Através do QR Code, acesse 
o site da Aesa e confira o 

programa de trabalho para 
elaboração dos Planos 
de Recursos Hídricos 

das Bacias Hidrográficas 
Litorâneas na Paraíba

Foto: Secom-JP
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Vândalos retiram caixão e queimam cadáver em Patos; em CG, bandidos guardavam armamento em túmulo

Cemitérios viram cenário de crimes
cenas inUsiTaDas

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

Dois cemitérios - um em 
Patos e outro em Campina 
Grande - se transformaram 
em cenário de crimes inusi-
tados. Em Patos, vândalos in-
vadiram o Cemitério São Ju-
das Tadeu, no bairro de São 
Sebastião, violaram um tú-
mulo e atearam fogo no cor-
po de José Anchieta Pereira 
Xavier Júnior. Em Campi-
na Grande, bandidos escon-
diam armamentos e drogas 
em um túmulo do Cemitério 
Santa Terezinha.

Vilipêndio
Na cidade de Patos a popu-

lação ficou aterrorizada com a 
notícia da invasão de um cemi-
tério, por desconhecidos, para 
desenterrar um caixão com o 
corpo de José Anchieta Pereira 
Xavier Júnior. “Juninho” havia 
sido trasladado de Porto Se-
guro (BA) para Patos, onde foi 
sepultado na quarta-feira (14). 
Na madrugada de ontem, vân-
dalos invadiram o cemitério, 
quebraram a lápide, retiraram 
o caixão e atearam fogo com o 
corpo dentro em menos de 12 
horas após o enterro.

“Estamos trabalhando com 
a possibilidade de que uma 
facção criminosa aqui de Pa-
tos tenha determinado esse 
vilipêndio. Nós acreditamos 
que isso é um recado da fac-
ção criminosa na tentativa de 
demonstração de poder. En-
tão já que não puderam matar 
o indivíduo, eles, mesmo após 
a morte desse indivíduo atea-
ram fogo em seu cadáver,” ex-
plicou Paulo Ênio Rabelo, de-
legado da seccional de Patos.

O corpo queimado no caixão ficou exposto por várias horas dentro do cemitério 

anos, ocorrido no último dia 
8. Ênio Rabelo disse ainda que, 
José Anchieta e José Cássio de 
Souza Lima (Cassio Capado) 
teriam cometido o homicídio 
sem a ordem de uma facção 
criminosa que atua na cidade 
de Patos. Em seguida, a dupla 
teria fugido para a Bahia, onde 
alugou um quarto no bairro 
Pacatá, em Porto Seguro, se 
identificando como supostos 
vendedores de rede. 

“Surgiram informações de 
que Juninho teria participação, 
supostamente, no homicídio 
ocorrido na semana passada, 
juntamente com Cássio”, expli-
cou Paulo Ênio. No último sá-
bado (10), após o consumo de 
drogas, “Juninho” teria atira-
do em “Cássio Capado” e de-
pois se matado. Cássio segue 
internado no Hospital Luís 
Eduardo, na Bahia, onde foi 
ouvido e apresentou a versão 
de que Juninho tentou lhe ma-

tar e, em seguida, atirou na 
própria cabeça.

O delegado Paulo Rabelo 
disse ainda que a Polícia de Pa-
tos segue investigando o “su-
posto suicídio” de Juninho e 
aguarda a perícia técnica da 
Polícia Civil da Bahia de infor-
mações que possam contribuir 
com as investigações. Segundo 
ele, muitas questões ainda pre-
cisam ser esclarecidas. 

“Como é que alguém que 
cometeu um atentado, em se-
guida, deita-se na rede para co-
meter suicídio?”. “Como o pro-
jétil atingiu Juninho, se ele era 
destro ou canhoto, qual o traje-
to da bala, impressões digitais 
na arma, entre outros”, explica 
um investigador de Polícia de 
Patos, considerando a possibi-
lidade de Cássio querer atri-
buir o crime da Paraíba a Ju-
ninho. A polícia também não 
descarta a participação de uma 
terceira pessoa no crime.

A Polícia Civil, através 
da Delegacia de Repres-
são ao Crime Organizado, 
realizou mais uma ope-
ração de combate ao tráfi-
co de droga e, na ocasião, 
apreendeu grande quanti-
dade de drogas e cerca de 
R$ 23 mil. O que chamou 
a atenção dos policiais, foi 
que os entorpecentes eram 
escondidos em túmulos e 
catacumbas, no Cemité-
rio Santa Terezinha, em 
Campina Grande.

A operação, desenvolvi-
da nessa quarta-feira (14), 
por policiais da Draco e do 
Grupo de Operações Poli-
ciais, apreendeu três revól-
veres e uma pistola, além 
de porções de cocaína, ma-
conha e mais de 200 litros 
de ‘loló’. Foram cumpridos 
dez mandados de busca e 

apreensão. Os alvos foram 
capturados nos bairros de 
Alameda, Serrotão e Vila 
Cabral de Santa Terezinha. 

Oito pessoas foram de-
tidas e conduzidas à Cen-
tral de Polícia de Campi-
na Grande, entre elas o 
coveiro do Cemitério San-
ta Terezinha. Segundo o 
delegado Diego Beltrão, o 
funcionário do cemitério 
se utilizava da função para 
esconder armas e drogas, 
pois tinha chaves do local 
para facilitar o acesso do 
grupo criminoso.

Beltrão revelou que o 
grupo integra uma organi-
zação criminosa envolvida 
diretamente no tráfico de 
drogas em várias regiões 
de Campina Grande. As 
prisões foram comunica-
das à Justiça, e todo o mate-
rial apreendido passará por 
exames periciais no Institu-
to de Polícia Científica.

Criminosos agiam no 
Cemitério Sta Terezinha

Além de armas, cocaína, maconha e ‘loló’ estavam em túmulos
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“Trabalhamos 
com a 
possibilidade de 
que uma facção 
criminosa, aqui 
de Patos, tenha 
determinado 
esse vilipêndio

 Delegado Paulo Ênio

Conforme o delegado, o 
fato pode estar ligado ao as-
sassinado de Carlos Jorge 
Oliveira Silva, “Kikiu”, de 27 

A Coordenação de Está-
gios da Academia de Ensino 
da Polícia Civil da Paraíba 
(Acadepol), em conjunto com 
a Supervisão de Estágios da 
1ª Superintendência Regio-
nal de Polícia Civil, realizou 
na quarta-feira (14), o terceiro 
dia de reunião com equipes 
de estudantes selecionados 
para estagiar nas delegacias 
de polícia.

O encontro aconteceu no 
Auditório da Central de Polí-
cia Civil, no bairro do Geisel, 
em João Pessoa, ocasião em 
que os estagiários puderam 
conversar com delegados de 
polícia a respeito de suas atri-

buições e obrigações durante 
o período em que estiverem 
estagiando.

De acordo com o diretor 
de Ensino da Acadepol, dele-
gado Pedro Ivo, um total de 
217 alunos compõem a lista 
dos estudantes que irão obter 
conhecimentos técnico-jurí-
dicos em diversas delegacias 
distritais e especializadas 
da Polícia Civil. O Termo de 
Convênio foi assinado com 
cinco faculdades.

“É uma oportunidade 
muito interessante de ad-
quirir conhecimento jurídi-
co-policial. Esperamos que 
esses alunos possam usu-

fruir o máximo possível des-
se trabalho nas delegacias e, 
consequentemente, se desen-
volverem enquanto futuros 
profissionais da área jurídi-
ca”, disse Pedro Ivo.

Além de João Pessoa, os 
estágios serão realizados 
também em delegacias de 
Bayeux, Santa Rita, Cabe-
delo, Alhandra, Guarabira e 
Mamanguape. 

“Nós vamos aprofundar 
o diálogo com as instituições 
de ensino já conveniadas e 
outras que tenham interesse 
de firmar essa parceria, em 
todas as regiões da Paraíba”, 
concluiu o delegado.

Acadepol reúne estudantes que 
irão iniciar estágios na Polícia Civil

Encontro aconteceu no auditório da Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel
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O ambulante Ialisson 
Carneiro de 20 anos, que 
era conhecido como “Ne-
guinho”, foi executado a 
tiros na Rua Irineu Pin-
to, próximo à esquina da 
Avenida General Osó-
rio, na noite dessa quar-
ta-feira (14). Duas pes-
soas, identificadas como 
Abraão Nogueira da Sil-
va, 23 anos, servente de 
pedreiro, residente na 
rua das Trincheiras e Cle-
vison Francisco de Assis, 
26, morador do bairro do 
Varadouro. Ambos fo-
ram levados para o Pre-
sídio do Roger, após a au-
diência de custódia.

Segundo o tenente 
Bezerra, que atendeu a 
ocorrência, disse que por 
volta das 19h30 a Polícia 
Militar foi acionada, atra-

vés do CIOP e a guar-
nição ao chegar no local 
encontrou a vítima sem 
vida. “Neguinho” foi 
executado por ocupan-
tes de um veículo ver-
melho. Ele já havia sido 
apreendido quando me-
nor de idade.

Enquanto era realiza-
da a perícia no local de 
crime, outras guarnições 
da PM iniciaram diligên-
cias e prenderam os dois 
suspeitos que foram leva-
dos para a Central de Po-
lícia. Abraaão e Clevison 
teriam participado de um 
assalto, com mais duas 
pessoas, quando toma-
ram o veículo de trans-
porte por aplicativo. 

Na Central de Polícia, 
além de confessarem o 
assalto, ocorrido na co-
munidade Santa Emília 
de Rodat, no Varadouro, 
próximo ao cemitério Se-
nhor da Boa Sentença e 
também revelaram o en-
volvimento na execução 
do feirante. A Polícia Civil 
está investigando a moti-
vação do crime. 

A dupla foi reconhe-
cida pelo motorista do 
veículo tomado por as-
salto. o mesmo utilizado 
pelo grupo para praticar 
o assassinato no Centro 
da capital.

Dupla presa suspeita de 
assassinar ambulante

execUção

Um jovem de 19 anos, 
David Germano do Nas-
cimento, foi preso na ma-
drugada de ontem, na ci-
dade de Sousa, quando 
tentava arremessar dro-
gas e outros objetos para 
o interior da Colônia Pe-
nal Agrícola. Com ele 
foram apreendidos cer-
ca de um quilo de ma-
conha, 200 gramas de 
cocaína, seis aparelhos 
celulares, carregadores, 
um cartão de memória, 
além de agulhas para ta-
tuagem e estiletes.

Segundo informa-
ções da direção do esta-
belecimento prisional, 
por volta de 1h30, o po-
licial que se encontra-
va numa das guaritas, 
percebeu a presença de 
três suspeitos próximo 
de um dos muros da Co-
lônia Penal e, imediata-
mente, acionou a Polícia 
Militar, que ao chegar ao 
local, conseguiu inter-
ceptar apenas um deles. 

A guarn ição co-
mandada pelo sargento 
Fransuelio conduziu o 
suspeito com o material, 
para a Delegacia de Polí-
cia Civil de Sousa onde 
foi apresentado ao dele-
gado de plantão.

Jovem detido 
com material 
para jogar 
no presídio

flagranTe

n 

Os suspeitos 
de executar 
o feirante 
haviam tomado 
um veículo 
em assalto 
praticado 
no bairro do 
Varadouro, 
na capital
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Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

217 Vagas
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Fampress

João Pessoa
O 2º Seminário e Feira de Cachaças do Brasil, será realizado nos 

dias 20, 21 e 22 de outubro próximo no Espaço Cultural, reunindo pro-
dutores, compradores, vendedores e consumidores desta bebida que é 
Patrimônio Histórico e Cultural do País e ainda é um dos destilados mais 
consumidos no mundo. Vários expositores de cachaça do Brasil partici-
parão do evento, entre eles: Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Per-
nambuco, São Paulo, Minas Gerais, entre outros estados. Os ingressos, 
tanto para o público em geral quanto para participar do seminário, es-
tão sendo vendidos no site https://www.brasilcachacas.com/. As entra-
das custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) Já as entradas para o 
seminário são R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia entrada). Tanto no seminá-
rio quanto no público em geral há a opção de meia solidária - o mesmo 
valor da meia entrada, acrescido de um 1kg de alimento não perecível. 

A paradisíaca praia do Cea-
rá, Canoa Quebrada, recebe 
hoje um fampress com 15 pro-
fissionais da imprensa, entre 
jornalistas, digitais influencer e 
blogueiros da Paraíba que irão 
conhecer os pontos turísticos 19. 
A ação é uma realização da As-

sociação dos Empreendedores 
de Canoa Quebrada-CE (Asdes-
cq) com apoio do Sebrae/CE e 
trade turístico de Canoa Quebra-
da. A Asdescq já recebeu outros 
fampress neste ano, do Ceará, 
do Rio Grande do Norte e recen-
temente do Recife.

Conde
A Prefeitura Municipal de Conde por meio das Secretarias de Turis-

mo e Comunicação, realizará nos dias 23 e 24 próximos, na Praça do 
Mar, em Jacumã, a primeira edição do Festival do Inhame e Brega Con-
de. Na programação, grandes nomes nacionais e regionais da música 
brega vão animar o público que também vai conhecer um pouco mais 
da cultura do inhame, tubérculo que tem grande produção na agricul-
tura do município. De acordo com a secretária de turismo, Marília Melo, 
o festival do Inhame e Brega Conde vai reunir num só evento, música 
e gastronomia da melhor qualidade.

Cabedelo
Cabedelo irá realizar no próximo domingo (18), o 1º Circuito da 

Limpeza do Litoral da cidade, o evento é uma alusão ao Dia Mundial 
da Limpeza do Litoral comemorado neste mesmo dia. A Prefeitura ca-
bedelense, através da sua Secretaria de Turismo - Setur está organi-
zando a ação que é resultado de um planejamento de estruturação do 
Turismo Náutico na região, pois o município é conhecido pelas ativi-
dades náuticas nela praticada como a Vela, Surf, Windsurf, Katesurf, 
Caiaques, Mergulho, possui também Marinas  e ainda recebe rega-
tas e navios. O objetivo do evento é mobilizar e conscientizar os pra-
ticantes de esportes, população e turistas a importância da preserva-
ção das praias e rios.

Soledade
Em comemoração aos 137 anos de Soledade, celebrado em 26 de 

setembro, a Prefeitura realiza na próxima sexta-feira (23) a 2ª Edição do 
Festival Gastronômico de Queijos, evento que contará com Fampress, 
concursos, apresentações culturais e o lançamento do 1º Encontro Nor-
destino de Repentistas do município. Na segunda edição, o Festival que 
evidencias produtos a partir do queijo de cabra, acontecerá até o dia 25 
próximo, e manterá a tradição iniciada no ano passado, quando foi es-
colhido o ‘Rei e a Rainha do Queijo’, além de premiar quem mais consu-
miu queijo na celebração – o que também acontecerá dessa vez.

Identificações foram realizadas no início da semana no Sertão 

Pesquisadores da UEPB 
descobrem novos sítios

arqueologia

Dois importantes sítios 
históricos foram identifi-
cados na última segunda-
feira (12), no Sertão pa-
raibano, pela equipe de 
pesquisadores do Labo-
ratório de Arqueologia e 
Paleontologia (Labap), da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). O primei-
ro é um cemitério de be-
xiguentos, localizado no 
Sítio Saco, zona rural do 
município de Poço de José 
de Moura e, o segundo, um 
sítio paleontológico com 
icnofósseis, que são mar-
cas deixadas por animais 
do passado.

“Nós acreditamos que 
o cemitério de bexiguen-
tos é do final do século 19, 
começo do século 20. Ele 
está bem isolado no meio 
do mato. Fica um pouco 
distante da cidade, cerca 
de 10 quilômetros. Na re-
gião, há pouquíssimas ca-
sas, e os moradores têm 
poucas informações, mas 
segundo um senhor que 
nos conduziu até o local, o 
cemitério era dessa época. 
Lá foram sepultadas pes-
soas acometidas de varí-
ola, bexiga e outras doen-
ças contagiosas”, relatou o 
paleontólogo e arqueólogo 
Juvandi de Souza, que co-
ordena o Labap.

O cemitério faz parte de 
um grande levantamento 
que os pesquisadores da 
UEPB começaram a rea-
lizar há quatro anos. Até 
agora, foram identifica-
dos 31 cemitérios de bexi-
guentos no interior da Pa-
raíba. Esses mortos eram 
pessoas da própria região, 
onde hoje é o município de 
Triunfo e Poço de José de 
Moura, que contraíram do-
enças infectocontagiosas. 
Conforme o pesquisador, 
elas eram isoladas, muitas 
vezes pela própria família, 
iam morrendo e uma ia se-
pultando a outra.

Juvandi considera esta 
uma descoberta de gran-
de importância para a his-
tória. Ele diz que, quando 
se fala em cemitério de be-
xiguentos, é preciso res-
saltar que o local foi com-
pletamente excluído pela 
população. As atividades 
de pesquisa e localização 
têm o objetivo de trazer de 
volta esses ambientes para 
que as pessoas tenham ne-
les um espaço de memória, 
onde seus antepassados, 
acometidos de determina-
das doenças infectoconta-
giosas, estão sepultados. 
Como o local ainda não foi 
escavado, ele afirmou que 
não se sabe como os corpos 
eram acomodados.

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Esse cemitério de be-
xiguentos é chamado de 
Saco porque está dentro 
de uma fazenda chamada 
Sítio Saco. É o 31º identifi-
cado na Paraíba. A equipe 
do Labap está preparan-
do um grande catálogo só 
com os cemitérios de bexi-
guentos que existem no es-
tado. A proposta é lançar 
em dezembro. “A intenção 
é informar sobre a impor-
tância desses locais de me-
mória para que, no futuro, 
apareçam outras pessoas 
que queiram estudá-los. É 
por isso que achamos tão 
importante a divulgação 
desses achados”, disse Ju-
vandi de Souza.

Em 2023, serão solici-
tadas as devidas autoriza-
ções para escavação do ce-
mitério, principalmente 
junto ao Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan). Antes 
disso, é necessário elabo-
rar um projeto, apresentar 
e, só depois, ter a autori-
zação para explorar o lo-
cal. Serão dois cemitérios, 
mas ainda não foi definido 
em quais serão realizadas 
as atividades. É provável, 
de acordo com o arqueólo-
go, que sejam os mais pró-
ximos de Campina Gran-
de, que existem em grande 
quantidade.

Equipe prepara grande catálogo 
com os cemitérios de bexiguentos

Bexiguentos
Mortos eram 

pessoas da própria 
região acometidos 

de doenças 
infectocontagiosas

n 

Intenção da 
publicação 
é informar 
sobre a 
importância 
desses locais 
de memória 
existentes 
no estado

O pesquisador afirmou 
que existe muito material 
nos cemitérios, que são es-
paços pequenos. A maioria 
deles, ligados a ex-votos, 
presentes dados pelos fi-
éis aos santos como forma 
de agradecimento a uma 
graça alcançada. Juvandi 
de Souza explicou que as 
pessoas faziam promessas. 
Se alguém tinha uma dor 
de cabeça constante, fazia 
a promessa e, se fosse cura-
da, mandava fazer uma ca-
beça de madeira e coloca-
va no local para agradecer 
pela cura da doença.

Geralmente, essas pe-
ças são encontradas nos ce-
mitérios dos bexiguentos, 
assim como fragmentos de 
cerâmica, louça, vela. “As 
pessoas visitam, acendem 
velas, fazem oferendas. Es-
tes últimos são recentes, 

mas o material é interes-
sante porque está dentro 
do contexto do cemitério, 
do sítio arqueológico. En-
tão, é material arqueológi-
co”, disse.

A coautora de um livro 
lançado em 2021 sobre ce-
mitério de bexiguentos, 
Beatriz Guimarães, fará 
mestrado em Medicina 
Translacional, na Univer-
sidade do Ceará, em 2023, 
e vai trabalhar com a ques-
tão dos cemitérios dos be-
xiguentos. O arqueólogo 
faz parte do programa de 
pós-graduação do curso.

Vestígios de animais 
No sítio paleontológico 

localizado em Poço de José 
de Moura, existem vestí-
gios e restos de animais 
do período Cretáceo In-
ferior - último período da 
Era Mesozóica, compreen-
dido entre -144 e -66,4 mi-
lhões de anos. Nesse novo 
sítio, evidenciado na Bacia 
Sedimentar do Rio do Pei-
xe, existem algumas pega-
das de dinossauros, gotí-
culas de chuva fossilizadas 
e icnofósseis.

“O cemitério de bexi-
guentos e o sítio paleon-
tológico são duas grandes 
descobertas. Isso mostra o 
potencial arqueológico e 
paleontológico da Paraíba.

Fotos: Labap/UEPB

Cemitério de bexiguentos e sítio paleontológico foram as recentes descobertas da equipe

Fotos: Teresa Duarte
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A nova diretoria da Aca-
demia Paraibana de Le-
tras vai ser empossada 
hoje, em sessão solene que 

acontece a partir das 18h, na sede da 
entidade, localizada no centro da ca-
pital. O presidente da instituição, Se-
verino Ramalho Leite, foi recondu-
zido ao cargo e seu vice é Francisco 
de Sales Gaudêncio. A gestão é para 
o biênio 2022-2024. O evento integra 
a programação de encerramento da 
11ª edição do projeto Rota das Letras, 
que a Fundação Cultural de João Pes-
soa (Funjope) realiza em caráter espe-
cial em comemoração aos 80 anos de 
existência da APL, que ainda inclui 
outras atividades, a exemplo do lan-
çamento, às 17h, do livro Além do Ipi-
ranga: A Extraordinária Vida de Pedro 
Américo, do escritor e advogado Thé-
lio Farias, uma coedição da Empre-
sa Paraibana de Comunicação (EPC) 
com a Companhia Editora de Per-
nambuco (Cepe).

Durante a solenidade de posse dos 
conselhos diretor e fiscal da Acade-
mia Paraibana de Letras, haverá di-
versas homenagens com a entrega 
de diplomas para várias personalida-
des, que têm contribuído, de alguma 
forma, para ações na área cultural. 
Elas são as seguintes: Cláudio Bene-
dito Silva Furtado, Antônio Marcus 
Alves de Souza, Lucas Clemente de 
Brito Pereira e Francisco Leonel Pe-
reira Freire receberão o título de só-
cio benemérito da APL; Aldo Lopes 
de Araújo, Jonas Leite Chaves, José 
Adalberto Targino Araújo e Ipojuca 
Pontes, o de sócio correspondente, e 
José Fernandes de Andrade, o de só-
cio honorário.

O presidente da APL, Ramalho 
Leite, falou sobre suas expectativas 
para mais um mandato. “É uma du-
pla responsabilidade, porque substi-
tuo a acadêmica Ângela Bezerra de 
Castro, que tem respeitabilidade no 

meio cultural e foi a primeira mu-
lher, na história da Academia, a as-
sumir esse mesmo cargo; e também 
porque vou ter de me esforçar para 
corresponder a essa honra de ter sido 
escolhido em consenso pelos acadê-
micos”, disse o gestor. 

Ao se referir às homenagens que 
serão prestadas durante a sessão so-
lene de posse, por meio da entrega 
de vários títulos de sócios da Acade-

mia Paraibana de Letras, o presiden-
te explicou tal iniciativa. “A APL pre-
cisa ter uma rede protetora que possa 
acreditar no seu trabalho e que agre-
gue benefícios para a garantia da so-
brevivência da instituição como só-
cios. Há muita gente que merece estar 
na Academia, mas as vagas são pou-
cas. Entre os que vão receber os di-
plomas estão o secretário de Estado 

da Educação e da Ciência e Tecno-
logia da Paraíba, Cláudio Furtado, o 
empresário Leonel Freire e José Fer-
nandes de Andrade, que criou o Cen-
tro de Estudos Jurídicos e Sociais (Ce-
jus), em João Pessoa, além do escritor 
Laurentino Gomes, que receberá de-
pois o título de sócio honorário por-
que está, no momento, em Portugal. 
Na ocasião, também vamos homena-
gear, pelos seus 90 anos de idade, o ar-
tista plástico Alexandre Filho, natural 
de Bananeiras, paraibano reconheci-
do e que fará exposição de pinturas 
na APL”, comentou Leite.

O presidente da APL ainda ante-
cipou que, entre seus projetos para a 
nova gestão, pretende manter convê-
nios com instituições, a exemplo da 
Fundação Cultural de João Pessoa 
(Funjope) e a Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecnologia 
(SEECT) para realização de eventos 
e firmar outras parcerias com o mes-
mo intuito.

“Nós também vamos priorizar 
um livro com a biografia dos oito 
ministros paraibanos do Tribunal 
de Contas da União, com previsão 
de lançamento até o mês de novem-
bro. Os membros da APL e do IHGP 
(Instituto Histórico e Geográfico da 
Paraíba) que vão fazer as biografias 
são Alexandre Luna Freire e Renato 
Cezar, a do ministro Cunha Pedrosa; 
José Nunes, ministro João Agripino; 
Chico Pereira, ministro Pereira Lira; 
José Octávio, ministro José Américo; 
Waldir Porfirio, ministro João de Lou-
renço; Ramalho Leite, ministro Tha-
les Ramalho; Itapuan Botto, ministro 
Verniaud Wanderley; e Sales Gaudên-
cio, ministro Vital do Rego. E estamos 
planejando publicar o livro A Paraíba 
e seus problemas, de José Américo, que 
completará centenário de lançamento 
no próximo ano”, informou ele.

‘Além do Ipiranga’
Na tarde de hoje, a programação 

do Rota das Letras ainda inclui de-
bate, às 14h, sobre o tema “Indepen-

dência do Brasil”, com mediação do 
presidente do IHGP, Jean Patrício, e 
tendo como palestrantes Ângelo Pes-
soa e Josemir de Melo. Às 15h, have-
rá um sarau poético e, em seguida, 
uma homenagem ao poeta Sérgio de 
Castro Pinto.

Na sequência, às 17h, haverá o lan-
çamento do livro Além do Ipiranga: A 
Extraordinária Vida de Pedro Américo, 
de Thélio Farias. O bate-papo será 
com a diretora presidente da Empre-
sa Paraibana de Comunicação (EPC), 
Naná Garcez, sobre a parceria da edi-
tora A União e a Companhia Edi-
tora de Pernambuco na publicação 
da obra. “Vejo como muito relevan-

te e bastante proveitosa, para a EPC, 
essa parceria com a Cepe para a coe-
dição do livro Além do Ipiranga. É uma 
das melhores biografias sobre Pedro 
Américo, num trabalho primoroso 
de Thélio, que destaca não só o ar-
tista, mas, como o próprio título da 
obra deixa antever, também mostra 
as muitas facetas que Pedro Améri-
co teve, ao longo de sua vida, como as 
de ilustrador, professor, parlamentar 
e escritor, autor de quatro obras”, enu-
merou Naná Garcez. “E, além disso, 

Thélio mostrou a perseverança de Pe-
dro Américo, que saiu de Areia aos 11 
anos de idade para depois vir a se tor-
nar num artista universal, conhecido 
no Brasil e no exterior. Pedro Améri-
co tinha um talento inegável e uma 
referência é o quadro Independência 
ou morte, também conhecido como O 
Grito do Ipiranga”, ressaltou a diretora 
presidente da EPC.

O gerente executivo da Editora A 
União, Alexandre Macedo, que tam-
bém participará do bate-papo, disse 
que pretende falar sobre como funcio-
na a Editora, mencionar obras que são 
publicadas e dos próximos projetos. 
“Esse evento é uma oportunidade de 

poder dialogar com o nosso público e 
autores e sobre a nossa produção. O 
livro de Thélio Farias está sendo um 
sucesso, pois vem sendo muito bem 
recebido pelo público e autores. E, 
entre os próximos projetos, preten-
demos lançar, em breve, um livro de 
gastronomia do chef Walter Ulysses, 
e uma antologia sobre o teatro parai-
bano com recorte de espetáculos en-
tre 1968 e 1981, organizado por Dió-
genes Maciel, Suzy Lopes e Monalisa 
Colaço”, revelou ele.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Continuidade na APL
Hoje, em João Pessoa, acontecerá a solenidade de posse da diretoria 

da Academia Paraibana de Letras para o biênio 2022-2024

Após ser alçado 
à presidência 
da academia, 
após renúncia 
da acadêmica 
Ângela Bezerra de 
Castro, Ramalho 
Leite seguirá no 
cargo, referendado 
através de um 
pleito realizado 
em agosto, quando 
disputou o 
comando da APL 
em chapa única
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Hoje, na sede da APL, no centro, haverá uma série de atividades do Rota das Letras

“A APL precisa 
ter uma rede 
protetora 
que possa 
acreditar no 
seu trabalho e 
que agregue 
benefícios 
para a 
garantia da 
sobrevivência 
da instituição 
como sócios

Ramalho Leite

Foto: Roberto Guedes
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Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

Patos na Guerra do Paraguai

O maior conflito armado, de caráter 
internacional, ocorrido na América do 
Sul, envolvendo o Paraguai e a Tríplice 
Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai, no 
período compreendido entre dezembro 
de 1864 e março de 1870, teve uma parti-
cipação ativa de combatentes da Vila Im-
perial dos Patos, um deles, transforma-
do em herói nacional, Porfirio Higino da 
Costa, mas sem o reconhecimento devi-
do da parte das autoridades. 

O conflito seria declarado com a in-
vasão da província brasileira de Mato 
Grosso, por ordem do presidente Para-
guaio, Francisco Solano López, em res-
posta a uma intervenção armada do 
Brasil no uruguai, em 1863, que resultou 
na deposição do seu presidente, Ataná-
sio Aguirre, e posse do seu rival, Venân-
cio Flores, aliado do Império brasileiro. 
Solano López temia a união de brasilei-
ros e argentinos, com o objetivo de des-
mantelar os países menores do Cone 
Sul, cisma que o levou a aprisionar o 
vapor Marquês de Olinda, em 11 de 
novembro de 1864, na qual era condu-
zido o presidente da Província do Mato 
Grosso, Frederico Carneiro de Campos, 
que foi trancafiado até a morte. 

Muitas são as contradições des-
te conflito que provocou a morte de 
um terço dos 150 mil homens envia-
dos pelo Império do Brasil. Segundo 
pesquisadores renomados, a Trípli-
ce Aliança escondia o interesse impe-
rialista dos britânicos. A condição pri-
vilegiada do Paraguai, que não tinha 
dívida externa, não se inseria no anal-
fabetismo e já havia libertado os seus 
escravos, além da tecnologia invejável 
e da construção da primeira ferrovia 
do seu continente, constituía um ris-
co iminente para a economia britâni-
ca, da qual o Brasil importava grande 
parte de sua demanda. 

Naquele período, a Vila Imperial 
dos Patos, que sofria com a estiagem, 
perversidade dos bandidos e abusos 
da polícia, não teve muita dificuldade 
em agenciar muitos homens dispostos 
à luta. Somente da Serra do Teixeira saí-
ram mais de 50 voluntários. O agencia-
mento era confiado ao cônego Bernardo 
e o seu tio, Joaquim Porfírio (Quinca), 
que não hesitou em mandar os seus 
dois filhos, Manuel Romualdo da Cos-
ta (Manduri) e Porfírio Hygino da Cos-
ta. Sobre essas duas participações, es-
creveu Nelson Lustosa Cabral no livro 
Paisagens do Nordeste: “Papai Mandu-
ri e o irmão Porfírio (Hygino da Cos-

ta), foram ambos voluntários da Guer-
ra do Paraguai, sendo que este último 
retornou às Espinharas com as honras 
de capitão honorário do Exército Brasi-
leiro, por atos de bravura pessoal nas 
52 batalhas e entreveros de que parti-
cipou ativamente. Sua fé de ofício, das 
mais impressionantes, é a de um he-
rói nacional que a pátria esqueceu! Já 
Manduri não chegou a entrar na luta, 
regressou doente de Uruguaiana, no 
Rio Grande do Sul.”

Porfírio Hygino da Costa nasceu 
aos 11 de janeiro de 1836, no sítio Quei-
madas, município de Patos, como filho 
de Joaquim Porfírio da Costa e de Do-
miciana Francisca da Silva, compondo 
a prole com os demais irmãos: Joana 
Maria da Conceição (mãe de Coriola-
no de Medeiros), Maria Dolores (Mãe 
de Nelson Lustosa Cabral), Vicente, 
Teófilo Roberto, Felicidade Perpetua, 
Francisca Sancha e Manuel Romual-
do da Costa (Manduri). Integrante do 
grupo de voluntários da Guerra do Pa-
raguai, inscrito no dia 3 de março, as-
sentou praça em 20 de abril 1865, no 
1º Batalhão, em João Pessoa, onde foi 
promovido a alferes. Saiu do conven-
to do Carmo com destino ao Porto de 

Cabedelo na manhã de 6 de maio, de 
onde seguiu nas braçadas ao vapor Pa-
raná, da Companhia Brasileira de Pa-
quetes. Nove dias depois, após escala 
em Salvador, chegou ao Rio de Janei-
ro, para o recebimento de armamen-
tos e uniformes. No dia 11 de junho, a 
bordo do vapor Oiapoque e, mais tar-
de, no transporte Imperador, chegaria 
a Montevidéu, de onde seguiram em 
direção à Concórdia, finalizando a li-
nha no dia 27 de junho. 

Com a extinção do 21º corpo de Vo-
luntários, Porfírio da Costa se trans-
feriu para o 11º batalhão e seguiu à 
cidade de Corrientes, na Argentina, 
tendo primeira participação efetiva 
nos campos de batalha no combate de 
Tuyuty, em maio de 1866, chegando a 
assumir o comando da 3ª companhia 
em 22 de setembro, função que exer-
ceu até março de 1867, quando assu-
miu a 7ª e chegaria, posteriormente, 
a 8º companhia. Foi condecorado com 
o hábito da rosa e de Cristo, em 14 de 
março. Em 5 de abril foi promovido a 
tenente em comissão e, em 3 de julho, 
a tenente ajudante. 

(Continua na próxima semana)
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Nascido em 
1836, no sítio 
Queimadas, no 
município de 
Patos, Porfírio 
Higino da 
Costa foi um 
dos integrantes 
do grupo de 
voluntários 
da Guerra do 
Paraguai
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Após a exibição, o premiado longa terá comentários de crítico especializado 

Filme ‘Ilusões Perdidas’ 
ganha sessão gratuita

CineClube

Hoje, a partir das 17h, no Auditório da 
Sincontábil (no Shopping Liv Mall), em 
João Pessoa, haverá uma sessão gratuita 
do longa-metragem Ilusões Perdidas (2021), 
dirigido por Xavier Giannoli. A classifica-
ção indicativa é 14 anos.

Após a exibição, o público poderá par-
ticipar de um debate com o crítico de cine-
ma Andres von Dessauer, que comentará 
sobre a produção franco-belga, que rece-
beu o César de Melhor Filme.

No longa baseado na obra homôni-
ma do escritor francês Honoré de Bal-
zac (1799-1850), Lucien (interpretado por 
Benjamin Voisin, de O Verão de 85) sai do 
pequeno vilarejo onde cresceu rumo a 
Paris, onde pretende se tornar um poe-
ta reconhecido. Ele recebe a ajuda de sua 
amante, e acredita que, em poucas sema-
nas, encontrará editores dispostos a pu-
blicar seus textos. No entanto, descobre 
na capital um universo de manipulações 
e subornos, onde apenas a lei do dinhei-
ro determina qual artista será valoriza-

do. Contrário a esse sistema a princípio, 
Lucien passa a tolerá-lo e a jogar com as 
regras. Aos poucos, converte-se num dos 
homens arrogantes e cínicos que sem-
pre detestou.

O premiado drama chegou a ser exi-
bido no circuito nacional, através da edi-
ção do ano passado do Festival Varilux 
de Cinema Francês, que também acon-
teceu em João Pessoa.

Longa é baseado na obra homônima do escritor francês Honoré de Balzac
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Colunista colaborador

De repente, eu entendi que estava 
acontecendo...

Comecei a padecer de lembranças. 
Elas começaram a brotar das profundezas da 
minha existência, sem ter nem para quê. Sem 
serem chamadas.

Comecei a acordar no meio da noite, 
assaltado por elas. No meio da novela. No 
trânsito. No banho.

– Preciso voltar pra terapia, pensei a princípio. 
Mas elas estavam vindo leves, flutuantes, 
divertidas, isentas de julgamento e dor.

Então é isso... Elas só querem sair da prisão 
do pensamento. Hora de voar, de não pertencer 
mais a mim.

Um homem, quando fala da sua aldeia, 
fala do mundo todo, diz a minha amiga 
Vitória, lembrando o escritor russo Leon 
Tolstói. Um homem, quando sai da solidão 
do seu pensamento e os escreve, sai da sua 
própria solidão e retira o outro da sua solidão. 
Encontram-se juntos nos mesmos abismos. E 
surfam nas mesmas ondas.

Não sei se coincidência (elas existem?), estava 
fazendo uma reforma na minha casa.

Quem me conhece, conhece minha casa. 
Sou um acumulador de coisas que trazem 
lembranças. A tal da memória afetiva. A casa 
conta minha história. Pequenos e nem tão 
pequenos objetos que adquiri em viagens, 
presentes, fotografias, pedrinhas, conchas, 
bilhetes, discos, livros, filmes, roupas...

Não sei quantas vezes ouvi os amigos 
dizendo:

– Sua casa é a sua cara!
Vocês não imaginam 

a canseira que é pôr uma 
ordem nessas lindas 
coisinhas, para não viver no 
meio do caos.

E o tempo que se gasta. 
Comecei a entender que 

já tinha vivido com essas 
coisas por tempo mais que 
suficiente. Agora quero 
colecionar tempo e espaço.

Quebrei paredes, retirei 
móveis, eliminei estantes.

Não vou dizer que 
está sendo fácil me 
livrar dessas coisas, que 
simplesmente não tem 
mais lugar na casa. Mas 

é incrível como, a cada leva, a casa fica mais 
leve.

E as memórias?
Está sendo difícil me livrar delas?
Não.
Está sendo muito fácil. Até porque é 

involuntário. Não tenho nenhum poder sobre 
isso. Elas vêm. Meus dedos ficam inquietos. 
Eu teclo em estado de quase embriaguez. A 
cada uma que se vai, a minha coluna fica mais 
ereta. O corpo mais ágil. O peito mais aliviado. 
A vontade de rir mais frequente. E de chorar 
também. A gente nasce com um aparelho 
“risador” e um aparelho “chorador”. Os dois 
ocupam o mesmo lugar no corpo: o fundo do 
peito. E têm ambos a mesma importância. 
Porque, nessa vida, temos iguais motivos para rir 
e chorar.

De repente, entendi (isso porque essa 
imagem ficou me assaltando a mente), porque 
alguns envelhecem com as costas curvadas, e 
outros permanecem eretos. É muita coisa para 
se carregar nas costas. Uns deixam os fardos 
inúteis no caminho. Outros não conseguem 
se livrar de nada. Nem de coisas, nem de 
lembranças, nem de mágoas.

Uns afundam.
Outros ganham asas.
Envelhecer está sendo maravilhoso. Estou me 

sentindo como um adolescente curioso, checando 
o crescimento dos pelos.

Só que, ao invés de pelos, aprecio o 
crescimento das asas.

E isso deve ser bom, já que voar será 
inevitável.

Trilha sonora
‘Saudades dos Aviões da Panair’ - Milton 

Nascimento;
‘Casa no Campo’ - Elis Regina;
‘Além do Horizonte’ - Roberto Carlos;
‘Quando Eu Me Chamar Saudade’ - Noite 

Ilustrada.

Nelson 
  Barros

De repente,
eu entendi

nelsonrbarros@gmail.com
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“Uns deixam os 
fardos inúteis no 
caminho. Outros 
não conseguem 
se livrar de 
nada. Nem de 
coisas, nem de 
lembranças, 
nem de 
mágoas”

Da Redação
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Sobre canções 
& momentos

Colunista colaboradora

As canções por vezes parecem linhas que 
tecem costuras importantes de nossa própria 
história. E na acolhida da sonoridade das 

composições percebemos que muitas de nossas 
músicas de coração apontam para valores que 
carregamos conosco, e nos representam. As 
canções do Milton Nascimento acompanharam meu 
crescimento. Quando fui tendo mais consciência 
das letras das músicas fui sendo tomada por uma 
emoção mais profunda. 

Quando estava entrando no Ensino 
Fundamental, indo para uma escola imensa e 
de muita gente maior e mais madura que eu fui 
sendo acompanhada por ‘Coração de Estudante’. 
Essa canção para mim também representou 
o entendimento do momento histórico de 
redemocratização do Brasil. 

Dava até uma pontada no coração tamanha 
era a emoção de estar caminhando e escutar 
“quero falar de uma coisa, advinha onde ela 
anda, deve estar dentro do peito, ou caminha 
pelo ar...”. ‘Coração de Estudante’ foi um período 
meu tempo presente, meu lugar de guardar em 
mim todos os sonhos do mundo, diante de uma 
paisagem da Caatinga, numa imensa escola 
num começo de jornada. 

Tive a grande sorte ainda de nas aulas de 
Literatura, da professora Socorro Vieira, poder, 
nas classes, escutar Milton cantando ‘Caçador 
de Mim’. Assim, minha formação enquanto 
sujeito social foi marcada pela tomada de 
consciência da subjetividade, e entendimento das 
relações humanas e sociais tendo como lugar 
de aprendizagens as canções. E esse processo 
acontecia também no coletivo, ao lado de colegas 
de turma. Era música, afeto, consciência, leitura 
do mundo junto com leitura da palavra. E a gente 
vibrava muito, muito cantando ‘Bola de Meia, bola 
de gude’. E mesmo tendo passado tanto tempo 
é preciso ainda ecoar bastante músicas que nos 
trazem muita vida.

Ao saber que Milton Nascimento faria A 
Última Sessão de Música, experiência de turnê 
de despedida dos palcos, achei que aquele 
processo estava cercado de muito amor. E fui 
acompanhando momento pela internet de 
construção desse momento. Todo ele envolto no 
simbolismo de grande força e beleza, de uma 
poética como é própria do artista. Milton é singular 
em todo tempo e percurso.

No último domingo celebramos a trajetória do 
Milton Nascimento com toda força e beleza, porque 
vivemos um dos momentos de rara beleza. Era mais 
além do que estar diante de um artista reconhecido, 
de uma voz aclamada. Era simplesmente um 
momento de profunda espiritualidade. Acredito que 
na vida de tantas pessoas, ainda hoje, as músicas 
dele seguem como inspiração e expressão de 
experiências de transformação pessoal. 

Era grande a emoção envolvida, do artista, 
dos músicos, da plateia. E era belo perceber o 
dia se transformando em noite, e a lua cheia 
aparecendo ao som de todas as músicas que 
embalam nossa existência emanando tanto 
amor. Milton agrega muitas linguagens em torno 
de suas canções e vida. Mas a linguagem da 
amizade reverbera nas composições. 

Durante o show Milton em sua sabedoria 
reafirmou seu compromisso com a Democracia, 
onde reside também valores fundamentais à 
preservação da vida humana e de outras espécies 
do planeta, e da própria Terra. É muito difícil traduzir 
uma emoção tão grande quanto foi estar ali cercada 
do amor e celebrando a presença e a memória de 
tantas pessoas e momentos cruciais da vida em que 
ecoou a voz do Milton Nascimento.

Acredito que o artista, assim como nós, foi 
também tocado por uma emoção singular, de afeto 
profundo. Fomos tocados por uma imensa dádiva, 
assim, uma maravilhosa graça.

Começou ontem a Semana do Cine-
ma, campanha idealizada pela Federa-
ção Nacional das Empresas Exibidoras 
Cinematográficas (FENEEC) com o ob-
jetivo de celebrar o retorno do público 
às salas de cinema depois da paralisa-
ção provocada pela Covid-19.

De 15 a 21 de setembro, o público po-
derá aproveitar os ingressos a um preço 
único no valor de R$ 10. Só não entram 
na promoção salas IMAX e com projeção 
em 3D. As redes Centerplex, Cinépolis e 
Cine Sercla, que atuam na Paraíba, estão 
participando da campanha.

O Centerplex, que administra a sala 
do Mag Shopping, em João Pessoa, con-
firmou, no site oficial, o valor de R$ 10 
para os ingressos e um combo para a 
compra conjunta de ingresso, pipoca e 

refrigerante (300ml), que custa R$ 19. 
Embora a promoção anunciada pela FE-
NEEC se encerre no dia 21, o site do Cen-
terplex informa que manterá esses pre-
ços até 30 de setembro.

O Cinépolis, que administra as sa-
las de cinema nos shoppings Manai-
ra e Mangabeira, em João Pessoa, tam-
bém está oferecendo ingressos a R$ 10 e 
um combo com ingresso, pipoca média 
e dois refrigerantes de 500ml a R$ 29.

Já o Cine Sercla, dono das salas nos 
shoppings Tambiá, em João Pessoa, e 
Partage, em Campina Grande, também 
anuncia ingresso a R$ 10 e combo a R$ 
29 (pipoca média com dois refrigeran-
tes de 500ml).

Incentivo
A medida visa aumentar a presença 

de público nas salas de cinema que, des-
de que a pandemia amenizou, ainda não 

recuperaram o fôlego. Segundo dados 
iniciais, há um mês, a ocupação geral es-
tava em torno de 55% do público de 2019.

Cerca de 300 salas de cinema foram 
fechadas no Brasil desde o início da pan-
demia. No começo de 2020, antes da con-
firmação do primeiro caso de Covid-19 
no país, o parque exibidor nacional ti-
nha cerca de 3.500 salas, contra as atuais 
cerca de 3.200.

Empresas que atuam em João Pessoa e Campina Grande participam da ação

Cinemas fazem campanha e 
anunciam ingressos a R$ 10

até 21 de setembro

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: 18h30 (20/9) - 
16h (25/9) - 20h30 (27/9).

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

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).

oRfã 2 – A oRIgEm (Orphan: First Kill. 
EUA. Dir: William Brent Bell. Suspense. 16 
anos). Leena Klammer/Esther Albright (Isa-
belle Fuhrman) está de volta para nos mos-
trar sua mente perversa e instável. Depois de 
orquestrar uma fuga da clínica psiquiátrica 
da Estônia, ela viaja para os EUA se passan-
do pela filha desaparecida de uma família 
rica. Prequela do filme de 2009. CENTERPLEX 
MAG 1: 17h (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 14h45 (dub.) - 17h15 
(leg.) - 19h45 (dub.) - 22h10 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 16h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 14h30 - 17h - 19h30 - 22h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 18h - 20h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h - 17h - 
19h - 21h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (leg.): 
18h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 
15h - 17h - 19h - 21h.

umA PITAdA dE SoRTE (Brasil. Dir: Pe-
dro Antônio Paes. Comédia. 10 anos). Péro-
la (Fabiana Karla) é uma animadora de festa 
infantil que sonha em se tornar uma chef re-
nomada. CENTERPLEX MAG 2: 16h45 - 21h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h40 - 17h - 19h10 
- 21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4: 14h - 
16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3: 18h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 5: 
18h30 - 20h30.

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

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

ElVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Biografia. 
12 anos). A vida de Elvis Presley (Austin Butler) 
e sua ascensão à fama. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (leg.): 21h15 (exceto qui.).

ERA umA VEz um gênIo (Three Thou-
sand Years of Longing. EUA. Dir: George Mil-
ler. Fantasia. 14 anos). Enquanto participa-
va de uma conferência em Istambul, a Dra. 
Alithea Binnie (Tilda Swinton) encontra um 
“djinn” (Idris Elba), o que no ocidente, é comu-
mente denominado como “Gênio”. A criatura 
lhe oferece três desejos em troca de sua liber-
dade, mas ela duvida que ele seja real. CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h20; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 16h20.

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 herói. CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 17h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 14h30 (dub.) 
- 17h45 (dub.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 5 (dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h50; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 19h50.

IngRESSo PARA o PARAíSo (Ticket To 
Paradise. EUA. Dir: Ol Parker. Comédia. 12 
anos). Casal divorciado (George Clooney e Ju-
lia Roberts) vão tentar impedir que a filha co-
meta o mesmo erro que eles cometeram, quan-
do se casaram 25 anos atrás. CENTERPLEX 
MAG 2 (dub.): 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
- VIP (leg.): 13h30 (sáb. e dom.) - 15h45 - 18h15 
- 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
18h45 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 18h40 - 20h45; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 18h40 - 20h45.

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 3 (dub.): 14h 
- 16h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
14h45 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 14h30 (sáb. e dom.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 14h30 (sáb. e dom.).

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 assassi-
nato de um homem que esteve envolvida. CEN-
TERPLEX MAG 4 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8 (leg.): 18h30 (exceto qui.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 21h45 (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h50 - 17h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h50 - 17h20.

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 3 
(leg.): 21h10.

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).

mEn - fAcES do mEdo (Men. Reino Uni-
do. Dir: Alex Garland. Terror. 16 anos). Acon-
tecimentos estranhos surgem quando uma jo-
vem (Jessie Buckley) busca refúgio no campo 
após uma tragédia pessoal. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (leg.): 21h45.

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 casa-
mento após conhecer a família (excêntrica) 
do pretendente. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
19h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
19h45 (exceto seg.).

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 
4 (dub.): 16h30 - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 15h15 - 17h30 - 19h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 14h15 (exceto seg. e ter.) 
- 16h30 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 5 (dub.): 14h20 - 16h10; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 14h20 - 16h10.

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 3 (leg.): 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h15 (sáb. e dom.) - 
16h15 - 19h15 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 21h15 (exceto seg. e ter.).

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 MANAÍ-
RA 8 (dub.): 13h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 14h20; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 14h20.

PREdESTInAdo (Brasil. Dir: Gustavo Fer-
nandez. Drama. 14 anos). José Pedro de Frei-
tas, 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 conheci-
da no país, Arigó tornou-se um símbolo de es-
perança através de suas cirurgias e curas es-
pirituais. CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 15h30 - 18h 
- 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 17h15 
(exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 16h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4: 16h30. 

Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Milton Nascimento na turnê de despedida que está em andamento

Agência Estado

n 

Cinemas ainda 
não conseguiram 
recuperar perdas 
da pandemia, e 
ocupação geral 
está em torno de 
55% do público 
de 2019
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Um novo projeto musi-
cal que reúne nomes nacio-
nais em sintonia com artis-
tas locais tem início hoje, em 
João Pessoa. Trata-se do Pro-
jeto Meji, que será realizado 
quinzenalmente pela Fun-
dação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc), sempre às 20h 
da sexta-feira, na Sala de Con-
certos Maestro José Siqueira. 
Para estrear a programação, 
o evento aproxima as musi-
calidades da cantora e com-
positora potiguar Khrystal 
do paraibano Vieira. A entra-
da custa 1kg de alimento não 
perecível, que pode ser entre-
gue na hora do show.

O nome do projeto, Meji, 
vem do yorubá e traz a re-
presentação de duas partes, 
duo, dupla, dois caminhos, 
e isso já serve para estimu-
lar os convidados a procu-
rarem uma conexão única 
entre suas motivações artís-
ticas. O show está estrutura-
do em três atos, sendo o últi-
mo deles o que unirá as duas 
vozes no palco em uma par-
ceria inédita. As canções que 
Khrystal deve cantar junto 
com o artista paraibano ain-
da estão sendo definidas, 
mas o mais provável é que 
os pontos de convergência 
entre os temas e as tradições 
sonoras de ambos seja o guia 
dessa escolha. 

“Eu já tenho ouvido algu-
mas coisas do Vieira e tenho 
visto muitas coisas que nos li-
gam. A questão da pretitude 
da música brasileira, da mú-
sica nordestina, é uma das 
coisas que nos conectam de 
cara, mas certamente existi-
rão outras sutilezas que va-
mos descobrir juntos”, ante-
cipa Khrystal, que deve levar 
ao público uma versão de 
‘Coisa de Preto’, de seu pró-
prio repertório, e outras refe-
rências que ambos os músi-

cos têm em comum, como as 
canções de Cátia de França. 
“Vamos visitar algumas coi-
sas da Paraíba, que nós dois 
gostamos, e os nossos traba-
lhos autorais”, reforça a artis-
ta potiguar.

Foi exatamente por ‘Coi-
sa de Preto’ que Khrystal ini-
ciou sua carreira discográfi-
ca, em 2007, com influências 
do coco e samba afro-poti-
guar, que foi seguido pelo 
álbum Dois Tempos, de 2012. 
Multitalentosa, Khrystal re-
cebeu indicação ao Kikito, no 
Festival de Cinema de Gra-
mado (RS), como Melhor 
Atriz Coadjuvante por sua 
atuação no filme A luneta do 
tempo, de Alceu Valença. Em 
2018, participou do musical 
Elza, interpretando a canto-
ra Elza Soares nos palcos. A 
peça venceu a sétima edição 
do Prêmio Bibi Ferreira, em 

2019, levando cinco das nove 
indicações ao prêmio. 

Já Vieira deve apresentar 
suas influências que tran-
sitam entre a tropicália e a 
música afro-brasileira, e que 
estão presentes no EP Comer-
cial Sul, lançado em 2015. Em 
2021, veio Crise dos 20, pri-
meiro trabalho em estúdio 
do pessoense desde o lança-
mento de Parahyba Vive, EP 
lançado no início de 2018, 
fruto do concurso Red Bull 
Break Time Sessions, no qual 
o então grupo se sagrou vi-
torioso após concorrer com 
mais de uma centena de ban-
das de todo o Brasil.

A apresentação solo de 
Khrystal, por sua vez, deve 
ser focada no seu show de voz 
e violão chamado Acústica, que 
ela traz pela primeira vez a 
João Pessoa, e que é marcado 
por composições que surgi-

ram durante os períodos mais 
difíceis da pandemia até mo-
mentos mais recentes, sempre 
alternadas com parcerias em 
composições como na canção 
‘Barravento’, com Daúde, ‘Es-
pelho de Oloxá’, com Cátia de 
França, e ‘Pedra D’água’, com 
Chico César.

“Vai ser meio que um apa-
nhado, uma ligação entre raiz 
e antena”, define a cantora e 
compositora. “Sempre transi-
tei com muita saúde entre os 
artistas de João Pessoa. Já fiz 
turnê com a Cátia de França 
duas vezes. O próprio Chico 
César, que era um ídolo e vi-
rou um amigo, e depois um 
parceiro. A Lucy participou 
do meu disco Não deixe para 
amanhã o que você pode deixar 
para lá. A minha relação com 
os paraibanos sempre foi ati-
va e com trocas muito legíti-
mas”, defende Khrystal.

Hoje, em João Pessoa, iniciativa da Fundação Espaço Cultural da Paraíba reúne os artistas Khrystal e Vieira

Projeto estreia show em duo acústico
Música

Baía da Traição debaterá as origens do município
História

Com a realização de um 
toré potiguara na abertura 
e através da articulação do 
Selo Unicef, será realizado 
hoje, na Baía da Traição (PB), 
um debate com professores e 
estudantes, sobre as origens 
da cidade e sobre a trajetória 
de vida e morte do líder po-
tiguara, Pedro Poty. Aber-
to ao público, o evento vai 
acontecer a partir das 9h, na 
Oca de Eventos Iremar Art 
Toré Forte.

O mote será com base o 
romance histórico A Baía Que 
Traiu Portugal (Editora Pe-
nalux), de autoria do jorna-
lista Ademilson José. O livro 
trata das lutas envolvendo 
portugueses e potiguaras de 
1625, e quando os holandeses 
chegaram na Baía da Traição, 
a 1649, quando Pedro Poty foi 
preso, deportado, torturado e 
morto numa caravela a cami-
nho de Lisboa.

Além do autor do livro, 
estão confirmados o antro-
pólogo e professor potigua-
ra, Daniel Santana; o pro-
fessor de tupi antigo, Almir 

Batista da Silva; e a profes-
sora e diretora escolar poti-
guara, Miriam Nascimento. 
Além deles, integram a mesa 
o cordelista Robinho Broder 
e também os professores e 
historiadores Edvaldo Lira 
e Ronilene Diniz, integran-
tes do Grupo de Estudos do 
Brasil – holandês, do Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraí-
ba (Iphaep).

“Apesar de omitido pela 
história tradicional, Pedro 
Poty da Baía da Traição foi 
um dos principais persona-
gens do período colonial bra-
sileiro”, afirma Ademilson 
José, ao lembrar que as perse-
guições a Poty envolveram a 
Coroa e a Igreja Católica por-
que, além de guerreiro, ele 
também havia se convertido 
ao Calvinismo, religião dos 
aliados holandeses.

A coordenação dos deba-
tes ficará a cargo da professo-
ra Ronilene Diniz. A Oca de 
Eventos Iremar Art Toré For-
te fica no final da rua princi-
pal da Baía da Traição, subida 
para a Aldeia Forte, ao lado 
dos antigos canhões.

Base para o debate, que acontecerá 
hoje, será o romance histórico 

‘A Baía Que Traiu Portugal’ (ao 
lado), de autoria do jornalista 

Ademilson José (acima)
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Foto: Penalux/Divulgação

Vitrine 
   Cultural

‘Sertão em Cena’ neste mês
O espetáculo O Palhaço da Perna de Pau, do 

Grupo Teatro Oficina (Sousa, PB), é a atração 
da segunda edição da Mostra Sertão em Cena 
– Teatro, realizada pela Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc). A apresentação 
será no próximo dia 30, às 20h, no Teatro Paulo 
Pontes, em João Pessoa. O acesso é gratuito e 
a distribuição de ingressos começa com uma 
hora de antecedência.

Na peça, um grupo de artistas circenses resolve 
usar o espaço da rua para mostrar o seu trabalho 
e reivindicar o direito de manter o circo como cultu-
ra popular que faz a alegria do povo.

A trilha sonora conta com músicas de Júnior 
Terra, Dona Zefinha, Edilberto Abrantes e can-
ções do imaginário popular. O espetáculo foi 
construído durante vivência do Grupo Teatro 
Oficina junto ao circo Grock. A classificação 
indicativa é livre.

Fábio Jr. faz show na capital
Hoje, o cantor Fábio Júnior se apresenta no 

Teatro A Pedra do Reino, em João Pessoa, a 
partir das 20h. Os ingressos variam de R$ 198 
(inteira, Balcão) a R$ 330 (inteira, Plateia A), e 
podem ser adquiridos no site Ingresso Nacional 
(www.ingressonacional.com.br).

No repertório, sucessos como ‘Alma Gêmea’, 
‘Só Você’, ‘Esqueça’, ‘Senta Aqui’, ‘Felicidade’, 
‘Caça e Caçador’ e ‘20 e Poucos Anos’, dentre ou-
tros, acumulando 16 milhões de discos vendidos 
em todo o Brasil, além de fazer parte das trilhas 
sonoras de diversas telenovelas.Parte solo da artista potiguar Khrystal deve ser focada no seu show de voz e violão batizado de ‘Acústica’

Foto: Mylena Sousa/Divulgação

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

“Apesar de 
omitido pela 
História 
Tradicional, 
Pedro Poty, 
da Baía da 
Traição, 
foi um dos 
principais 
personagens 
do período 
colonial ileiro

Ademilson José

Da Redação
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Espetáculo ‘O Palhaço da Perna de Pau’, do Teatro Oficina
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Dos 91 candidatos que tive-
ram a candidatura indeferida 
pelo Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-PB), 49 recorreram e 
aguardam decisão do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).  
Ao todo, a Justiça Eleitoral da 
Paraíba recebeu 752 pedidos 
de registros. Destes, 602 foram 
deferidos e 36 ainda estão com 
julgamento pendente. 

O prazo para os Tribunais 
Regionais julgarem seus res-
pectivos registros de candida-
tura terminou no último dia 
12 de setembro, segundo prevê 
o Calendário Eleitoral. Além 
disso, 19 candidatos abriram 
mão da candidatura e renun-
ciaram. Destes, oito são  candi-
datos a deputado estadual e 11 
de candidatos ao cargo de de-
putado federal. 

Entre os que pediram 
pela renúncia à candidatura 
do cargo de deputado federal 
estão: Betinho da RS (PDT), 
Caio Marcelo (PMN), Chico 
de Alcides (Pros), Cícera San-
tos (PMN), Juíza Flávia (MDB), 
Luidji Aplinário de Albuquer-
que (PMN), Marcos Pesauto 
(PDT), Queiroguinha (PL), Ri-
cardinho (PMB), Ricardinho 
Gurinhém (PMB) e Samanta 
Ferreira (PMB). 

Desistiram de concorrer a 
deputado estadual: Buba Ger-
mano (PSB), Guedes Informá-
tica (PL), Jairo Oliveira (PSB), 
Kelsen Bolsonaro (PL), Mar-
quinho do Pedregal (PMB), 
Marquinhos do Pedregal 
(PMB), Raphaella Lins (União) 
e Valmir da Lingerier (PMB). 

Divulgação
Todos os dados foram reti-

rados do DiivulgaCandCon-
tas, sistema do Tribunal Supe-
rior Eleitoral que possibilita a 
consulta de dados detalhados 
sobre os candidatos, como de-
claração de bens, certidões de 
antecedentes criminais, ar-
recadação e gastos durante a 
campanha.

Através da ferramenta, o 
eleitor pode consultar a rela-
ção dos candidatos aptos e que 
concorrem aos cargos de presi-
dente e vice-presidente da Re-
pública, governador e vice-go-
vernador, senador e suplentes, 

deputado estadual ou distrital 
e deputado federal.

Ao lado do nome de cada 
candidato é possível identi-
ficar a situação do pedido de 
registro de registro. Caso es-
teja como deferido a candida-
tura foi julgada regular e apre-
sentou dados e documentação 
completos, já apreciados pelo 
juiz eleitoral. Deferido com re-
curso o pedido de registro foi 
deferido, mas houve interposi-
ção de recurso contra essa de-
cisão. Esse recurso aguarda 
julgamento. 

Já se a situação do candida-

to for indeferida com recurso, 
a candidatura foi julgada não 
regular, por não atender às 
condições exigidas para o de-
ferimento do registro e aguar-
da julgamento por instância 
superior. No caso de cassado 
com recurso, a candidatura 
teve o pedido de registro cas-
sado por decisão judicial. Re-
curso apresentado contra essa 
decisão aguarda julgamento.

Cancelado com recurso, 
o pedido inicial de registro 
foi posteriormente cancela-
do pelo partido, e recurso in-
terposto contra essa decisão 
aguarda julgamento.

Situações podem não ser de-
finitivas

Ao fazer a consulta no sis-
tema, é importante ficar aten-
to, pois existem casos em que 
a candidatura pode ser consi-
derada provisoriamente apta. 
Isso ocorre quando o pedido 
de registro estiver pendente 
de julgamento. Nesse caso, o 
pedido de candidatura não foi 
apreciado pelo juiz eleitoral 
antes da inclusão do nome do 
candidato na urna eletrônica. 
E, embora conste da urna, a 
candidatura só será confirma-
da após o julgamento.

Prestação de contas
O sistema DivulgaCan-

dContas também apresen-
ta diferentes abas para que 
o eleitor consulte as contas 
eleitorais de cada candidato. 
É possível fazer um compa-
rativo sobre o total de recur-
sos arrecadados e os gastos 
de campanha de cada candi-
dato ou consultar o ranking 
dos maiores doadores e for-
necedores de bens ou servi-
ços nas eleições.

Na PB, dos 91 pedidos de registros negados pelo TRE, 49 aguardam por decisão do Tribunal Superior Eleitoral

Candidatos recorrem para disputar
indeferimento

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

O ex-vereador de João 
Pessoa, cantor e compositor, 
Fuba, relatou ter sido vítima 
de violência política na últi-
ma semana. Segundo relatou 
o artista, ao chegar em casa, 
ele percebeu que o carro esta-
va com a traseira amassada e 
que o adesivo de campanha 
política em apoio ao ex-pre-
sidente Lula (PT) havia sido 
arrancado. 

Fuba disse, em entrevista 
ao Jornal A União, que esta-
cionou o carro em vias públi-
cas nos bairros de Tambauzi-

nho e Centro, durante o dia, 
mas só percebeu o ocorrido 
ao chegar em casa. “Eu não 
sei dizer os detalhes, só sei 
que tiraram o adesivo e só 
vi quando cheguei em casa. 
Tiraram o adesivo e ainda 
amassaram o carro. O que 
está acontecendo é um extre-
mismo”, disse. 

Na opinião dele, o Brasil 
tem vivido uma das eleições 
mais violentas da sua histó-
ria. “É lamentável, eu só faço 
lamentar. Fico triste por esse 
momento de radicalismo, ex-

tremista e violento. Acredi-
to ser uma das eleições mais 
violentas que o Brasil esteja 
passando”. 

No entanto, Fuba enfati-
zou que a situação não vai in-
timidá-lo de se posicionar po-
liticamente. “Você não pode 
se posicionar? O que é isso? 
Mas eu não tenho medo, a 
gente tem que se posicionar 
mesmo, pior é ficar em cima 
do muro. Tem que defender 
o que você acredita e o que é 
certo. Isso não vai me intimi-
dar”, concluiu. 

Fuba tem carro vandalizado e 
atribui violência a apoio a Lula

campanha

Veículo do ex-vereador foi amassado e adesivos da campanha de Lula foram arrancados

Foto: Reprodução/Rede Social

Fim
 Prazo para os 

tribunais julgarem 
registros de 
candidatura 

terminou no dia 12

Assim como aconteceu na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, o candidato ao Gover-
no do Estado pelo PCO, Adria-
no Trajano também faltou, on-
tem, a sabatina da Ordem dos 
Advogados do Brasil, seccio-
nal Paraíba, em parceria com 
Associação Paraibana de Im-
prensa (API). 

Assim como a alegação fei-
ta a Câmara Municipal alegan-
do conflitos na agenda, o can-
didato do PCO ao Governo da 

Paraíba, Adriano Trajano não 
compareceu na data que havia 
sido agendada com ele para a 
sabatina na OAB-PB. 

Contudo, a assessoria dele 
informou que Adriano estaria 
participando de um debate em 
uma canal de tv aberta na capi-
tal paraibana, em horários si-
milares a sabatina na Ordem 
dos Advogados. 

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional Paraíba, 
em parceria com Associação 

Paraibana de Imprensa (API) 
estão realizando sabatinas 
com os candidatos ao gover-
no da Paraíba. Todos os pos-
tulantes à principal cadeira do 
Palácio Redenção foram convi-
dados pelas instuições.

Para próxima semana, já 
estão confirmadas a partici-
pação dos candidatos Nilvan 
Ferreira (PL), segunda-feira, 
dia 19, e Pedro Cunha Lima 
(PSDB), na quinta-feira, dia 
22. Os eventos estão agenda-

Adriano Trajano, do PCO, falta à sabatina com os advogados
na oaB

Adjany Simplício (PSOL) - 
Manhã: panfletagem no si-
nal da Lagoa e caminhada 
no centro. Tarde: assinatura 
da carta compromisso da 
associação de pescadores 
e marisqueiras do bairro 
Renascer 3, em Cabedelo; 
lançamento do comitê da UP. 
Noite: aniversário de Adjany 
no Coco de Roda na Penha. 
Adriano Trajano (PCO) - A 
assessoria do candidato in-
formou que não há agenda 
definida para o dia de hoje;
Antônio Nascimento (PSTU) 
- Manhã: sabatina na Câma-
ra Municipal de João Pessoa. 
Tarde: assinatura da carta 
compromisso pelo fortale-
cimento das Comunidades 
Tradicionais Pesqueiras da 
Paraíba, no Ginásio de Es-
portes de Cabedelo; 

João Azevêdo (PSB) - Ma-
nhã: caravana no Vale do 
Paraíba, nos municípios de 
Gurinhém, São José dos Ra-
mos, Riachão do Bacamar-
te, Itatuba, Ingá, Mogeiro, 
Salgado de São Félix, Ita-
baiana; 
Major Fábio (PRTB) – Até o 
fechamento desta edição, 
o candidato não havia di-
vulgado sua agenda para o 
dia hoje; 
Nilvan Ferreira (PL) – Tarde: 
12h participa de entrevista 
na Rádio Correio. Noite: 
18h entrevista na TV ITA em 
Campina Grande;
Pedro Cunha Lima (PSDB) 
- Até o fechamento desta edi-
ção, o candidato não havia 
divulgado sua agenda para 
o dia hoje; 

Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB) – Manhã: faz grava-
ções para o guia eleitoral de 
rádio e de TV e conteúdos 
para as redes sociais, con-
cede entrevista à TV Cabo 
Branco, em João Pessoa, a 
partir das 11:25h. Tarde: con-
cede entrevista à Rádio Pop 
FM de João Pessoa, a partir 
das 13h, grava entrevista 
para a Rede Mais de rádios, 
em João Pessoa, a partir 
das 14h. Noite: participa de 
reunião com apoiadores em 
Campina Grande, a partir 
das 20:30h, Veneziano será 
sabatinado por membros da 
ASPOL - Associação dos Poli-
ciais Civis de Carreira da Pa-
raíba, sobre propostas para 
a segurança pública e outras 
áreas, na TV Nordestina. 

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:

dos para começarem às 9h30. 
Com a participação de advo-
gados e jornalistas.  Na sabati-
na, os candidatos responderão 
a 12 perguntas de entidades 

da sociedade civil organiza-
da, representantes das áreas 
de saúde, educação, seguran-
ça, habitação, desenvolvimento 
econômico, mulheres, negros, 

LGBTQI+, agricultura e turis-
mo; além de duas perguntas li-
vres da advocacia e da impren-
sa. O rocedimento foi adotado 
em todos os eventos anteriores.

Já nas sabatinas da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa, hoje, a Casa Napoleão 
Laureano receberá o sindi-
calista Antônio Nascimento 
(PSTU). Ele será o último en-
trevistado da série de saba-
tinas realizadas pela CMJP 
com os candidatos ao Gover-
no da Paraíba. A sabatina co-
meça às 9h e pode ser acom-
panhada pela TV Câmara 
JP, Rádio Câmara FM, portal 
de notícias e redes sociais do 
Legislativo Municipal.

Ele vai responder a per-

guntas da população, dos 
vereadores e de jornalistas. 
Os temas abordados serão 
educação, saúde, infraestru-
tura, gestão financeira, meio 
ambiente, projetos estrutu-
rantes, emprego e renda e 
cultura. 

No final da sabatina, o 
candidato do PSTU será con-
vidado a assinar a ‘Carta de 
João Pessoa”, assumindo 
compromisso com os desti-
nos da cidade. O documen-
to, para conhecimento pré-
vio, destaca que “a capital 

de todos os paraibanos, re-
ferência para todo o estado, 
precisa e deseja ser ouvida 
na estruturação das políti-
cas públicas na esfera esta-
dual”. O rol de compromis-
sos com a capital da Paraíba 
foi assinado por todos os ve-
readores pessoenses e en-
caminhado aos candidatos 
à Presidência da República.

Nesta sexta-feira, a sa-
batina com Antônio Nas-
cimento encerra a série 
promovida pela Câmara 
Municipal.

Nascimento é o último candidato a 
responder a vereadores da capital
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O Pleno do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba aprovou, por 
unanimidade, em sessão ad-
ministrativa, projeto de re-
solução que altera as compe-
tências das 1ª e 3ª Varas de 
Fazenda Pública da Comar-
ca de João Pessoa, para 1º e 
2º Juizados Especiais Fazen-
dários, criando, desta forma, 
no âmbito do Judiciário esta-
dual, os Juizados Especiais Fa-
zendários. 

Na exposição de motivos, 
o presidente do TJPB, desem-
bargador Saulo Henriques de 
Sá e Benevides explicou que o 
projeto de resolução foi nor-
teado na legislação  federal 

que permite a criação das uni-
dades, o que agilizará os pro-
cessos de cobranças de dívi-
das públicas, pois a lei admite 
a realização de acordos.

O gestor do Judiciário es-
tadual enfatizou, ainda, ser 
uma importante iniciativa 
para os que fazem o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba. “O 
projeto passou pelos gabine-
tes dos demais desembarga-
dores e foi profundamente es-
tudado na Comissão da Loje. 
É uma grande vitória e um 
avanço evidente para o Tribu-
nal. Agradeço, desde já, a co-
laboração de todos”, ressaltou 
o desembargador-presidente.

Projeto é baseado em legislação federal e agilizará processos de cobranças de dívidas públicas com acordos

TJ cria juizados fazendários em JP
mais celeridade

“É uma grande 
vitória e 
um avanço 
evidente para 
o Tribunal 
de Justiça da 
Paraíba

Saulo Benevides

Desembargadores aprovaram a criação dos Juizados Especiais Fazendários em João Pessoa

Foto: Divulgação/TJPB

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) aprovou 
11 Projetos de Lei Ordinária 
(PLO) do Executivo Munici-
pal com abertura de crédi-
tos e realocações orçamentá-
rias em votação que ocorreu 
ontem. O Plenário também 
aprovou seis PLO de autoria 
dos vereadores, 10 Projetos 
de Decreto Legislativo (PDL) 
e quatro Medidas Provisórias 
(MP). Ainda foram mantidos 
três vetos do prefeito Cícero 
Lucena.

Entre os projetos propos-
tos pelos vereadores foram 
aprovados o  571/2021, de 
Junio Leandro (PDT), que 
inclui absorvente feminino 
como item da cesta básica; o 
267/2021, de autoria do verea-
dor Tarcísio Jardim (Patriota), 
que obriga agentes públicos 
de saúde a exibirem todo o 
itinerário de aplicação da va-
cina e sua identificação fun-
cional; o 57/2021, de Bruno 
Farias (Cidadania), que deter-
mina a instituição da política 
municipal de educação pre-
ventiva contra a hanseníase 
e de combate ao preconceito.

Além disso,  o vereador 
Bosquinho (PV), propôs o 
PL 2183/2020, que denomi-
na de Bosque Parque das 
Àguas Governador Wilson 
Leite Braga o parque público 
localizado em Mangabeira; 
Já a vereadora licenciada Eli-
za Virgínia (Progressistas), 
propôs o PL 2155/2020 apro-
vada, que denomina de Pra-
ça Nivaldo Manoel de Souza 
uma praça a ser inaugurada 
no município. Além disso, o 
PL 1005/2022, do Bispo José 

Luiz (Republicanos), prevê 
que estabelecimentos que co-
mercializam alimentos e be-
bidas, como restaurantes, ba-
res, lanchonetes e similares, 
deverão disponibilizar nova-
mente cardápios impressos/
físicos, além do cardápio di-
gital no formato de QR Code.

Houve ainda a apro-
vação de quatro Medidas 
Provisórias (MP) como a 
23/2022, aprovada com voto 
contrário da vereadora Cris 
Furtado (Cidadania), revo-
gando a lei 13.408/2017 que 

proibia o consumo de bebi-
das alcoólicas nos parques 
públicos de João Pessoa; a 
24/2022 autorizando a cele-
bração de convênios e ter-
mos de parcerias para fo-
mentar o turismo na capital 
paraibana; a 25/2022, que 
trata do reajuste salarial dos 
servidores municipais ati-
vos e inativos e cria o “Auxí-
lio Temporário” para aque-
les cujo vencimento básico 
seja abaixo do salário míni-
mo; além da 26/2022 que al-

terou a lei 13.775/2019 para 
criar gratificações diferen-
ciadas para diretores de es-
colas municipais de dife-
rentes portes e de tempo 
integral, variando de R$ 2 
mil a R$ 3,5 mil.

Entre os projetos do Exe-
cutivo aprovados está a au-
torização da abertura de cré-
dito especial na Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te e no Fundo Municipal de 
Meio Ambiente no valor de 
R$ 1,8 mil (1119/2022); a rea-
locação de R$ 141 mil em do-
tações orçamentárias por 
transposição orçamentá-
ria da Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes) 
(1122/2022); a autorização de 
realocações de R$ 1,3 milhão-
também na Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e no 
Fundo Municipal de Meio 
Ambiente (1132/2022);

Além disso, o Plenário 
aprovou a abertura de crédi-
to especial de R$ 800 mil na 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento (1134/2022); realo-
cou R$ 2,7 milhões na CMJP 
(1144/2022); abriu crédito es-
pecial de R$ 881 mil na Secre-
taria Municipal de Infraes-
trutura (1145/2022).

O PL 1146/2022 aprova-
do, altera dispositivos da lei 
municipal 14.557/2022 que 
dispõe sobre a conversão de 
áreas verdes localizadas em 
bairros que ficam em área de 
equipamento comunitário e 
a conversão de área verde e 
de equipamento comunitá-
rio em bem dominical para 
uso específico em programa 
habitacional. 

Câmara aprova projetos de lei e 
mantém três vetos do prefeito

maratona

Vereadores fizeram um esforço e aprovaram uma série de projetos, próprios e da Prefeitura

Foto: Ascom/CMJP

Autorais
O Plenário 

também aprovou 
seis PLO de 
autoria dos 
vereadores

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (Progressis-
tas), autorizou, na manhã de 
ontem, a liberação de R$ 130 
mil em recursos para a Asso-
ciação Promocional do Ancião 
(Aspan), organização voltada 
ao acolhimento de idosos, lo-
calizada no bairro do Cristo. 
O montante é originário das 
emendas cidadãs orientadas 
por dois vereadores da capi-
tal. O gestor visitou a institui-
ção ao lado do vice-prefeito 
Leo Bezerra.

“O respeito às emendas 
parlamentares é algo que leva 
benefício à população. Essa 
casa acolhe os nossos idosos 
com tanto carinho, dedicação 
de seus profissionais e isso nos 
dá a tranquilidade de que elas 
estão sendo bem cuidadas e 
qualquer recurso é de grande 
ajuda. Vamos buscar uma for-
ma de apoiar ainda mais, pois 
esse é um ninho de amor”, 
afirmou Cícero.

As emendas foram desti-
nadas pelos vereadores Bos-
quinho (PV) (R$ 80 mil) e Car-
lão do Bem (PL) (R$ 50 mil). 
Presente na solenidade, Bos-
quinho classificou como bri-
lhante o trabalho da institui-
ção. “A Aspan tem essa função 
social de acolher pessoas que 
tanto fizeram no passado por 
nós e que agora em alguns 
casos são renegados. Com a 
sensibilidade do prefeito, que 
honra nossas emendas, pode-
mos fazer chegar este recurso 
e ajudar no custeio”, afirmou.

A Aspan acolhe atualmen-
te 45 idosos, que vivem no 
abrigo com atenção social e de 
saúde. A fila para acessar uma 
vaga é de 320 pessoas. “Com 
a pandemia foram suspensas 
visitas e parcerias e ficamos 
em uma situação bem compli-
cada. Graças a Deus, por meio 
da Prefeitura e dos vereadores, 
estamos recebendo essa ajuda 
na hora certa. Isso vai nos aju-
dar a viabilizar um transpor-
te para os hospitais”, afirmou 
o diretor da Associação, padre 
Sandro Santos.

Cícero autoriza recursos para  
organização que acolhe idosos

emendas
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Emendas 
foram 
destinadas 
por Bosquinho 
(R$ 80 mil) e 
Carlão do Bem 
(R$ 50 mil)

O vereador Bosquinho 
(PV) usou a tribuna da Câ-
mara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) para exaltar 
a importância das Emendas 
Impositivas (Emendas Ci-
dadãs) para a população da 
capital paraibana. Na ses-
são ordinária de ontem, o 
parlamentar destacou que o 
prefeito Cicero Lucena (PP) 
iria entregar valores desti-
nados por essas emendas 
à Associação Promocional 
do Ancião Dr. João Meira 
de Menezes (Aspan), fun-
dada pelo ex-vereador de 
João Pessoa, Fabiano de Sa-
les Vilar.

“Estou aqui para fazer 
o registro daquela conquis-
ta que tivemos há dois anos 
atrás, que é a Emenda Ci-
dadã ou Impositiva. O que 
a Câmara faz na manhã e 
hoje junto como prefeito Cí-
cero Lucena vamos entre-
gar valores designados por 
emendas de vereadores des-
ta Casa para a Aspan. Sabe-
mos da importância daquela 
instituição zelada pela Igre-
ja Católica, através da Comu-
nidade Consolação do Padre 
Santos. Em cada ação demo-
crática com a participação 
dos vereadores dessa Casa, 
que a prefeitura faz questão 
de implementar está ficando 
uma plaquinha com a logo-
marca da Emenda Cidadã, 
fazendo valer a representati-
vidade de cada cidadão nes-
sas emendas atendidas”, ar-
guiu.

O vereador ressaltou que 

Vereador destaca ajuda 
das emendas na capital

Cícero conversa com colaboradores da Aspan, na capital

existe uma dificuldade de 
encontrar vagas em institui-
ções para idoso que não têm 
para onde ir e lembrou al-
guns abrigos tais como a Vila 
Vicentina, a Amém, a Cida-
de Madura, o Lar da Provi-
dência que cuidam do ido-
sos em seus últimos anos de 
vida, muitas vezes abando-
nados pelas famílias. Ainda 
fez questão de enfatizar que 
o prefeito Cícero Lucena tem 
atendido a todas as emen-
das dos vereadores sem dis-
tinção de bandeira política e 
partidária.

Bosquinho também lem-
brou que o prefeito já libe-
rou mais de R$ 2 milhões, 
através das Emendas Impo-
sitivas, ao Hospital Napoleão 
Laureano.

Em aparte, os vereadores 
Luís da Padaria (PMB), Ri-
naldo Maranhão (SD), Cris 
Furtado (Cidadania) e Chico 
do Sindicato (Avante), corro-
boraram com as palavras de 
Bosquinho. 

Vereador Bosquinho

Foto: Ascom/CMJP

Foto: Secom-JP
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Julgamento deve ser finalizado hoje e falta apenas o voto da ministra Rosa Weber, presidente da Corte

Maioria do STF mantém suspensão
piso salarial da enfermagem

Pepita Ortega 

Agência Estado

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE
Agência Brasil

Agência Brasil

A maioria dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) votou ontem para man-
ter a decisão do ministro Luís 
Roberto Barroso que suspen-
deu o piso salarial da enfer-
magem. O julgamento virtual 
continua para a tomada do úl-
timo voto, da ministra Rosa 
Weber, presidente da Corte. 

Com o voto do ministro 
Gilmar Mendes, foi formada a 
maioria (6 votos a 3) pela sus-
pensão. Na sequência, Luiz 
Fux também votou pela sus-
pensão e o placar chegou a 7 
a 3. O julgamento virtual co-
meçou na sexta-feira (9) e será 
finalizado hoje (16). 

No dia 4 de setembro, Bar-
roso atendeu pedido de limi-
nar feito pela Confederação 
Nacional de Saúde, Hospitais 
e Estabelecimentos e Serviços 
(CNSaúde) e concedeu prazo 
de 60 dias para que os envol-
vidos na questão possam en-
contrar soluções para garantir 
o pagamento. 

Após a decisão, caso foi le-
vado a referendo dos demais 
ministros da Corte no plená-
rio virtual, modalidade de 
votação na qual os votos são 
inseridos em um sistema ele-
trônico e não há deliberação 
presencial. 

Além de Barroso, os mi-
nistros Ricardo Lewandows-
ki, Cármen Lúcia, Alexandre 
de Moraes, Dias Toffoli, Gil-
mar Mendes e Luiz Fux vota-
ram para manter a suspensão.  

Os ministros Nunes Mar-
ques, André Mendonça e Ed-
son Fachin foram a favor da 
derrubada da liminar. 

Sancionada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, a Lei 
14.434/2022 instituiu o piso sa-
larial nacional para enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem e 
parteiras. Para enfermeiros, 
o piso previsto é de R$ 4.750. 
Para técnicos, o valor corres-
ponde a 70% do piso, enquan-
to auxiliares e parteiras terão 
direito a 50%.

Na semana passada, Bar-
roso afirmou que a decisão foi 
tomada porque é preciso uma 
fonte de recursos para viabi-
lizar o pagamento do piso sa-
larial. O ministro disse que é 
favor do piso salarial da en-
fermagem, mas aceitou a sus-
pensão diante do risco de des-
cumprimento imediato da lei. 

Segundo o ministro, hos-
pitais particulares estavam 
realizando demissões por an-
tecipação. Além disso, obras 
sociais, santas casas e prefeitu-
ras relataram que não têm re-
cursos para fazer o pagamen-
to do piso. Há 17 dias do primei-

ro turno, o Brasil se prepa-
ra para as eleições gerais de 
2022. Este ano, no entanto, 
apresenta uma novidade 
quando o assunto é votar: 
os horários de votação ao 
redor do Brasil serão uni-
ficados. As seções ficarão 
abertas entre 8h e 17h, do 
horário de Brasília.

A decisão, tomada pelo 

TSE (Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral) em de-
zembro de 2021, prevê que 
todas as seções eleitorais do 
País fiquem abertas durante 
9 horas - o tempo que vai du-
rar a votação em todo o País.

Nos Estados que seguem 
o horário de Brasília (DF), as 
seções serão abertas às 8h e 
fechadas às 17h, contanto 
que não haja eleitores na fila. 
Os Estados com fuso horá-
rio diferente da capital bra-

sileira terão de se adequar à 
medida.

Estados e horários
O Distrito Federal e os Es-

tados das regiões Sul, Sudes-
te e Nordeste, mais Goiás, 
Tocantins, Pará e Amapá, 
abrirão as seções às 8h.

Os Estados de Rorai-
ma, Rondônia, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul e a 
maior parte do Amazonas 
terão de abrir as seções uma 

hora antes, às 7h do horário 
local. Já os Estado do Acre e 
a parte restante do Amazo-
nas vão abrir as seções duas 
horas antes, 6h.

Apuração
Com essa mudança, a 

previsão é de que a divulga-
ção dos resultados das elei-
ções seja iniciada às 17h do 
horário oficial de Brasília. A 
medida é válida para o pri-
meiro e o segundo turno.

Votação este ano vai ter horário unificado 
Tse deCide

Estados com fuso horário diferente de Brasília terão de se adequar à decisão tomada pelo TSE
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Em alguns 
estados, as 
seções serão 
abertas às 7h, 
enquanto no 
Acre e parte 
do Amazonas, 
a votação terá 
início às 6h

A distância
Votação ocorre em 
plenário virtual, 

modalidade na qual os 
votos são inseridos em 
um sistema eletrônico 
e não há deliberação 

presencial

Na contramão de pautas 
que Bolsonaro hostiliza, se-
gundo seus opositores, a pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministra Rosa Weber, 
pregou ontem que a democra-
cia é “muito mais” do que a 
escolha de governantes, abar-
cando “diálogo, tolerância e 
respeito às minorias, em es-
pecial as mais vulneráveis”.

A ministra frisou que a 
defesa de tal população está 
consolidada na jurisdição 
constitucional das liberda-
des, uma das funções mais 
relevantes e inegociáveis do 
Supremo. “Que saibamos to-
dos defender a democracia 
enquanto valor inegociável e 
aperfeiçoá-la continuamente 
fortalecendo nossas institui-
ções e o estado democrático 
de direito”, indicou.

Em sua primeira sessão 
plenária no comando da Cor-
te máxima, a magistrada fez 
um breve pronunciamento 
em razão do Dia da Democra-
cia, celebrado no dia 15 de se-
tembro. “Refletir sobre a de-
mocracia não constitui mero 
exercício teórico, mas necessi-
dade inadiável que a todos se 
impõe”, afirmou.

A ministra ainda reforçou 
a indicação feita em seu dis-
curso de posse, no sentido de 
que sua gestão será marcada 
pela “proteção da jurisdição 
constitucional e da integrida-
de do regime democrático”.

 “Reafirmo a nossa fé no 
regime democrático consa-
grado na nossa Constituição, 
de que o Supremo tem a guar-
da por expresso comando do 
texto constitucional”, ponde-
rou. Na cerimônia em que se 
tornou presidente do Supre-
mo já havia ressaltado que a 
Corte, em matéria de inter-
pretação constitucional, de-
tém o monopólio da última 
palavra.

Rosa Weber pede respeito 
às minorias e mais diálogo

dia da demoCraCia

O medo de ser alvo de 
violência política nas elei-
ções deste ano atinge a 
maioria da população bra-
sileira, segundo a pesquisa 
Violência e Democracia: pa-
norama brasileiro pré-elei-
ções de 2022, uma parceria 
entre a Rede de Ação Po-
lítica pela Sustentabilida-
de (Raps) e o Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
(FBSP). Os dados foram co-
letados pelo Datafolha.

De acordo com o levan-
tamento, 67,5% dos entre-
vistados têm muito medo 
(49,9%) ou um pouco de 

medo (17,6%) de ser vítima 
de agressões físicas em ra-
zão de escolhas políticas ou 
partidárias. Apenas 32,5% 
dos ouvidos não temem ser 
atingidos pela violência no 
pleito deste ano. A amostra 
indica que 113,4 milhões de 
brasileiros têm medo de so-
frerem agressões físicas. Ao 
mesmo tempo, a pesquisa 
verificou que 3,2% dos bra-
sileiros disseram ter sido 
vítimas de ameaças por ra-
zões políticas e 0,8% de vio-
lência física.

“É difícil falar em elei-
ções livres e justas com este 
nível de violência. As elei-
ções livres estão ameaçadas 
não pelas razões que (o pre-

sidente Jair) Bolsonaro sus-
peita - as urnas eletrônicas 
-, mas pela violência polí-
tica”, afirmou o presidente 
do FBSP, Renato Sérgio de 
Lima. Para a cientista políti-
ca Mônica Sodré, do Raps, a 
violência de matriz política 
- medida pela primeira vez 
- afeta milhões de pessoas. 
“É um indicador que preo-
cupa. Temos uma popula-
ção amedrontada.”

A sondagem mostra, 
ainda, que 45,2% têm muito 
medo de sofrer uma amea-
ça em razão de escolhas po-
líticas ou partidárias e 17,4% 
dos ouvidos dizem ter pou-
co medo. Apenas 37,3% afir-
mam não temer ameaças. 

Maioria dos brasileiros teme que 
escolhas políticas gerem agressão

pesquisa

Marcelo Godoy 

Agência Estado

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), Alexandre de Mo-
raes, anunciou ontem que o 
projeto piloto do teste de in-
tegridade de biometria será 
realizado em 56 urnas ele-
trônicas localizadas em 19 
unidades da federação. O 
critério para escolha dos Es-
tados foram condições “téc-
nicas” e “logísticas”, disse 

Moraes. O anúncio foi feito 
durante a simulação reali-
zada no tribunal.

O teste reformulado será 
aplicado em seções eleito-
rais do DF e dos seguintes 
Estados: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Alagoas, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Ama-
zonas, Paraná, Rondônia, 
Santa Catarina e Tocantins.

A resolução que refor-

mula o teste de integridade 
foi aprovada pelo TSE na úl-
tima terça-feira, 13. Embo-
ra o teste de integridade já 
venha sendo feito desde as 
eleições de 2002, neste ano 
a novidade será sua reali-
zação com biometria, em lo-
cal próximo às seções eleito-
rais. O objetivo da alteração 
é “tentar aproximar ainda 
mais o teste de integrida-
de de todo o procedimento 
que acontece durante a ses-
são eleitoral”.

Teste de biometria das urnas será 
feito em 56 urnas de 19 Estados

projeTo piloTo
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Para a 
presidente 
do Supremo 
Tribunal 
Federal, 
refletir sobre 
a democracia 
é uma 
necessidade 
inadiável

Lavínia Kaucz 

Agência Estado

Para o ministro Ale-
xandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Fe-
deral, a passagem do fe-
riado de 7 de Setembro 
e a efetivação de ordem 
de afastamento de sigi-
los bancários fazem com 
que não seja mais ne-
cessária a restrição das 
contas bancárias de em-
presários bolsonaristas 
investigados por mensa-
gens em que defendiam 
um golpe em caso de vi-
tória do ex-presidente 
Lula nas eleições 2022.

Em despacho assi-
nado para desbloquear 
as contas dos aliados do 
chefe do Executivo, o 
ministro ponderou que 
agora que os investiga-
dores têm acesso aos da-
dos das contas bancárias 
dos empresários, será 
possível “o aprofunda-
mento da investigação e 
verificação de eventual 
financiamento de atos 
criminosos”.

A investigação aber-
ta a pedido da Polícia Fe-
deral se debruça sobre a 
suposta existência de fi-
nanciamento de atos an-
tidemocráticos. 

Segundo o magis-
trado, os “investigados, 
expressamente, decla-
raram o intuito de deses-
tabilizar as instituições 
democráticas”.

Empresários 
têm contas 
desbloqueadas

moraes deCide

Pepita Ortega 

Agência Estado
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Cerca de 750 mil pessoas devem esperar até 30 horas para chegar próximo ao caixão da rainha no Palácio de Westminster

Funeral forma fila quilométrica
rainha ElizabEth 2a 

Agência Estado

A fila para ver o caixão da 
rainha Elizabeth 2a no West-
minster Hall, em Londres, se 
estendeu ontem por ao menos 
cinco quilômetros. Na última 
quarta-feira, o caixão com o cor-
po da rainha chegou ao Palácio 
de Westminster onde será vela-
do por cinco dias, em uma ceri-
mônia montada para que os sú-
ditos britânicos possam dar um 
último adeus à monarca mais 
longeva da história do país.

Alguns enfrentaram a chu-
va durante o trajeto e outros até 
dormiram na calçada para ga-
rantir seus lugares.

Segundo a agência Reuters, 
750 mil pessoas devem esperar 
até 30 horas para chegar pró-
ximo ao corpo da ex-chefe da 
monarquia britânica e o tama-
nho da fila pode atingir 16 qui-
lômetros.

Mais de 1.000 voluntários e 
policiais foram escalados para 
organizar a fila. Além disso, 
profissionais de saúde estarão 
no local para auxiliar aqueles 
que se sentirem mal, mas não 
querem abandonar a espera.

O velório público será encer-
rado às 6h30 (2h30 em Brasília) 
da próxima segunda-feira, data 
para a qual está marcado o fu-
neral de Estado no Castelo de 
Windson.

Mais de 100 chefes de Esta-
do e de Governo e outras per-
sonalidades devem comparecer 
ao “funeral do século”, como o 
presidente norte-americano, Joe 
Biden, o brasileiro Jair Bolsona-
ro, o rei da Espanha, Felipe VI, e 
o imperador do Japão, Naruhi-
to. O arcebispo de York, Stephen 
Cottrell, segundo na hierarquia 
da Igreja Anglicana, atrás ape-
nas do agora rei Charles 3o, con-
versou com algumas pessoas 
que estavam na fila. “Estamos 
honrando duas grandes tradi-
ções britânicas, amar a rainha 
e amar uma fila”, brincou.

Ontem, as centenas de mi-
lhares de pessoas aguardadas 

Organização
Mais de 1.000 

voluntários e policiais 
foram escalados para 
organizar a fila. Além 
disso, profissionais de 
saúde estarão no local 

para auxiliar aqueles que 
se sentirem mal, 
mas não querem 

abandonar a espera

se alinhavam ao longo da mar-
gem sul do rio Tâmisa, passan-
do por pontos turísticos da ca-
pital britânica, como a roda 
gigante London Eye e o teatro 
Shakespeare’s Globe.

“Todo mundo está feliz por 
estar aqui, mas vai ser triste 
quando chegar o momento de fi-
car diante da rainha”, disse Lisa 
Doodson, que mora nos subúr-
bios de Londres e entrou na fila 
às 6 horas (2 horas de Brasília).

A fila avançava de manei-
ra tranquila e quase 10 cadeiras 
de camping estavam na entra-
da do Parlamento, abandona-
das por pessoas que consegui-
ram entrar no local.

“Diria que foi muito rápido. 
Há um ambiente muito agradá-
vel. Todos conversam, muitas 
pessoas simpáticas, com tantas 
histórias diferentes”, disse Ro-
bert Sutton, professor de Inglês 
que entrou na fila pouco depois 
da meia-noite. “Cada um tem 
seus motivos pessoais para es-
tar aqui, mas, obviamente, todos 
queremos apresentar nossos 
respeitos à rainha”, completou.

Harvey, um contador de 50 
anos, descreveu como uma ex-
periência “incrivelmente emo-
cionante” passar diante da 
rainha. Ele disse que muitas 
pessoas choravam, “mas em si-
lêncio total”.

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
assinou, ontem, um de-
creto executiva para 
aprimorar a segurança 
nacional para investi-
mentos no país. 

Autoridades do go-
verno disseram que o 
decreto reforçará a su-
pervisão do Comitê de 
Investimento Estrangei-
ro (CFIUS), um grupo 
de agências encarrega-
do de analisar negócios 
e fusões envolvendo 
pessoas e entidades es-
trangeiras.

“A ordem executiva 
do presidente Biden des-
taca a crescente atenção 
do CFIUS para os riscos 
de segurança nacional 
em várias áreas-chave 
e aprimora a proteção 
da segurança nacional 
da América, mantendo 
os EUA com uma políti-
ca de investimento aber-
ta”, disse a secretária do 
Tesouro Janet Yellen em 
um comunicado.

O CFIUS é formado 
por membros dos de-
partamentos de Estado, 
Defesa, Justiça, Comér-
cio, Energia e Segurança 
Interna e é liderado pelo 
Tesouro. 

Entre suas atribui-
ções estão redigir rela-
tórios e recomendações 
ao Presidente, que tem o 
poder de suspender ou 
proibir um acordo.

E m b o r a  a  C a s a 
Branca tenha informa-
do que o novo decreto 
não é direcionada a ne-
nhum país, a medida 
ocorre em meio à cres-
cente preocupação en-
tre as autoridades dos 
EUA sobre a China, in-
vestimentos no setor de 
tecnologia americanos e 
outras indústrias.

EUA aprimoram 
triagem de 
investimentos

EstrangEiros

A Justiça da Argentina re-
cuperou mensagens de texto 
trocadas por Brenda Uliarte, 
namorada do brasileiro Fer-
nando Andrés Sabag Mon-
tiel, e Augustina Díaz, uma 
das quatro pessoas detidas 
pela tentativa de homicídio 
contra a vice-presidente Cris-
tina Kirchner, em que elas 
discutem o atentado contra a 
política argentina. Por meses, 
Brenda contou a Augustina 
sobre seus planos de matar 
Cristina, chegando a dizer 
que havia contratado “um 
cara” para fazer o serviço, 
segundo trechos das mensa-
gens reproduzidos pelo jor-
nal La Nación.

“Mandei matar a vice 
Cristina (Kirchner). Não 
aconteceu porque ela se me-
teu para dentro (de casa). (...) 
Enviei um cara para matar 
Cristi”, escreveu Brenda em 
uma das mensagens envia-
das para Augustina em 27 
de agosto, data em que ma-

Em mensagem, namorada de atirador 
diz que mandou matar vice-presidente

ataquE a Cristina KirChnEr

O líder chinês, Xi Jinping, 
e o presidente russo, Vladi-
mir Putin, se encontraram 
pessoalmente pela primeira 
vez desde o início da guerra 
na Ucrânia, enquanto os dois 
países mostravam laços cada 
vez mais fortes após grandes 
reveses no campo de batalha 
para Moscou.

Putin disse a seu colega 
chinês ontem que Moscou 
valoriza muito o que ele cha-
mou de posição equilibrada 
de Pequim em relação à crise 
na Ucrânia. Ele acrescentou 

que a China levantou suas 
preocupações em relação ao 
conflito e que o Kremlin es-
clareceria sua posição sobre 
a Ucrânia, sem dar mais ex-
plicações.

“Entendemos suas per-
guntas e preocupações”, 
afirmou ele, em comentá-
rios transmitidos pela tele-
visão estatal russa a partir 
da reunião, que ocorreu em 
uma cúpula da Organização 
de Cooperação de Xangai no 
Uzbequistão.

Putin também criticou os 
Estados Unidos pelas “pro-
vocações” em Taiwan e dis-
se que Moscou aderiria à sua 

política de “One China”, que 
afirma que a República Po-
pular da China é o único go-
verno legítimo do país.

Com a segunda maior 
economia do mundo e um 
interesse compartilhado 
em combater o Ocidente, 
a China pode ser o parcei-
ro mais importante da Rús-
sia, já que Moscou enfrenta 
muitas sanções econômicas 
internacionais. 

Em seu último encon-
tro, pouco antes do início da 
guerra, os dois líderes de-
clararam que a relação en-
tre os dois países “não tem 
limites”.

Xi Jinping e Putin se encontram e 
destacam “laços cada vez mais fortes”

uzbEquistão

Reunir as centenas de mi-
lhares de pessoas que querem 
ver o caixão da monarca testa 
as famosas habilidades de or-
ganização de fila dos britâni-
cos até o limite. As autoridades 
que supervisionam o gigan-
tesco desafio logístico consul-
taram especialistas em geren-
ciamento de filas e cientistas 
comportamentais para criar 
mais do que uma fila, uma “co-
munidade temporária”.

A “infraestrutura de filas” 
tem 16 km, incluindo barrei-
ras móveis e mais de 500 ba-
nheiros portáteis ao longo de 
uma rota entre Buckingham e 
Westminster. Centenas de poli-
ciais, voluntários de primeiros 
socorros e membros da orga-
nização, 30 pastores multirre-
ligiosos e dois intérpretes de 
linguagem de sinais estão de-
signados para cuidar do bem
-estar das pessoas que espe-
ram na fila.

Chris Bond, de Truro, no 
sudoeste da Inglaterra, esta-
va entre os que faziam fila ao 
longo das margens do rio Tâ-
misa. Em 2002, ele também 

acompanhou a cerimônia da 
rainha-mãe. “Obviamente, é 
muito difícil enfrentar a fila o 
dia todo, mas quando você en-
tra por aquelas portas no Palá-
cio de Westminster, aquele ma-
ravilhoso edifício histórico, há 
uma grande sensação de si-
lêncio”, disse. “Sabemos que a 
rainha tinha uma boa idade e 
serviu o país por muito tempo, 
mas esperávamos que esse dia 
nunca chegasse”, acrescentou.

Dia de descanso para o rei
O rei Charles 3o teve ontem 

seu primeiro dia sem compro-
missos oficiais desde a morte 
de sua mãe. Ele passou o dia em 
sua residência de campo de Hi-
ghgrove, após os primeiros dias 
de reinado que provocaram po-
lêmica por suas demonstrações 
de irritação. Imagens divulga-
das na última terça-feira mos-
traram o novo rei inconforma-
do com uma caneta utilizada 
para assinar um livro de honra 
que parecia perder a tinta. “Oh, 
Deus, eu odeio isso! (.. ) Eu não 
aguento essa maldita coisa”, 
disse o monarca.

Barreiras móveis e mais 
de 500 banheiros portáteis

n 

Por meses, 
Brenda contou a 
Augustina sobre 
seus planos de 
matar Cristina, 
chegando a 
dizer que havia 
contratado “um 
cara” para 
fazer o serviço

Agência Estado

nifestantes criaram um tu-
multo em frente à residên-
cia da vice-presidente.

Após uma breve troca de 
mensagens em que Brenda 
explica os detalhes da pri-
meira tentativa, Augustina 
pergunta quanto o “cara” 
teria cobrado a Brenda para 
matar a vice-presidente. 
“Não me cobrou. Fez por-
que também está farto com 
o que está se passando”, dis-
se a argentina, antes de dizer 
que está cansada que Cris-
tina “ande roubando e con-
tinue impune”. Augustina 

parece se preocupar com o 
conteúdo das mensagens de 
Brenda, alertando a amiga 
que ela vai se meter em uma 
confusão caso o plano dê cer-
to. “Vão buscar-lhe por todos 
os lados se descobrirem que 
você é cúmplice da morte da 
vice-presidente”.

Quatro suspeitos foram 
presos por suposto envolvi-
mento com a tentativa de ho-
micídio contra Cristina Kir-
chner: Fernando Andrés 
Sabag Montiel, o brasileiro 
de 35 anos que engatilhou a 
arma contra a vice-presidente, 
Brenda Uliarte e Augustina 
Díaz, além de Gabriel Nicolás 
Carrizo, líder de um grupo de 
vendedores de algodão-do-
ce o casal participava, preso 
na quarta-feira, 14, após um 
laudo pericial feito no celular 
dele mostrar conversas com 
Brenda um dia após o ataque.

A princípio, de acordo 
com o Clarín, Carrizo foi 
preso por suspeita de enco-
brir o ataque à vice-presiden-
te, e não por ter feito parte do 
planejamento do ataque. 

Agência Estado

Agência Estado

n 

O velório 
público será 
encerrado às 
6h30 (2h30 
em Brasília) 
da próxima 
segunda, data 
para a qual 
está marcado 
o funeral de 
Estado no 
Castelo de 
Windson

Na última quarta-feira, o caixão com o corpo da rainha chegou ao Palácio de Westminster, onde será velado por cinco dias

Foto: Família Real/Fotos Públicas
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Valor médio subiu 43,63% nos últimos 12 meses, dificultando a vida dos proprietários de automóveis no país

Inflação eleva seguro para veículos  
Sem proteção

O preço médio do se-
guro de veículo aumentou 
43,63%, no acumulado dos 
últimos 12 meses termina-
dos em agosto, conforme o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
medido pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). O indexador da 
inflação no país foi de 8,73%, 
no período.

Conforme a Confedera-
ção Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previ-
dência Privada e Vida, Saú-
de Suplementar e Capitali-
zação (CNseg), o aumento é 
resultado da inflação de pre-
ços do mercado de automó-
veis, impulsionada pela fal-
ta de veículos zero. Com isto, 
houve a valorização dos se-
minovos. A partir do encare-
cimento dos custos de repo-
sição, houve avanço da taxa 
de sinistralidade do seguro 
de automóvel em torno de 
75%, impactando o setor de 
duas formas: no preço do se-
guro e no montante de sinis-
tros a serem pagos. 

De acordo com o IPCA 
de agosto, no segmento de 
veículo próprio, que subiu 
15,15%, no período de 12 me-
ses, destacam-se os itens: au-
tomóvel novo (15,86%), au-
tomóvel usado (10,24%), 
conserto de automóvel (10%), 
pneus (16,02%), acessórios e 
peças (10,03%) e pintura de 
veículo (7,8%).

O corretor de seguros, 
Luis Mello, destaca os pre-
ços das peças como impul-
sionadores da alta de valores 
das cotações. “Com a pande-

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 +1,18%

R$ 5,239
-0,54%

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

+1,37%

R$ 5,239

Libra  Esterlina

+0,61%

R$ 6,008
 

Ibovespa

109.953 pts

Selic

Fixado em 3 de 
agosto de 2022

13,75%

“Há casos em 
que o reajuste 
foi de 60% sobre 
a cobertura 
anterior. Alguns 
estão renovando 
para um seguro 
com menos 
coberturas

Luis Mello

O litro da gasolina co-
mum em João Pessoa man-
teve o preço registrado no 
último dia 6 e continua os-
cilando entre R$ 4,890 e R$ 
5,180 para pagamento à vis-
ta ou no cartão, registra pes-
quisa comparativa realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor realizada no dia 14. O 
levantamento do Procon-JP 
mostra, ainda, queda de R$ 
0,40 no menor preço do ál-
cool se comparado à pesqui-
sa anterior.

O produto, que reduziu 
o preço em 19 postos e se 
manteve em 88 em relação 
à semana passada, está com 
média de R$ 4,987, variação 
de 5,9% e diferença de R$ 
0,29. Quanto à gasolina adi-
tivada, está oscilando entre 
R$ 4,890 e R$ 5,690, com va-
riação de 16,4%, diferença 
em R$ 0,80 e média em R$ 
5,173. A pesquisa foi realiza-

da em 107 postos da capital.

Álcool
O menor preço do litro 

de álcool registrou queda 
de R$ 0,40 em relação ao le-
vantamento do último dia 
6, saindo de R$ 3,870 para 
R$ 3,470, com o maior redu-
zindo de R$ 5,050 para R$ 
4,990, com a média em R$ 
3,965, a diferença em R$ 1,52 
e a variação em 43,8%. Um 
posto aumentou o preço do 
produto, 43 reduziram e 58 
mantiveram os mesmos va-
lores se comparado à pes-
quisa anterior do Procon-JP.

Diesel
O diesel S10 mostra re-

dução no menor preço, sain-
do de R$ 6,640 para R$ 6,550 
e o maior se mantendo em 
R$ 7,290, com média em R$ 
6,793, variação em 11,3% e 
diferença de R$ 0,74. Um 
posto aumentou, 24 redu-

ziram e 72 mantiveram o 
preço em relação ao levan-
tamento passado.

O menor preço do diesel 
comum registra leve dimi-
nuição, R$ 0,03, e está sendo 
comercializado a R$ 6,440, 
com o maior mostrando que-
da de R$ 0,60, sendo pratica-
do a R$ 6,990, com média de 
R$ 6,626 em comparação ao 
levantamento anterior.

GNV
O menor preço do Gás 

Natural Veicular (GNV) 
vem se mantendo há quase 
dois meses em R$ 4,950, com 
o maior registrando queda 
de R$ 0,62 (a mesma alta re-
gistrada anteriormente), e 
está em R$ 5,370, com dife-
rença de R$ 0,42, variação 
de 8,5% e média de R$ 5,016. 
Nenhum posto aumentou o 
preço do produto, um redu-
ziu e 11 mantiveram o mes-
mo da seman passada.

Preço da gasolina fica estável em JP 
e álcool registra queda de R$ 0,40 

CombuStíveiS

A Prefeitura de João 
Pessoa assinou, através 
da Secretaria da Receita 
Municipal (Serem), o ter-
mo de adesão que libera 
o acesso ao Ambiente de 
Dados Nacional da Nota 
Fiscal de Serviços Eletrô-
nica, com a Receita Fede-
ral do Brasil (RFB). O ob-
jetivo é fornecer todas as 
informações que constam 
nos documentos fiscais 
entre municípios e contri-
buintes através da Plata-
forma de Administração 
Tributária Digital. Além 
disso, vai facilitar o aces-
so às informações e sim-
plificar o cumprimento 
das obrigações principal 
e acessórias do Imposto 
Sobre Serviços (ISS).

Em todo o país 41 mu-
nicípios já aderiram ao 
NFS-e Nacional, entre 
eles, nove capitais. A ade-
são faz parte do projeto do 

Sistema Nacional da Nota 
Fiscal de Serviços eletrô-
nica (NFS-e Nacional). De 
acordo com o secretário 
da Receita, Sebastião Fei-
tosa, a adesão não vai al-
terar a forma de emissão 
na Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica, que pode ser 
feita através do Portal da 
Prefeitura de João Pessoa, 
na aba de Serviços.

Fiscalização
A nova ferramenta 

evita a sobreposição de 
compartilhamento de 
dados entre outros mu-
nicípios brasileiros, faci-
litando a fiscalização fa-
zendária. “Através deste 
sistema mais moderno, a 
Prefeitura de João Pessoa 
passa a ter maior controle 
sobre as informações tri-
butárias, o que também 
simplifica os custos e gera 
mais eficiência no contro-

le de arrecadação das em-
presas”, destacou Sebas-
tião Feitosa.

O padrão nacional da 
Nota Fiscal Eletrônica 
(NFS-e) foi instituído em 
junho deste ano, a partir 
da assinatura de um con-
vênio da RFB com o Distri-
to Federal e os municípios 
brasileiros. A Plataforma 
de Administração Tribu-
tária Digital foi projetada 
a partir do diálogo com 
os entes federados e pos-
sui uma ferramenta que 
atende às características 
específicas das mais de 
cinco mil legislações mu-
nicipais do Brasil.

A NFS-e é voltada tan-
to para os grandes mu-
nicípios com milhões de 
habitantes, com infraes-
trutura tecnológica com-
pleta, quanto para aque-
les com 50 mil habitantes 
ou menos. 

Prefeitura de João Pessoa adere ao 
sistema da Nota Fiscal Eletrônica

reCeita federal

mia de Covid-19, a produção 
de veículos diminuiu, assim 
como a de peças de reposição. 
As seguradoras são obrigadas 
a utilizarem peças originais e, 
em se tratando de materiais 
importados, há incidência da 
cotação do dólar. É um efeito 
cascata que também envolve 
os preços dos serviços nas ofi-
cinas e acaba no seguro”.

Vendas em baixa
Segundo Luis Mello, o 

ano de 2022 está sendo difícil 
para gerar negócios. Com o 
aumento dos preços, muitos 
clientes antigos do corretor 

estão deixando de renovar 
a contratação. “Há casos em 
que o reajuste foi de 60% so-
bre a cobertura anterior. Al-
guns estão renovando para 
um seguro com menos co-
berturas, ou com a franquia 
maior, para pagar menos, e 
parcelando na quantidade 
máxima de meses. Outros 
estão deixando de renovar”.

O corretor destaca que, 
em regra, as seguradoras 
usam a faixa de R$ 100 mil 
para ressarcir danos mate-
riais de terceiros, mas este 
valor, já é o de um carro po-
pular, podendo não ser sufi-

ciente para indenizar quem 
tem veículos mais caros.

O microempresário Flá-
vio Tenório desistiu de reno-
var o seguro de seu automó-
vel. Ele conta que, em julho 
do ano passado, pagou em 
torno de R$ 1.200 pela co-
bertura. Na renovação, não 
acreditou nas propostas. A 
menor oferta era de R$ 5 mil, 
o que corresponde a um au-
mento de 316%. Na compara-
ção com a maior oferta, de R$ 
6.730, a diferença é de 460%.

“É um aumento que não 
tem explicação. Eu procurei 
outro corretor e as ofertas não 

eram muito diferentes. Che-
guei até a pensar que o au-
mento seria porque meu car-
ro tinha sido arrombado, na 
vigência do contrato anterior, 
mas o corretor garantiu que 
não”, conta Flávio, que ainda 
vai continuar buscando pro-
postas melhores.

O reajuste dos preços dos 
seguros fez com que o lu-
cro das seguradoras dobras-
se, no primeiro semestre do 
ano. Conforme a CNseg, o 
lucro também é resultado da 
elevação do ganho financei-
ro devido à alta da Selic e do 
uso de tecnologia para redu-

zir custos operacionais e co-
merciais e ampliar a oferta 
dos produtos. A previsão da 
entidade para o ano de 2022 é 
de crescimento de 13% a 15%, 
mesmo em meio a um cená-
rio de baixo crescimento eco-
nômico, inflação elevada e ju-
ros em alta.

No ano de 2021, as vendas 
de seguros de bens e respon-
sabilidade, resseguros e ca-
pitalização somaram R$ 140 
bilhões, representando uma 
alta de 2,2%. No período, as 
indenizações pagas cresce-
ram 6,8%, totalizando R$ 73,8 
bilhões, segundo a CNseg.

Aumento foi impulsionado pela falta de veículos novos e pelos preços elevados das peças originais para reposição
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Indicador é usado como referência em decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 13,75%

BC: atividade econômica registra alta
em julho

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

A atividade econômica 
brasileira registrou alta em ju-
lho deste ano, de acordo com 
dados divulgados ontem pelo 
Banco Central (BC). O Índice 
de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) apre-
sentou aumento de 1,17% em 
julho de 2022 em relação ao 
mês anterior, de acordo com 
os dados dessazonalizados 
(ajustados para o período).

Desde o ano passado, os 
resultados do IBC-Br vêm os-
cilando. Em abril e maio teve 
queda, em junho apresentou 
crescimento de 0,69% e, ago-
ra, mais uma alta.

Em julho, o IBC-Br atingiu 
145,55 pontos. Na compara-
ção com julho de 2021, hou-
ve crescimento de 3,87% (sem 
ajuste para o período, já que 
a comparação é entre meses 
iguais). No acumulado em 12 
meses, o indicador também 
ficou positivo, em 2,09%.

O índice é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic, definida atualmente 
em 13,75% ao ano. O índice 
incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três 
setores da economia, a indús-
tria, o comércio e os serviços 
e agropecuária, além do volu-
me de impostos.

O indicador foi criado pelo 
Banco Central para tentar an-

tecipar a evolução da ativida-
de econômica. Entretanto, o 
indicador oficial é o Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos 
no país), calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Produto Interno Bruto
Em 2021, o PIB do Brasil 

cresceu 4,6%, totalizando R$ 
8,7 trilhões. No primeiro se-
mestre de 2022, o indicador 
já avançou 2,5%.
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A construtora MRV, 
empresa do grupo MR-
V&CO, realiza ama-
nhã o feirão “Conquiste 
seu Primeiro Apê”, com 
oportunidades de apar-
tamentos na planta para 
morar em João Pessoa e 
em Cabedelo. O Feirão 
acontece no estande de 
vendas do Condomínio 
Jardim dos Corais, na re-
gião dos Bancários e Al-
tiplano.

A construtora lançou 
sua campanha nacional 
de vendas, na qual os 
clientes que fecharem 
negócio ao longo deste 
mês poderão ter a pri-
meira parcela mensal 
paga somente em feve-
reiro de 2023. Ou seja, 
quem comprar o imó-
vel agora só vai começar 
a pagar as mensalida-
des daqui a cinco me-
ses. A promoção segue 
até o próximo dia 30 e 
vai reunir imóveis da 
MRV recém-lançados, 
na planta ou em esto-
ques de vendas. 

Facilidades
O objetivo da cam-

panha, segundo a cons-
trutora, é oferecer mais 
facilidades para quem 
deseja realizar o sonho 
da casa própria, além 
das mudanças anuncia-
das pela Caixa Econô-
mica Federal, que elevou 
de 30 para 35 anos o pe-
ríodo máximo de finan-
ciamento via Programa 
CVA. A medida permi-
tirá uma redução de até 
7,5% no valor da presta-
ção a novos mutuários, 
o que promete aquecer 
ainda mais as vendas 
nos próximos meses. 

“Estaremos neste fi-
nal de semana conver-
sando com os clientes 
e mostrando as mui-
tas vantagens de sair 
do aluguel e poder ter o 
seu imóvel próprio”, ex-
plica Alessandro Almei-
da, diretor Comercial da 
empresa.

Documentação
Além do time de cor-

retores da MRV, a ação 
vai trazer correspon-
dentes da Caixa Eco-
nômica Federal para 
realizar a aprovação 
do crédito na hora. O 
cliente só precisa trazer 
a documentação (CPF, 
RG, carteira de trabalho, 
certidão de casamento, 
comprovante de resi-
dência, de renda e extra-
tos bancários) para  uma 
simulação da compra. 

“Lembramos que 
a MRV também aceita 
renda informal e de au-
tônomos, por meio da 
apresentação do extrato 
bancário com movimen-
tações de recebimento 
dos últimos seis meses”, 
orienta Almeida.

Construtora 
faz feirão 
para compra 
do imóvel

jP e cabedelo
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Índice 
apresentou 
aumento de 
1,17% em 
julho de 2022 
em relação ao 
mês anterior, 
de acordo 
com o Banco 
Central

Agricultores familiares 
da Paraíba receberam mais 
de R$ 252 milhões em 36 mil 
operações de crédito contra-
tadas pelo Banco do Nordes-
te (BNB), nos primeiros oito 
meses do ano. Desse mon-
tante, R$ 221 milhões con-
templaram clientes do pro-
grama de microcrédito rural 
da Instituição, o Agroamigo 
Banco do Nordeste. Outros 
R$ 30 milhões foram pelo 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf).

Em toda área de atuação 
do banco, que inclui os esta-
dos nordestinos e parte de Mi-
nas Gerais e do Espírito Santo, 
as operações para agricultura 
familiar entre janeiro e agos-
to somaram R$ 3,2 bilhões 
em mais de 400 mil opera-
ções, sendo R$ 2,6 bilhões pelo 
Agroamigo e R$ 600 milhões 
pelas 14 linhas do Pronaf.

“Os recursos do Fundo 
Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE) be-
neficiam milhares de famílias 
que dependem da agricultura 
para sua sobrevivência, além 
de agregar valor à produção 
e movimentar a economia”, 
afirma o superintendente de 
Agronegócio e Microfinança 
Rural, Luiz Sérgio Farias Ma-
chado. Ele destaca que o BNB 
responde por 98% dos crédi-
tos para investimento com 
esse público na Região, e ain-

Financiamentos do BNB superam R$ 250 milhões na PB 
agricultura familiar

O valor da produção agrí-
cola do país em 2021 bateu 
novo recorde e alcançou R$ 
743,3 bilhões, aumento de 
58,6% em relação ao ano an-
terior. A área plantada totali-
zou 86,7 milhões de hectares, 
o que representou ampliação 
de quase 3,3 milhões de hec-
tares, área 3,9% superior à re-
gistrada em 2020. Após dois 
anos seguidos de recordes 
na série, a safra de grãos caiu 
0,4% em 2021, com 254,4 mi-
lhões de toneladas.

Os dados constam da pu-
blicação Produção Agríco-
la Municipal (PAM) 2021, di-
vulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Segundo o levantamen-
to, entre as culturas agrícolas 
que mais contribuíram para 
esse crescimento, o destaque 

foi para a soja, que alcançou a 
marca de 134,9 milhões de to-
neladas, gerando R$ 341,7 bi-
lhões em valor bruto, acrés-
cimo de 102,1% frente à safra 
anterior, até então recorde na 
série histórica. De acordo com 
a Secretaria de Comércio Ex-
terior, do Ministério da Eco-
nomia, a soja foi o segundo 
produto em valor na pauta de 
exportação nacional. O pri-
meiro é o minério de ferro, 
incluindo seus concentrados.

Conforme o IBGE, a pro-
dução de milho, segundo pro-
duto agrícola em valor de pro-
dução, apesar da queda de 
14,9% no volume produzido, 
de 88,5 milhões de toneladas, 
gerou um valor bruto de R$ 
116,4 bilhões, superando em 
60,7% o registrado em 2020. 
O primeiro produto agrícola 
em valor de produção é a soja, 
com R$ 341,7 bilhões.

De acordo com os pesqui-
sadores, a elevada demanda 

externa e interna das commo-
dities agrícolas, com o dólar 
mantendo sua valorização 
frente ao real, somada à esca-
lada nos preços dos combustí-
veis, os preços dos principais 
produtos agrícolas nacionais 
estabeleceram-se em patama-
res elevados. Como resultado, 
a produção agrícola brasileira, 
em 2021, apresentou novo cres-
cimento no valor de produção.

“O ano foi marcado pela 
instabilidade climática entre 
o outono e o inverno, que afe-
tou principalmente o desen-
volvimento das culturas de se-
gunda safra em boa parte do 
território nacional. Culturas 
como o milho, a cana-de-açú-
car e o café apresentaram sig-
nificativa queda na produção. 
Os estados do Paraná e Mato 
Grosso do Sul foram os mais 
afetados”, informou o IBGE.

“Contudo, as principais 
culturas temporárias com 
predomínio de cultivo na pri-

meira safra, como a soja e o 
arroz, apresentaram bons re-
sultados. Destaque para o es-
tado do Rio Grande do Sul, 
que apresentou boa recupe-
ração, após problemas cli-
máticos enfrentados no ano 
anterior, que afetaram a pro-
dutividade de diversas cul-
turas no território gaúcho”, 
acrescentou o instituto.

A quantidade produzida 
de cana-de-açúcar teve retra-
ção de 5,3% em 2021, influen-
ciada por fatores climáticos 
desfavoráveis e redução da 
área de cultivo. Entretanto, o 
valor de produção alcançado 
no ano foi 24,4% superior, re-
sultado da elevação dos pre-
ços do açúcar e etanol.

“A produção de café, outro 
importante produto agrícola 
nacional, em ano de bienali-
dade negativa do tipo arábica, 
registrou expressiva queda 
na produção frente à safra an-
terior, com redução de 19,2%, 

Produção agrícola bate novo recorde e atinge R$ 743 bi
em 2021 

Ana Cristina Campos 

Agência Brasil

Plantio
Área plantada este ano 
totalizou 86,7 milhões 

de hectares, o que 
representou ampliação 
de 3,9% no total da área  
registrada em 2020 para 

a produção do país

porém, com o aumento dos 
preços do grão no mercado 
global, apresentou crescimen-
to do valor da produção na 
ordem de 27,9% no ano”, diz 
a pesquisa.

Recursos para o setor foram responsáveis pela manutenção de 204 mil empregos, incremento de R$ 790 milhões na massa salarial

da por 71,4% de todos os fi-
nanciamentos do Pronaf em 
sua área de atuação.

Responsável pela maior 
fatia dos empréstimos, o 
Agroamigo Banco do Nor-
deste atende a agricultores 
familiares que possuam re-
ceita bruta anual até R$ 360 
mil, em duas modalidades: 
Agroamigo Crescer, volta-
do aos clientes enquadrados 

no Grupo B do Pronaf; e o 
Agroamigo Mais, que con-
templa os demais grupos, 
exceto A e AC. Os financia-
mentos podem chegar a R$ 
20 mil, a depender do enqua-
dramento do cliente e do pro-
jeto apresentado.

Empregos
De acordo com o Escri-

tório Técnico de Estudos 

Econômicos do Nordes-
te (Etene), área de estudos 
e pesquisas do BNB, o de-
sembolso de recursos para a 
agricultura familiar no 1o se-
mestre de 2022 foi responsá-
vel pela manutenção de 204 
mil empregos, incremento de 
R$ 790 milhões na massa sa-
larial, ampliação de R$ 373 
milhões na arrecadação tri-
butária e de R$ 2,8 bilhões no 

valor adicionado à economia.
“Na medida em que o 

agricultor familiar passa a 
consumir mais insumos para 
sua atividade, isso tem im-
pacto na economia como um 
todo, garantindo inclusive 
postos de trabalho formais 
nas cidades, nos setores de 
comércio, indústria e servi-
ços”, esclarece Airton Saboya, 
economista do Etene.
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Edital para contratação de técnicos do Seguro Social prevê remuneração bruta inicial de até R$ 5.905,79

Concurso do INSS tem 13 vagas na PB
seleção nacional

Agência Brasil

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) divul-
gou ontem edital para con-
curso com mil vagas para o 
cargo de técnico do Seguro 
Social. Dessas, 13 são des-
tinadas às cidades de João 
Pessoa e Campina Grande. 
A remuneração bruta inicial 
é de até R$ 5.905,79. O docu-
mento foi publicado no Diá-
rio Oficial da União.

De acordo com o órgão, 
o objetivo é reforçar o qua-
dro de pessoal e melhorar 
os serviços prestados à po-
pulação. Para participar do 
concurso, o candidato deve-
rá ter ensino médio ou cur-
so técnico equivalente, con-
cluído até a data da posse e 
com diploma expedido por 
instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC).

O responsável pela rea-
lização do concurso será o 
Centro Brasileiro de Pesqui-
sa em Avaliação e Seleção 
e de Promoção de Eventos 
(Cebraspe). As inscrições se-
rão abertas hoje e poderão 
ser feitas até as 18h (horário 
de Brasília) do dia 3 de ou-
tubro, somente pela página 
do Cebraspe. O valor da taxa 
de inscrição é R$ 85 e pode-
rá ser pago até o dia 21 de 
outubro.

Das mil vagas oferecidas, 
708 são para ampla concor-
rência, 90 para pessoas com 
deficiência e 202 destinadas 

a pessoas negras.
O concurso será realizado 

em duas etapas: provas obje-
tivas, de caráter eliminató-
rio e classificatório, e curso 
de formação, de caráter eli-
minatório e classificatório. A 
aplicação das provas objeti-
vas está prevista para o dia 
27 de novembro.

Além de conhecimentos 
específicos da legislação da 
seguridade social, a prova 

contará com as disciplinas 
de Língua Portuguesa, Ética 
no Serviço Público, noções 
de Direito Constitucional, 
noções de Direito Adminis-
trativo, noções de Informáti-
ca e Raciocínio Lógico-Mate-
mático. O curso de formação 
será realizado nas cidades de 
Belém (PA), Belo Horizonte 
(MG), Brasília (DF), Floria-
nópolis (SC), Fortaleza (CE), 
João Pessoa (PB), Manaus 

(AM), Rio de Janeiro (RJ) e 
São Paulo (SP).

Os candidatos nomeados 
estarão subordinados ao Re-
gime Jurídico Único dos Ser-
vidores Civis da União, das 
Autarquias e das Funda-
ções Públicas Federais (Lei 
nº 8.112/1990). As lotações 
serão feitas em qualquer 
Agência da Previdência So-
cial pertencente à Gerência 
Executiva do INSS à qual o 

candidato optou por concor-
rer. Há vagas para gerências 
nos 26 estados e no Distrito 
Federal.

E nt r e  a s  at iv id ade s 
que serão executadas pe-
los novos servidores, estão 
o atendimento ao público; 
orientação, informação e 
conscientização previden-
ciária; e ações relacionadas 
ao reconhecimento de direi-
tos previdenciários.

 Saiba
708 vagas são para 

ampla concorrência, 
90 para pessoas com 

deficiência e 202 
destinadas a 

pessoas negras

n 

O certame foi 
publicado no 
Diário Oficial 
da União e 
tem o objetivo 
de reforçar 
o quadro 
de pessoal 
e melhorar 
os serviços 
prestados à 
população

Foto: Marcos Russo

Inscrições começam hoje e seguem até as 18h do dia 3 de outubro, na página do Cebraspe. A taxa é de R$ 85 e poderá ser paga até o dia 21 de outubro

Quase R$ 18 milhões é 
o investimento do Tesouro 
Estadual da Paraíba para o 
financiamento de 325 bol-
sas de estudo para alunos 
de pós-graduação de insti-
tuições de ensino superior 
públicas e para laborató-
rios de instituições de pes-
quisa do Estado. A Funda-
ção de Apoio à Pesquisa do 
Estado da Paraíba – Fapesq, 
em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia – 
SEECT, divulgou o resul-
tado final dos editais para 
concessão de quotas de bol-
sas de mestrado, doutora-
do e pós-doutorado, a pro-
gramas de pós-graduação 
stricto sensu acadêmicos 
e de institutos de pesqui-
sa. Estão sendo investidos 
recursos na ordem de R$ 
5,4 milhões para bolsas de 
mestrado, R$ 10 milhões 
para concessão de bolsas de 
doutorado, e R$ 2.214.000,00  
para bolsas de pós-douto-
rado, e atividades de pes-
quisas, oriundos do Esta-
do, por meio da SEECT e 
da Fapesq.

O edital de bolsas de 
mestrado e doutorado con-
cede quotas a programas de 
Pós-Graduação stricto sen-
su acadêmicos vinculados a 
Instituições de ensino supe-
rior – IES ou a Instituições 
de Pesquisa - IP, com perso-
nalidade jurídica de direito 
público, sediadas no estado 
da Paraíba. O edital de pós-
doutorado concede quotas 
de bolsas a programas de 

pós-graduação e a labora-
tórios vinculados a Insti-
tuições de Ensino Superior, 
com personalidade jurídica 
de direito público ou pri-
vado  na Paraíba, sendo os 
coordenadores dos progra-
mas de pós-graduação e 
coordenadores ou chefes 
dos laboratórios os propo-
nentes. 

A intenção é contribuir 
para o fortalecimento dos 
programas; impulsionar o 
intercâmbio acadêmico de 
orientadores e orientandos; 
promover a realização de 
estudos avançados das pes-
quisas e contribuir para a 
renovação dos quadros do-
centes e discentes. Além 
de proporcionar a realiza-
ção de atividades de pes-
quisa, desenvolvimento e/
ou inovação, visando au-
mentar quantitativa e qua-
litativamente o acesso de 
pesquisadores doutores à 
infraestrutura de pesqui-
sa existente nessas insti-
tuições e, assim, contribuir 
para o desenvolvimento so-
cioeconômico do estado.

O edital para bolsas de 
mestrado e doutorado con-
templa 82 pós-graduações 
distribuídas entre a UFPB, 
UFCG, UEPB e IFPB. Já o 
edital para pós-doutorado 
está atendendo 18 labora-
tórios e 27 pós-graduações. 
Foram concedidas 150 bol-
sas de mestrado, 130 bol-
sas de doutorado e 45 de 
pós-doutorado acadêmico. 
O valor mensal da bolsa de 
mestrado é de R$ 1.500,00, 

com duração máxima de 24 
meses e a de doutorado, R$ 
2.200,00 mensais com du-
ração máxima de 36 meses, 
sendo concedidas aos can-
didatos matriculados em 
programas de pós-gradua-
ção. A bolsa de pós-douto-
rado possui valor unitário 
estipulado em R$ 4.100,00 
por mês e terão duração de 
12 meses, podendo ser re-
novadas por mais 12 meses 
mediante pedido e poste-
rior análise da Fapesq.

Editais beneficiam 325 estudantes 
com bolsas de estudo e pesquisa

investimento de R$ 18 milhões

Vinte e nove pessoas fo-
ram indicadas para ingres-
so no livro de Registro de 
Mestres e Mestras das Ar-
tes da Paraíba (Rema), man-
tido pelo Governo da Paraí-
ba e gerido pelo Conselho 
Estadual de Política Cultu-
ral (Consecult) e pela Secre-
taria de Estado da Cultura 
(Secult-PB).

O prazo para as indica-
ções se encerrou no dia 9 
de setembro, após uma re-
solução da Secult elastecer 
o período, antes limitado a 
15 de agosto, devido ao sur-
gimento de mais vagas no 
Livro de Registro, totali-
zando cinco.

As 29 indicações foram 
enviadas à Assessoria Téc-
nico-Normativa e de Con-
trole Interno da Secult, que 
fará a análise documental 
dos nomes indicados e das 
entidades que os indicaram. 
A verificação se baseará nas 
exigências do edital e na Lei 
Canhoto da Paraíba.

Bia Cagliani, que coorde-
na a Comissão do Rema, ex-
plicou que, após essa análi-
se, será divulgada uma lista 
de pré-classificados, abrin-
do prazo de cinco dias úteis 
para os recursos daqueles 
nomes que não foram inde-
feridos nessa primeira etapa.

O recurso deve ser en-

caminhado, quando estiver 
aberto o prazo para isso, por 
meio do e-mail inscricaore-
ma2022@gmail.com. Será 
este endereço eletrônico o 
canal de comunicação entre 
os candidatos e as entidades 
que fizeram as indicações e 
a Comissão do Rema.

Uma vez chegado ao 
consenso sobre quais in-
dicações seguem as reco-
mendações do edital e da 
lei, será a vez da Comissão 
do Rema fazer a análise de 
mérito. 

Novos prazos serão di-
vulgados, sempre na pági-
na da Secult-PB do portal do 
Governo do Estado.

Entidades indicam 29 nomes para 
cinco vagas do Mestre das Artes

conselho de Política cultuRal

n 

Iniciativa dos 
editais para 
concessão 
de quotas 
de bolsas de 
mestrado, 
doutorado 
e pós-
doutorado é 
da Fundação 
de Apoio à 
Pesquisa do 
Estado da 
Paraíba, em 
parceria com 
a Secretaria 
de Estado da 
Educação e 
da Ciência e 
Tecnologia

O Prêmio IFPB de Artes 
Visuais 2022 entrou na fase 
de votação popular. As cin-
co melhores obras de cada 
expressão artística, segun-
do a análise da comissão 
avaliadora, estão expostas 
no perfil da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura (Proe-
xc). Até o dia 22 de setem-
bro, o público poderá curtir 
as obras que mais admirou 
e participar desta fase da 
premiação.

As obras estão dividi-
das conforme a expressão 
artística e o segmento dos 

participantes (estudan-
tes do IFPB, servidores do 
IFPB e comunidade exter-
na). Apenas os estudantes 
e comunidade externa te-
rão direito à premiação em 
dinheiro. Os servidores do 
IFPB ficam somente com o 
certificado de premiação.

São sete as expressões 
artísticas do Prêmio: foto-
grafia; desenho e/ou pin-
tura; desenho e/ou pintura 
digital; arte urbana; insta-
lação artística; escultura e 
objeto e, por fim, audiovi-
sual. O Prêmio do IFPB está 

em sua segunda edição. 
Conforme a avaliação da 
Comissão, a melhor obra 
de cada expressão artística, 
conforme o segmento de 
participação, receberá R$ 1 
mil. Novamente, o prêmio 
é direcionado apenas a es-
tudantes e comunidade ex-
terna. O investimento total 
da Proexc/IFPB é de R$ 16 
mil. A Proexc do IFPB re-
cebeu 149 inscrições para o 
prêmio, vindo de quatro re-
giões do país, somando 30 
cidades que enviaram pro-
postas para o edital.

Prêmio do IFPB de Artes Visuais 
entra na fase de votação popular

exPRessão aRtística
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Empreendimento nasceu com a proposta de aproximar a população dos artistas da Paraíba e do Brasil

Espaço Arte é inaugurado na capital
cultura

Com o objetivo de demo-
cratizar o acesso à cultura 
através da arte, foi inaugu-
rado ontem, no térreo do Liv 
Mall Shopping, em João Pes-
soa, o Espaço Arte. A ideia 
é desenvolver um ambiente 
que possibilite um intercâm-
bio entre artistas paraibanos 
e de todo o Brasil, inclusive re-
nomados internacionalmen-
te, com a população, seja por 
meio da aquisição de obras, 
da realização de oficinas ou 
mesmo da visita com o ob-
jetivo de conhecer e apren-
der mais.

O projeto é pioneiro na ca-
pital paraibana e foi desen-
volvido a partir de uma par-
ceria entre o jornalista Fábio 
Bernardo, o empresário Ro-
drigo Vilar e a consultora Ga-
briela Nicodemos. De acordo 
com Vilar, o espaço foi criado 
como início desse movimen-
to de democratização da arte. 
“A gente quer que a arte este-
ja mais próxima das pessoas, 
por isso a gente não chama o 
espaço de ‘galeria’, é uma loja 
de arte. A gente tem também 
uma extensão da loja que é 
uma área de exposições [na 
frente] que serão mudadas 
mês a mês”, explicou o em-
presário.

A inspiração para desen-
volver um espaço como esse 
foi a própria arte paraibana 
que, segundo enfatiza Rodri-
go, “é riquíssima”. “Da arte pa-
raibana a gente migrou para a 
arte brasileira, o Espaço Arte 
Brasil, mas com um pé sem-
pre nas raízes da gente. A ins-
piração foi na base da arte pa-
raibana, que não deixa dever 
para arte de nenhum lugar 
do mundo”, completou Vilar. 
Além das exposições e dos 
artigos disponíveis para ven-
da, o espaço também planeja 
oferecer oficinas, começando 
com uma oficina de cerâmica 
e de aquarela, que já está aber-
ta para agendamento.

Na loja estão disponíveis 
peças e telas de nomes como 

Flávio Tavares, Clóvis Júnior, 
Chico Ferreira, Raul Córdula, 
Fred Svendsen, Heloísa Maia, 
Abelardo da Hora, Miguel 
dos Santos, Sérgio Matos, en-
tre outros. 

Segundo Fábio Bernardo, 
democratizar a arte é “abrir 
para que cada um faça sua 
própria interpretação do que 
é a arte”, além de aproximar 
as pessoas para o entendi-
mento de que, mesmo se não 
puder investir em uma pintu-
ra de alto valor, “elas podem 
começar investindo em de-
senhos ou múltiplos do mes-
mo artista famoso, que po-
dem custar dez por cento do 
valor da grande pintura que 
tanto encantou, além das inú-
meras possibilidades de artis-
tas populares para iniciar um 
acervo ou coleção repletos de 
significados e valores”, justi-
ficou ele.

Para a arquiteta Lana Dé-
bora, um espaço como esse 
aproxima ainda mais João 
Pessoa da arte. “Eu, por exem-
plo, sou arquiteta, amo arte, 
uso arte e muitas vezes tenho 
que buscar [referências] fora. 
Agora eu tenho a oportunida-
de de pegar essa arte, de usar 
aqui, na nossa cidade. Isso é 
maravilhoso”, enfatizou.

Durante o evento de inau-
guração, o designer Sérgio 
Matos e o ceramista Miguel 
dos Santos estiveram presen-
tes. “As referências no espaço 
são todas aqui da terra, todas 
aqui da Paraíba e do Nordeste 
e meu estúdio é aqui em Cam-
pina Grande e estar no meio 
desses artistas que eu admiro 
é um privilégio grande”, des-
tacou Matos. 

Já Miguel ressaltou que 
é “um prazer enorme saber 
que o Espaço Arte Brasil é um 
ponto de resistência” da arte 
em João Pessoa e na Paraíba, 
de maneira geral.

Por fim, Daniel da Hora, 
neto de Abelardo, reiterou a 
importância desse resgate e 
entendimento da arte, de co-
locar a arte na casa das pes-
soas. “Isso é de muito valor”, 
finalizou.

Termina hoje o prazo 
para estados, municípios 
e Distrito Federal comple-
mentarem a documentação 
para a solicitação de recur-
sos do Auxílio Emergencial 
à Gratuidade das Pessoas 
Idosas no Transporte Públi-
co Coletivo Urbano. A con-
ferência da documentação 
deve ser feita na Platafor-
ma +Brasil. O Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR) recebeu 797 propos-
tas para a solicitação des-
ses recursos: 777 foram en-
viadas por prefeituras, 19 
por governos estaduais e um 
pelo governo do Distrito Fe-
deral.

Serão destinados ao auxí-
lio R$ 2,5 bilhões em recur-
sos da União. A verba ser-
virá, exclusivamente, para 
o custeio da gratuidade de 
maiores de 65 anos em siste-
mas regulares de transpor-
te público coletivo urbano, 
semi urbano ou metropoli-
tano. A ação foi instituída 
por meio da Emenda Cons-
titucional nº 123/2022.

“O setor de transporte 

público foi um dos mais afe-
tados da economia em de-
corrência da pandemia do 
coronavírus, em razão da 
diminuição de circulação de 
pessoas nas cidades. Ago-
ra, temos esse auxílio que 
vai ajudar estados e municí-
pios a enfrentarem essa re-
dução”, justificou o ministro 
do Desenvolvimento Regio-
nal, Daniel Ferreira.

A execução dos recur-
sos será descentralizada, 
por meio de transferências 
da União a órgãos vincula-
dos, municípios, estados e ao 
Distrito Federal. Os entes fe-
derativos serão responsáveis 
pelo uso e distribuição dos 
recursos aos prestadores de 
serviços, observando o equi-
líbrio econômico-financeiro 
dos contratos.

Repasse
O repasse de recursos 

aos entes federativos come-
çará no dia 30 de setembro. 
A data-limite de transferên-
cias do auxílio pela União é 
31 de dezembro deste ano. 
Todas as movimentações 
de saídas de valores serão 
classificadas e identificadas 
e ficarão disponíveis para 

acompanhamento, presta-
ção de contas e fiscalização.

Segundo o MDR, nos ca-
sos em que houver sobras 
de recursos, eles serão de-
volvidos à Conta Única do 
Tesouro Nacional por meio 
da emissão e pagamento de 
Guia de Recolhimento da 
União eletrônica.

“Os recursos aplicados 
em desconformidade com 
as regras estipuladas pelo 
Auxílio Emergencial à Gra-
tuidade das Pessoas Idosas 
no Transporte Público Co-
letivo Urbano serão restituí-
dos à Conta Única do Tesou-
ro Nacional, atualizados. O 
cálculo será feito com base 
na variação da Taxa Refe-
rencial da Selic, acumulada 
mensalmente, até o último 
dia do mês anterior ao da de-
volução dos recursos – tam-
bém será acrescido 1% de 
juros no mês da devolução” 
acrescentou a pasta.

Formas de repasse
O repasse dos recursos 

será feito pela União aos 
entes federativos de for-
ma proporcional à popula-
ção maior de 65 anos resi-
dente no Distrito Federal e 

nos municípios brasileiros 
que têm serviço de trans-
porte intramunicipal regu-
lar em operação. O cálculo 
da quantidade de pessoas 
nesta faixa etária será fei-
to com base na estimativa 
mais atualizada publicada 
pelo Departamento de In-
formática do Sistema Único 
de Saúde (DataSUS) a partir 
de dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Prazo para os estados, municípios e DF
complementarem documentação termina hoje

Idosos no transporte públIco

n 

O repasse 
de recursos 
aos entes 
federativos 
começará 
no dia 30 de 
setembro. A 
data-limite de 
transferência 
do auxílio 
pela União 
é 31 de 
dezembro 
deste ano

Karine Melo 

Agência Brasil

Pesquisadores brasilei-
ros e argentinos identifi-
caram os fósseis de uma rã 
que viveu entre crocodilos e 
dinossauros, há 80 milhões 
de anos, no interior de São 
Paulo. Os restos fossiliza-
dos dos esqueletos de dois 
anuros foram achados du-
rante as obras de duplica-
ção da Rodovia da Laranja 
(SP-351), em 2011, no trevo 
de acesso à cidade de Ca-
tanduva. 

A espécie inédita de rã 
do período Cretáceo foi 
apresentada em estudo 
publicado ontem na revis-
ta científica internacional 

Ameghiniana, da Associa-
ção Paleontológica Argen-
tina. 

Dois entusiastas da pa-
leontologia, Edvado Fabia-
no dos Santos e Laércio 
Fernando Doro viram uma 
quantidade imensa de ro-
cha sedimentar sendo re-
movida para a construção 
de uma ponte no trevo de 
acesso e decidiram reali-
zar um trabalho de pros-
pecção dos blocos, desco-
brindo vários fósseis. Em 
parceria com o paleontó-
logo Fabiano Vidoi Iori, do 
Museu de Paleontologia de 
Uchoa (SP), foram identi-
ficados restos de conchas, 
peixes, anuros, tartarugas, 
crocodilos e dinossauros.  

Os esqueletos dos anuros 
(rãs e sapos), chamaram a 
atenção de Iori, que decidiu 
pedir o apoio de outros pes-
quisadores para identificar 
o material.

O trabalho foi liderado 
pela pesquisadora argen-
tina Paula Muzzopappa, 
do Conselho Nacional de 
Investigações Científicas e 
Técnicas (Conicet) daquele 
país, com a participação de 
Agustín Martinelli, do Mu-
seu Argentino de Ciências 
Naturais “Bernardino Riva-
davia”, e do brasileiro Felli-
pe Pereira Muniz, da USP 
de Ribeirão Preto, além do 
próprio Iori, que também 
integra o Museu de Paleon-
tologia de Monte Alto (SP).

Pesquisadores identificam fóssil de rã que 
viveu entre dinossauros há 80 milhões de anos

em catanduva 

José Maria Tomazela 

Agência Estado

Estão no Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos, na 
Grande São Paulo, 68 pessoas 
vindas do Afeganistão. De-
vido ao fluxo de pessoas que 
têm chegado ao país depois 
da ascensão ao poder dos ra-
dicais do Talibã, a prefeitura 
de Guarulhos instalou no Ter-
minal Dois do aeroporto o Pos-
to Avançado de Atendimen-
to Humanizado ao Migrante.

Segundo a prefeitura, as fa-
mílias afegãs estão sendo aten-
didas pela Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento e 
Assistência Social, que ofere-
ce alimentação, água, kits de 
higiene e cobertores para as 
pessoas que estão dormindo 
no aeroporto.

Ainda de acordo com a pre-
feitura, por causa da “elevada 
demanda de refugiados che-
gando ao Brasil”, o municí-
pio inaugurou uma residên-
cia transitória para migrantes 

e refugiados no último dia 10 
de agosto.

No entanto, a residência, 
que dispõe de 27 vagas, já está 
lotada. Por isso, a Secretaria de 
Desenvolvimento Social está 
em contato com o governo es-
tadual e instituições parceiras 
para encontrar outros locais 
que possam receber as pes-
soas que continuam chegan-
do no aeroporto.

Conforme informações da 
Polícia Federal, em julho, che-
garam ao Brasil pelo Aeropor-
to de Guarulhos 407 afegãos; 
em agosto, 292; e até ontem, 14 
de setembro, 459. Em setembro 
do ano passado, entraram por 
Congonhas, 12 afegãos e, em 
outubro, 57.

Ontem (15), fez um ano que 
os Estados Unidos (EUA) re-
tiraram as tropas do Afega-
nistão depois de 20 anos de 
ocupação. Na ocasião, o pre-
sidente afegão Ashraf Ghani 
deixou o país, e talibãs assu-
miram o controle do palácio 
presidencial.

Aeroporto de Guarulhos 
tem 68 afegãos acampados 

refugIados

Daniel Mello 

Agência Brasil

Um grande público prestigiou a inauguração do espaço, que fica localizado no Liv Mall Shopping, no bairro de Manaíra

Foto: Marcos Russo

Achado
A espécie inédita de rã 

do período Cretáceo 
foi apresentada em 
estudo publicado 
ontem na revista 

científica internacional 
Ameghiniana, 
da Associação 
Paleontológica 

Argentina

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com
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Competições vão começar no próximo domingo, em Brasília, com 28 modalidades olímpicas e paralímpicas

Paraíba busca sua melhor campanha
jogos universitários

As inscrições para o Festi-
val Paralímpico Loterias Cai-
xa, realizado anualmente pelo 
Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB) em todas as regiões 
do país, poderão ser realiza-
das até o dia do evento, no 
próximo dia 24. Elas podem 
ser feitas por meio de formu-
lário online no link: https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdLQx5Nw2mAx_
wPHyo6ckNZ0gHXFWEzW-
d2hS0KDk7P6ukEWIw/view. 

O público-alvo são crian-
ças e adolescentes de 8 a 17 
anos, com deficiência física, 
visual ou intelectual e sem de-
ficiência, em três modalidades 
paralímpicas por sede. 

O evento, que é organiza-
do pelo CPB desde 2018, pro-
porciona a crianças com e sem 
deficiência (até 20%) a vivên-
cia em modalidades paralím-
picas, de maneira recreativa 
e lúdica, bem como difunde o 
Movimento Paralímpico por 
todo o território nacional.

Em 2022, serão 105 nú-
cleos localizados nas 27 uni-
dades federativas do Brasil 
- 26 estados e o Distrito Fe-
deral. Dessas 105 sedes, 25 
são Centros de Referência 
do CPB, casos da Paraíba que 
terá o festival em João Pessoa 
e Campina Grande.

Os Centros de Referência 
fazem parte do Plano Estraté-

gico do Comitê, elaborado em 
2017, e têm o objetivo de apro-
veitar espaços esportivos em 
estados de todas as regiões do 
país para oferecer modalida-
des paralímpicas, desde a ini-
ciação até o alto rendimento.

Entre os inscritos para o 
evento até esta segunda-feira, 
12, cerca de 45% eram crian-
ças ou jovens com deficiência 
intelectual. Participantes com 
autismo também representa-
vam 15,4% das inscrições, en-
quanto com deficiência cor-
respondiam a 11,9%.

A primeira edição do fes-
tival, há quatro anos, foi rea-
lizada em 48 locais com a 
participação de mais de 7 mil 

crianças. Em 2019, o evento 
teve 70 sedes e recebeu mais 
de 10 mil inscritos. No ano 
seguinte, a ação foi cancela-
da devido à pandemia de Co-
vid-19 e retornou em 2021, 
com 8 mil participantes em 
70 núcleos. 

O festival ocorre em se-
tembro por causa da celebra-
ção ao Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência (21) 
e ao Dia Nacional do Atleta 
Paralímpico (22). Em 2021, de-
vido à pandemia de Covid-19, 
o evento foi adiado e realizado 
em 4 de dezembro para acom-
panhar o Dia Internacional de 
Luta das Pessoas com Defi-
ciência (3 de dezembro).

A principal competição 
do desporto universitário do 
país, Jogos Universitários Bra-
sileiros (JUBs 2022), vai reunir 
na sua  etapa nacional cerca 
de sete mil participantes, en-
tre atletas, árbitros, comissões 
técnicas e voluntários de to-
das as Unidades Federativas, 
em Brasília-DF,  entre 18 e 25 
de setembro. E a Universidade 
Uninassau, campus João Pes-
soa, será uma das universida-
des representantes do despor-
to e paradesporto paraibano.

Considerada como a maior 
competição universitária da 
América Latina, o evento é 
voltado para atletas matri-
culados no ensino superior e 
nesta edição as disputas ocor-
rem em 28 modalidades, entre 
acadêmicas, olímpicas, para-
límpicas e de esportes eletrô-
nicos. A estrutura do evento, 
que será seletiva para os Jo-
gos Universitários Sul-Ame-
ricanos e para a Universíade 
(Olimpíadas Universitárias), e 
contará com 25 praças espor-
tivas espalhadas pela capital 
federal, distribuindo duas mil 
medalhas e duzentos troféus. 

Ao todo a Uninassau/João 
Pessoa estará representada 
com 96 atletas nas modalida-
des coletivas (voleibol femi-
nino e masculino; futsal fe-
minino, handebol feminino e 
basquete feminino) e indivi-
duais (badminton, atletismo 
e paratletimo, natação, judô, 
luta olímpica e tênis). Entre 
os destaques individuais está 
a tenista Tayná Sampaio, 22 
anos, campeã da categoria na 
edição passada do JUBs. 

“Os nossos atletas são mo-
nitorados por um quadro de 
professores e colaboradores 
que trabalham com objetivo 
de explorar as potencialida-
des individuais de cada atleta. 
Somos referências do espor-
te universitário na Paraíba, 
e sem dúvidas iremos repre-
sentar bem o nosso estado na 
competição. Temos grandes 
chances de conquistar me-
dalhas em diversas modali-
dades, como por exemplo, no 
paratletismo, já que vamos 
contar com as estrelas de Pe-
trúcio Ferreira e Alan Fonte-

les”, comentou Maximiano 
Farias “Professor Manuka”, 
coordenador de esportes. 

Com resultados expressi-
vos, a Uninassau/João Pessoa 
vem se tornando uma potên-
cia nos JUBs. Na edição pas-
sada o representante paraiba-
no ficou com a 5ª colocação na 
disputa geral e em 2022 vive 
a expectativa de superar essa 
colocação para atingir a sua 
melhor marca na história da 
participação nos JUBs.  

“Os resultados obtidos nas 
edições anteriores são frutos 
da dedicação de nosso qua-
dro de profissionais do es-
porte e também de colabora-
dores, além da parceria com 
o Governo Federal através do 
programa Bolsa Atleta, temos 
atualmente 210 alunos benefi-
ciários do programa em nos-
sa instituição. A princípio pre-
tendemos atingir a mesma 

colocação da campanha ante-
rior, no entanto,  acredito que 
temos condições de alcançar 
um melhor resultado nesta 
edição, nosso objetivo é ficar 
entre as três melhores insti-
tuições do país. Temos um 
grande orgulho de estarmos 
representando a Paraíba nes-
ta competição nacional”, pon-
tuou Marcos Vinicius Gava, 
reitor da unidade UNINAS-
SAU/João Pessoa.

Bolsa Atleta 
Nas modalidades olímpi-

cas e paralímpicas, os resul-
tados dos JUBs são elegíveis 
para pleitear o Bolsa Atleta, 
programa executado pela Se-
cretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania, vol-
tado para dar suporte a atletas 
de alto rendimento que se des-
tacam nas principais competi-
ções do calendário nacional.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

O handebol feminino do Uninassau - João Pessoa, que já brilhou em outra edição, estará presente na competição

O recordista mundial Petrúcio Ferreira e Alan Fonteles, outro renomado atleta, vão representar a Paraíba nos JUBs, em Brasília

João Pessoa e Campina Grande no Festival Paralímpico
inscrições abertas

Foto: Daniel Zappe/MPIX/CPBFoto: Fernando Frazão/Agência Brasil
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Desporto 
universitário 
em festa com 
a realização 
dos JUBs entre 
os dias 18 e 25 
deste mês na 
capital federal

Foto: Divulgação/CPB

O Festival Paralímpico está programado para o próximo dia 24
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Aos 41 anos, suíço diz que atingiu limites do corpo e se despedirá num torneio com Rafael Nadal e Novak Djokovic 

Federer anuncia a aposentadoria
lenda do tênis

Felipe Rosa Mendes 

Agência Estado

Praxedes contou bem direitinho onde 
estavam seus votos. Após mais de sete 
mandatos como deputado estadual, ele 

temia que as redes sociais o colocassem para 
trás na disputa eleitoral. Estava ciente de que 
as práticas de outrora não podiam mais ser 
aplicadas. Comprar voto com dentadura, óculos, 
pagamento de boletos, tudo isso eram costumes 
dos quais ele mesmo fazia questão de se livrar. 

O que o bom político não deixava de lado era 
o assistencialismo. Aquele modo de trabalhar 
sempre perto do povo, indo de casa em casa, 
mapeando suas bases eleitorais, prestando 
um serviço aqui, um favor ali, e de certa forma 
sempre se pondo acessível a quem quisesse 
contar com ele. De carona pra capital a vaga em 
hospital, podia pedir que ele arrumava. Assim, 
Praxedes conseguia uma longa planilha toda 
construída com lápis grafite, onde registrava a 
estimativa de votos por município onde atuava. 

Mais interessante neste período de 
campanha eleitoral são os convites. Do jeito 
que o político quer entrar em tudo quanto é 
buraco só para poder aparecer perto do povo, 
há também, do outro lado, quem veja aquele 
parlamentar como presença ‘vip’ em seus 
eventos. E pra onde chamassem, Praxedes ia. 
Podia ser velório, batizado, feijoada, rinha de 
galo. Ele não recusava um convite. 

Faltando duas semanas para as eleições, 
passando pelo município de Sapé, o deputado 
foi chamado por um apoiador para participar no 
fim de semana da famosa pelada de Sobrado, 
cidade que fica ali pertinho de onde estavam, 
no caminho para o Cajá. De pronto, ele aceitou. 
Pensou que poderia angariar mais uns votinhos, 
o que nessa reta final viria bem a calhar. 

- Deputado, o senhor nem pense em furar, 
viu? Vai desfalcar o time - alertou o apoiador. 

Praxedes entendeu aquele aviso como uma 
intimação. Por que será que faziam tanta questão 
de sua presença se nem bola ele sabia jogar 
direito? Sob o peso do estresse, da ansiedade 
pela campanha, começou a pensar besteira. 
Dali em diante, não dormiu mais. A dois dias da 
bendita pelada, sonhou que seria escalado como 
atacante. De início recebeu como uma coisa 
boa, o lugar de destaque, de frente para o gol. 
Durante toda a partida, plantado na banheira, a 
cada bola que passava por perto era um carrinho 
que tomava. Como o jogo acontecia sem juiz, era 
terra sem lei. Antes do fim da partida teve que ser 
retirado de campo nos braços. 

Acordou do sonho assustado, acabrunhado. 
Chegou a comentar com seu assessor: “Eles vão 
querer acabar comigo, João. Esse jogo é pra 
botar pra fora o ódio contra político. Caí numa 
arapuca”, lamentava o deputado. 

Na noite seguinte, pegar no sono foi um 
tormento. Quando pregou os olhos, se viu 
novamente naquele campo poeirão onde fora 
trucidado pelos defensores adversários. Agora, 
ele estava vestido de goleiro. Bastou visualizar 
a roupa para acordar sobressaltado daquele 
pesadelo. Pior do que carrinho é tomar bolada! 
A iminência da partida tirava seu sono de forma 
que até a campanha ficou prejudicada. 

Sem cara para faltar ao compromisso, 
Praxedes chegou no campo logo dizendo que 
jogava em qualquer posição, só não botassem 
ele pra ser atacante, nem goleiro. - Meu negócio 
é no miolo - tapeava. 

- E quem falou em atacante ou goleiro? - falou 
dando um tapinha nas costas o capitão do time 
e organizador da pelada. - O senhor vai jogar é 
na lateral. 

O medo de se machucar logo passou, 
mas Praxedes nunca havia corrido tanto na 
vida inteira. Tinha hora que os lançamentos 
pareciam propositais só pra que pudessem 
vê-lo com a língua de fora. Ele subia para 
apoiar e voltava para defender, sob gritos dos 
companheiros de pelada. 

Ao final da partida, de pernas bambas, 
porém inteiras, esbaforido e já com os votos 
assegurados, perguntou ao capitão o porquê de 
ter sido colocado na lateral. 

- Comprar voto é fácil. Queria ver se o senhor 
estaria disposto a suar por nós.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com | Colaborador

Suar a camisa

Considerado por muitos 
como o maior tenista da his-
tória, Roger Federer surpreen-
deu, ontem, ao anunciar sua 
aposentadoria. O atleta de 41 
anos afirmou que atingiu os li-
mites do seu corpo, após uma 
série de cirurgias nos últimos 
anos, e decidiu que sua despe-
dida será na Laver Cup, tor-
neio entre equipes que será 
disputado no fim deste mês, 
em Londres, na Inglaterra.

"Como muitos de vocês sa-
bem, os últimos três anos me 
apresentaram muitos desafios 
na forma de lesões e cirurgias. 
Eu trabalhei duro para voltar 
a minha forma plena. Mas eu 
também conheço as capacida-
des e os limites do meu corpo, 
que enviou uma mensagem 
clara para mim recentemente. 
Eu tenho 41 anos de idade. Jo-
guei mais de 1.500 partidas ao 
longo de 24 anos. O tênis me 
tratou de uma forma generosa 
de um jeito que jamais pode-
ria imaginar. E agora eu pre-
ciso reconhecer que chegou o 
momento de encerrar a minha 
carreira de atleta", declarou o 
suíço em suas redes sociais.

Ele anunciou que sua des-
pedida será na Laver Cup, 
competição que ele mesmo 
criou e que foi incorporada 
ao calendário da ATP nos úl-
timos anos. O torneio divide 
os tenistas em duas equipes: o 
Time Mundo e o Time Europa. 
E, pela primeira vez desde que 
a competição foi criada, Fede-
rer terá a oportunidade de jo-
gar ao lado do espanhol Ra-
fael Nadal e do sérvio Novak 
Djokovic, seus dois maiores 
rivais no circuito. Há a possi-
bilidade até de formar duplas 
com eles.

A aposentadoria do ído-
lo já era esperada nos últimos 
meses. Mas muitos aguarda-
vam pelo anúncio somente em 
2023. Especialistas apostavam 
que Federer iria testar seu cor-
po em seu retorno às quadras 
na Laver Cup para avaliar se 
valeria a pena voltar ao circui-
to na próxima temporada. Ele 
até havia confirmado presen-
ça no Torneio da Basileia, de 
nível ATP 500, marcado para o 
fim de outubro deste ano. Ha-
via especulação de que anun-
ciar sua aposentadoria nesta 
competição por jogar diante 
dos seus compatriotas, na ci-
dade onde nasceu.

O anúncio desta quinta, 
portanto, surpreendeu os fãs 
e o mundo do tênis. "Esta é 
uma decisão agridoce porque 
eu vou sentir falta de tudo o 
que o circuito me deu. Mas, 
ao mesmo tempo, há muito a 
celebrar. Me considero uma 
das pessoas mais afortuna-
das da Terra. Eu recebi um 
talento especial para jogar tê-
nis e eu o fiz num nível que 
jamais poderia ter imagina-
do e por muito mais tempo do 
que pensava ser possível", de-
clarou, em sua mensagem de 
despedida.

Em uma carta de quatro 
páginas, Federer faz uma lis-
ta de agradecimentos, enca-
beçada pela esposa Mirka e 
por seus pais e irmã. Lembra 
também dos seus treinado-
res e cita Severin Lüthi, ami-
go e técnico, e o preparador 
físico Pierre Paganini, consi-
derado por muitos como um 
dos maiores responsáveis pela 
carreira longeva do tenista.

Sem citar nomes, agrade-
ceu aos rivais. "Eu tive sor-
te o suficiente de jogar tan-
tas partidas épicas que nunca 
vou esquecer. Nós batalha-
mos de forma justa, com pai-
xão e intensidade e eu sem-
pre tentei dar o meu melhor 
para respeitar a história do tê-
nis. Sou extremamente grato. 
Nós estimulamos um ao ou-
tro e juntos pudemos levar o 
tênis para novos patamares", 
disse o suíço.

Em entrevista recente ao 
Estadão, um dos biógrafos 
do suíço, o americano Chris-
topher Clarey, lembrou que 
Federer ficou marcado por 
perder algumas das partidas 
mais importantes que dispu-
tou em sua carreira. Uma de-
las é a final de Wimbledon de 
2008, diante de Nadal. A par-
tida é considerada uma das 
maiores da história, pelo al-
tíssimo nível técnico.

Federer também agrade-

ceu aos patrocinadores e fãs. 
"Os últimos 24 anos no circui-
to foram uma incrível aven-
tura. Se às vezes parece que 
tudo aconteceu em apenas 24 
horas, também foi algo pro-
fundo e mágico que faz pare-
cer que já vivi uma vida plena. 
Eu tive a grande sorte de po-
der jogar diante de vocês em 
40 países diferentes. Eu cho-
rei e sorri, senti alegria e dor 
e, acima de tudo, me senti in-
crivelmente vivo."

A última partida oficial 
do tenista aconteceu em 7 
de julho do ano passado, 
quando foi eliminado nas 
quartas de final de Wimb-
ledon pelo surpreendente 
polonês Hubert Hurkacz, 
então número 18 do mun-
do. Desde então, o suíço 
tem dado entrevistas falan-
do mais sobre cirurgias e 
possível aposentadoria do 
que em recordes e títulos, 
algo recorrente em sua vi-
toriosa carreira.

Federer vinha enfren-
tando problemas físicos 
desde 2020, quando seu 
afastamento das quadras 
coincidiu com a paralisa-
ção do circuito pela pan-
demia. Foram três cirur-
gias no joelho direito em 
apenas um ano e meio, o 
que acabou com o ritmo 
de jogo do atleta e colocou 
dúvidas sobre o seu futuro. 
Para efeito de comparação, 
Nadal, de 36 anos, já fala 
em aposentadoria.

Sem jogar nesta tem-
porada, ele teve uma traje-
tória curta no circuito em 
2021. Foram apenas cinco 
torneios, sem títulos ou fi-
nais. Seus últimos troféus 
foram conquistados em 
2019, sem nenhum Grand 
Slam. Os quatro títulos vie-
ram em competições de 
menor expressão. O últi-
mo Major foi o Aberto da 
Austrália de 2018, quando 
ampliou o recorde de títu-
los deste nível para 20.

A marca, então assom-
brosa, acabou sendo supe-
rada por Nadal (22) e Djo-
kovic (21) nas últimas duas 
temporadas. Federer tam-
bém viu seus principais re-
cordes sendo derrubados 
gradualmente pelos dois 
rivais, embora ainda osten-
te marcas importantes do 
circuito, como o maior nú-
mero de semanas seguidas 
na liderança do ranking.

Ainda sem contar os re-
sultados da Laver Cup, o 
suíço encerra sua carreira 
com 103 títulos, 1.251 vitó-
rias e 275 derrotas. Foram 
28 troféus de Masters 1000, 
uma Copa Davis (2014), 
uma medalha de ouro em 
duplas na Olimpíada de 
Pequim-2008, com o com-
patriota Stan Wawrinka, e 
uma prata em simples em 
Londres-2012.

Para muitos especia-
listas, Federer alcançou o 
auge do apuro técnico no 

circuito, superando Na-
dal, mas rivalizando com 
Djokovic neste aspecto. 
Por conta dos movimen-
tos plásticos em quadra, 
é considerado o maior 
da história por boa parte 
do mundo do tênis, em-
bora o assunto seja con-
troverso.

Despedidas
A saída de Federer das 

quadras coincide com ou-
tra despedida de peso do 
circuito. Há menos de um 
mês, Serena Williams en-
cerrou sua trajetória no US 
Open, aos 40 anos. Assim 
como Federer, a america-
na é considerada uma das 
grandes lendas do tênis, a 
maior de sua geração. Para 
os próximos meses, Nadal 
já indicou que pode seguir 
pelo mesmo caminho, após 
o desgaste causado por de-
zenas de lesões nos últi-
mos anos.

Última partida oficial foi em 2021

Foto: Reprodução/Instagram

O suíço Roger Federer encerra a sua carreira com 103 títulos, 1.251 vitórias e 275 derrotas

Federer se despediu das quadras no dia 7 de julho de 2021

Foto: Reprodução/Instagram
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Curtas
Rogério Ceni diz que o
São Paulo está no limite

Sem Veiga, Scarpa passa a
ser jogador mais importante

Handebol feminino da
Paraíba nas semifinais

Direitos humanos violados
no país da Copa do Mundo

Para Rogério Ceni, a semifinal da Copa do Brasil 
foi o limite do São Paulo. Não seria possível chegar 
mais longe, considerando as limitações do time. Isso 
faz o treinador, com uma postura serena na entrevista 
depois da eliminação na competição - derrota de 1 
a 0 para o Flamengo -, ficar satisfeito com a equipe, 
apesar da desclassificação. "Chegamos, dentro das 
condições que temos, aonde dava para chegar. Era o 
limite", resumiu o treinador. "Poderíamos ter mais sorte 
no jogo do Morumbi. Lá fizemos um jogo para um 
melhor resultado", acrescentou, citando o revés por 3 
a 1 no duelo de ida. A final da Copa do Brasil será a 
primeira de que ficará fora o São Paulo na temporada. 
Já disputou a decisão do Paulistão e no dia 1º de 
outubro decidirá o título da Copa Sul-Americana com 
o Independiente del Valle, do Equador.

Um dos destaques do Palmeiras, Gustavo Scarpa 
ganhou ainda mais protagonismo nos últimos jogos 
graças às suas boas apresentações. Sem Raphael 
Veiga, machucado, a equipe de Abel Ferreira viu 
crescer a dependência do seu camisa 14, que tem 
pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, 
e deixará o clube ao fim do ano. O meia alcançou o 
auge em seus últimos meses de Palmeiras. Assumiu 
o protagonismo na equipe alviverde e já vinha 
sendo mais importante para o time mesmo quando 
Raphael Veiga ainda não havia se lesionado. O 
camisa 23 passou por cirurgia no tornozelo direito e 
não atua mais este ano. Scarpa tem se sobressaído 
em momentos decisivos, como no duelo de volta da 
semifinal da Copa Libertadores. O time foi eliminado 
ao empatar com o Athletico-PR, mas o atleta deixou o 
campo machucado no jogo de ida.

A equipe de handebol feminina da Paraíba está 
nas semifinais dos Jogos da Juventude que estão 
sendo disputados em Aracaju. Comandadas pelo 
técnico Izaias, as meninas venceram as sergipanas 
por 27 a 15, num jogo bastante disputado, 
principalmente pelo adversário contar com o apoio 
maçico de sua torcida. Amazonas, Tocantins ou 
Goiás pode ser o adversário desta sexta-feira do 
time paraibano. Já o basquete feminino não se deu 
bem na rodada de ontem, e ficou sem chances de 
chegar as semifinais, depois da derrota de 79 a 30 
para o Espírito Santo. A equipe é formada por atletas 
da cidade de Caiçara e agora busca terminar a 
disputa na quinta colocação. As competições dos 
Jogos da Juventude de 15 a 17 anos será concluída 
amanhã, na capital sergipana.

Uma pesquisa em nível mundial, organizada 
pela Anistia Internacional, mostra que a grande 
maioria dos torcedores de futebol espera que a Fifa 
pague compensações financeiras aos trabalhadores 
imigrantes que atuaram nas obras da Copa do 
Mundo do Catar, que será disputada entre 20 de 
novembro e 18 de dezembro deste ano. Conforme 
revelou o Estadão nesta semana, desde dezembro 
de 2010, quando o Catar ganhou o direito de sediar o 
Mundial deste ano, surgiram diversas denúncias de 
violação de direitos humanos no país, principalmente 
em relação às condições dos trabalhadores 
imigrantes. As indústrias e construtoras cataris 
contratam a maior parte de seus funcionários em 
outros países. Quando os trabalhadores chegam 
ao Catar, vão viver em alojamentos mantidos pelas 
próprias empresas na zona industrial de Doha. De 
acordo com a pesquisa realizada pela empresa 
YouGov e encomendada pela Anistia, quase três 
quartos (73%) dos adultos apoiaria uma medida da 
Fifa para compensar trabalhadores imigrantes que 
passaram por dificuldades na preparação para a 
Copa. Este suporte aumenta para 84% entre aqueles 
que pretendem assistir ao menos um jogo do Mundial.

Presidente Ednaldo Rodrigues disse que a meta é dar as melhores condições à seleção para a Copa no Catar

CBF nega sondagem a Fernando Diniz
técnico após copa

Agência Estado

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) informou, 
na última quarta-feira que 
não realizou qualquer son-
dagem na contratação de Fer-
nando Diniz, do Fluminense, 
para o comando técnico da 
seleção brasileira após a rea-
lização da Copa do Mundo 
do Catar. A informação ha-
via sido dada pelo jornal es-
panhol Marca.

“Não é verdadeira a in-
formação publicada pelo jor-
nal Marca, nessa quarta-feira, 
sobre uma suposta sondagem 
para o cargo de técnico da se-
leção brasileira. O presidente 
da CBF, Ednaldo Rodrigues, 
informa que não tratou do as-
sunto com nenhum profissio-
nal e reforça que a prioridade 
é dar as melhores condições 
para a seleção na preparação 
para a Copa do Mundo FIFA 
Catar 2022.”

Fernando Diniz tem feito 
um trabalho elogiado no co-
mando do Fluminense, ocu-
pando as primeiras posições 
do Campeonato Brasileiro. 
Seu estilo de jogo ímpar é vis-
to com bons olhos por alguns 
torcedores, mas a falta de títu-
los deixa dúvidas.

A CBF, no entanto, não 
nega interesse no trabalho 
de Diniz. Apenas afirma que 
não fez sondagens no mo-
mento e que se concentra em 
levar a seleção brasileira ao 
título mundial após 20 anos.

Tite já afirmou reiteradas 
vezes que deixará o cargo ao 
término da Copa do Catar. O 
treinador diz que não apon-
tará um substituto, mas gos-
taria que fosse um brasileiro.

Renan Lodi
A bruxa anda solta na la-

teral-esquerda da seleção bra-
sileira. Após ver Guilherme 

Arana romper os ligamen-
tos do joelho e perder a Copa 
do Mundo, agora é Alex San-
dro quem desfalca a equipe 
nacional nos últimos amis-
tosos antes da Copa do Mun-
do do Catar, por lesão mus-

cular. Cortado, o jogador da 
Juventus abre caminho para 
a volta de Renan Lodi após 
polêmica da vacinação no co-
meço do ano. “Renan Lodi 
está convocado para os próxi-
mos amistosos da seleção bra-

sileira. Atualmente no Not-
tingham Forest, da Inglaterra, 
Lodi substituirá Alex Sandro, 
desconvocado devido a uma 
lesão muscular na perna es-
querda”, revelou a CBF na úl-
tima quarta-feira.

Trabalho de Fernando Diniz vem sendo muito elogiado, mas CBF nega sondagem

Desfalque do Real Madrid 
nos jogos diante de Mallorca 
e RB Leipzig, o zagueiro Éder 
Militão voltou a treinar, on-
tem, e deve ser opção para o 
técnico Carlo Ancelotti no dér-
bi contra o Atlético de Madrid 
no domingo. O clássico ma-
drilenho será o último com-
promisso da equipe meren-
gue antes da Data Fifa deste 
mês, a última antes da Copa 
do Mundo.

Militão está na lista de con-
vocados de Tite e se apresen-
tará ao treinador ao longo da 
próxima semana para iniciar 
a preparação para dois amis-
tosos. Os adversários serão 
Gana, no dia 23, e Tunísia, no 
dia 27. Como a lesão do za-
gueiro tratava-se apenas de 
um pequeno problema mus-
cular, em nenhum momento 
foi cogitada a opção de cortá
-lo da lista. O defensor de 24 
anos participou normalmente 
das atividades realizadas nes-
ta quinta-feira, sob o comando 
de Carlo Ancelotti, ao lado dos 
jogadores que ficaram no ban-
co ou atuaram por poucos mi-
nutos durante a vitória por 2 a 

Zagueiro volta aos treinos e deve retornar
ao time no jogo contra o Atlético de Madrid

éder militão

Agência Estado n 

Militão ficou de 
fora nos jogos 
do Real contra 
o Mallorca e 
RB Leipzig e 
se apresenta 
à Seleção 
na próxima 
semana

0 sobre o RB Leipzig, em jogo 
válido pela segunda rodada 
da fase de grupos da Liga dos 
Campeões.

Atual campeão do torneio, 
o Real Madrid está na lideran-
ça do Grupo F, com seis pon-
tos, dois a mais que o segundo 
colocado Shakhtar Donetsk, 
que tem quatro. A chave ainda 
tem o Celtic em terceiro lugar, 
com um ponto, e o Leipzig em 
quarto, sem pontuação. A pró-
xima partida pela competição 
europeia será apenas no dia 5 
de outubro, contra o Shakhtar.

O dérbi com o Atlético de 
Madrid está marcado para as 
16h deste domingo, no Santia-
go Bernabéu. O zagueiro Militão está entre os convocados de Tite
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O Cemitério e Crematório Morada da 
Paz amplia seus canais de conteúdo com 
os clientes e a sociedade em geral e lan-
ça o podcast “Morada do Cuidado”, nes-
te mês quando acontece a campanha Se-
tembro Amarelo. O movimento propõe 
a conscientização sobre a importância 
que a vida tem e busca ajudar na preven-
ção do suicídio, tema que ainda é cercado 
de tabus e estigmas. Gravado no forma-
to videocast, com duração de 30 minutos, 
o novo programa será exibido no Spotify 
e no canal do YouTube do Morada da Paz.

O projeto é conduzido pela psicóloga 
especialista em luto do Morada da Paz, 
Mariana Simonetti. “Temos como mis-
são fazer as pessoas mudarem a manei-
ra como enxergam a morte. Nesse senti-
do, sempre procuramos criar projetos e 
ações que auxiliem a sociedade a passar 
pelo momento de luto da melhor maneira 
possível, tendo em vista que a morte faz 
parte da vida. O videocast hoje é um for-
mato digital que possui um excelente al-
cance junto ao público e é por isso que nós 
também estaremos nessas plataformas, 
passando a nossa mensagem”, afirma ela.

O primeiro episódio, com a apresen-
tação da jornalista Marina Lino, vai ao ar 
hoje com o tema ‘Vamos falar sobre suicí-
dio?’. Na oportunidade, Marina vai con-
versar com Mariana Simonetti. “Pedir 
ajuda é uma das formas de entendermos 
nossas limitações e nos abrirmos para no-
vos horizontes com o apoio de alguém. 

Você não está sozinho. Quebrar o silên-
cio é um dos passos para cuidar da saú-
de mental e perceber, aos poucos, como 
a vida é a melhor escolha”, fala Mariana.

Já o segundo episódio, no dia 30 de 
setembro, será apresentado por Mariana 
Simonetti, que vai conversar com Gilma-
ra Nascimento, colaboradora do Morada 
da Paz, sobre o tema ‘Sobreviventes en-
lutados por suicídio’. “Eu perdi alguém, é 
muito difícil lidar com isso. Quando essa 
pessoa que eu amo morreu por suicídio, 
surgem muitos questionamentos. Por que 
ela ‘desistiu de viver?’ E eu, poderia ter fei-
to alguma coisa? Essas e outras pergun-
tas podem deixar seu luto, digamos, um 
tanto mais delicado”, explica a psicóloga.

Gilmara Nascimento, com muita 
atenção, aceitou o convite do Morada da 
Paz para contar da experiência de per-
der um ente querido por suicídio, e de 
como vem vivendo, dia após dia, todo o 
seu processo de luto.

Viver o luto após a perda de um ente 
querido costuma ser um momento mui-
to delicado na vida de muitas pessoas, 
porque nem todos estão preparados para 
isso. Diante dessa situação difícil, o ‘Mo-
rada do Cuidado’ é uma plataforma idea-
lizada para oferecer apoio especializado 
em luto a todos aqueles que estão nessa 
jornada. Através da ferramenta digital, o 
público encontra gratuitamente conteú-
dos, programas e recursos que auxiliam 
e orientam o enlutado com informações 
seguras sobre o tema, com a curadoria 
de psicólogos e profissionais capacitados.

O pernambucano Mário Souto Maior 
(1920-?) era um estudioso das coisas 
que o povo diz – etnógrafo por 

excelência. Ele tinha, como o mestre Luís 
da Câmara Cascudo, uma visão ampla do 
folclore nordestino. Estudou e pesquisou 
sobre quase todos os temas da nossa 
cultura popular, desde a literatura oral 
até crenças e costumes das comunidades 
nacionais.

Conheci Mário no antigo Instituto Joaquim 
Nabuco de Pesquisas Sociais. Trabalhou na 
divisão administrativa do IJNPS. Mas não 
parecia um burocrata. Seus óculos fundo de 
garrafa davam-lhe um ar de pesquisador 
de gabinete. Sempre atento a qualquer 
contribuição escrita ou oral de quem 
quisesse fornecer-lhe um dado etnográfico 
interessante.

Naquela época, nos anos de 1970 do 
século passado, eu viajava muito pelo 
Nordeste – fazia pesquisas em várias 
cidades. Antes de partir, recebia sempre 
um papelzinho de Souto Maior, pedindo 
que coletasse tais e tais informações. Mário 
estava debruçado sobre um projeto imenso: 
o dicionário do palavrão. Reunia material 
para o seu futuro livro.

Disse-lhe, certa vez, que ficaria, 
aproximadamente, um mês na área do Rio 
São Francisco. Então, fez um pedido curioso: 
“Procure todos os palavrões que se referem 
a ânus e vagina”.

Quando retornei, trouxe-lhe centenas 
de palavrões. Somente em Brumado e 
Barreiras, no interior da Bahia, recolhi uma 
infinidade.

Foi bastante divertido pesquisar para 
Mário Souto Maior – de certa forma, 
quebrei a minha rotina, fugi do questionário 
sociológico, para obter outros dados.

Em Estância, Sergipe, perguntaram-
me por que eu me interessava tanto por 
palavrão. Ri, simplesmente ri.

Quase ninguém sabe que Mário 
incursionou por um rico tema: etnografia da 
cachaça. Foi um dos maiores colecionadores 
de garrafas de aguardente do Brasil.

Escreveu um belo livro sobre cachaça. 
Talvez ainda seja o melhor ensaio sobre 
o uso da popular bebida brasileira – é 
com maestria que ele descreve esse traço 
cultural (a cachaça) que une classes sociais 
e democratiza as ideias aparentemente 
antagônicas.

Nesse estudo, o etnógrafo narra estórias 
de bêbados famosos e ainda tece um longo 
comentário sobre a filosofia dos botequins 
– são estórias nossas, ouvidas pelo 
pesquisador.

Tornei-me, depois, amigo de Mário. 
Dedicou-me a ‘Etnografia do pão’ – sua 
afetividade não tinha limites.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Saudade do 
etnógrafo míope

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

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

Cemitério e crematório na Paraíba amplia seus canais de conteúdo e lança o programa “Morada do Cuidado”

Podcast aborda Setembro Amarelo
TABUS E ESTIGMAS

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“O avarento gasta mais 
no dia de sua morte do 

que em 10 anos de vida, 
e seu herdeiro gasta mais 
em dez meses, do que ele 

em sua vida inteira.”Jean de La Bruyère
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Antônio Marcos Siquera Silva
(?)/9/2022 – Aos 40 anos, em Tavares 
(PB), no Sítio Queimadas I. Corpo 
do agricultor foi encontrado na 
terça-feira (13) dentro de um poço, 
por provável afogamento. Ele estava 
desaparecido.

Foto: Reprodução

Manoel Miguel
13/9/2022 – Aos 18 anos, em 
Diamante (PB). Ele morreu após 
colidir sua motocicleta com um 
cavalo, quando retornava de uma 
partida de futebol na cidade de Boa 
Ventura (PB).

Foto: Redes Sociais

Mortes na História
307 — Valério Severo, imperador romano
655 — Papa Martinho I
1087 — Papa Vítor III
1380 — Carlos V, rei da França
1394 — Clemente VII, 
antipapa sediado em Avinhão
1498 — Tomás de Torquemada, 
inquisidor-geral espanhol
1583 — Catarina Jagelão, rainha da Suécia
1701 — Jaime II, 
rei da Inglaterra e VII da Escócia
1792 — Nguyen Hue, imperador vietnamita
1824 — Luís XVIII, rei da França
1896 — Carlos Gomes, compositor brasileiro
1899 — Padre Rolim (Inácio de Sousa Rolim), 
sacerdote católico e educador (PB)
1977 — Maria Callas, 
cantora lírica norte-americana
1995 — Antônio Mariz, político (PB)
2017 — Marcelo Rezende, jornalista brasileiro

Maria Stefânia Pereira da Silva
12/9/2022 – Aos 45 anos, no Distrito 
de Várzea Nova, em Santa Rita 
(PB), assassinada. Ela era natural 
de Itambé, em Pernambuco, e foi 
atingida por oito tiros.

Foto: Reprodução

Kelves Albuquerque Campos
12/9/2022 – Aos 28 anos, em 
Cajazeiras (PB), por suicídio. Seu 
corpo foi encontrado por sua mãe 
no quintal de casa, no bairro 
Tancredo Neves. A morte teria sido 
por enforcamento. A polícia está investigando.

Foto: Redes Sociais

Ken Starr
13/9/2022 – Aos 76 anos. Promotor 
que, em 1998, investigou a relação 
entre Bill Clinton, então presidente 
dos Estados Unidos, e Mônica 
Lewinsky, uma ex-estagiária da 
Casa Branca. A investigação sobre o caso de 
Clinton com a ex-estagiária foi apresentada no 
Congresso. O texto, conhecido como “o relatório 
Starr”, chegou a ser comercializado e foi um 
sucesso de vendas.

Foto: Reprodução

Jesse Powell
13/9/2022 – Aos 51 anos, de causa 
não revelada. Cantor norte-
americano do gênero R&B (rhythm 
and blues, um termo comercial 
introduzido nos Estados Unidos no 
final da década de 1940 pela revista Billboard) 
foi encontrado morto. Nascido em Gary, Indiana, 
nos Estados Unidos, teve sua primeira chance no 
final da década de 1990, depois que um produtor 
musical o viu se apresentar em um show de talentos 
em sua cidade.

Foto: Instagram

O ‘Morada do Cuidado’ fornece re-
cursos e informações que podem au-
xiliar na vivência após a perda de um 
ente querido. Na aba “Trilhas”, o públi-
co pode acessar conteúdo em vídeo, em 
15 módulos, desenvolvido por especia-
listas na psicologia do luto, que buscam 
orientar os enlutados sobre a experiência 
que estão vivendo. Já no item “Projetos”, 
os usuários podem conhecer as iniciati-
vas do Morada da Paz que oferecem con-
teúdos especializados e informações se-
guras sobre o universo do luto: “Chá da 
Saudade”, “O que fazer em caso de mor-
te” e “Turma do Vilinha”.

“Pedir ajuda é uma 
das formas de 
entendermos nossas 
limitações e nos 
abrirmos para novos 
horizontes com o 
apoio de alguém. 
Você não está sozinho

Marina Leão



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00033/2022, para o fornecimento de pães para Secretaria 
de Educação e ADJUDICO o seu objeto: Para o fornecimento de refeições na cidade de Aguiar, 
à empresa  MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO BENTPO - ME,  CNPJ n° 41.226.367/0001-05, com 
proposta no valor global de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos  reais). 

Aguiar - PB, 15 de setembro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00034/2022, para contratação dos serviços com a lavagem de 
veiculos e máqiuinas pesadas, pertencentes ao município, aos locados ou a disposição, e ADJUDICO 
o seu objeto ao Sr. ROMARIO LOURENÇO FURTUNATO, CPF nº 108.769.084-66, com proposta 
no valor global de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

Aguiar - PB, 15 de setembro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo 
tipo Van para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Alcantil – 
PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de Setembro de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 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 
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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 13 de Setembro de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
unidade móvel de saúde para Secretaria de Saúde de Alcantil –PB, conforme recurso de 
Emenda Parlamentar Nº. DA PROPOSTA: 08448.753000/1210–03 – MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 29 de Setembro de 2022. Início da fase de 
lances: 13:01 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 
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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 15 de Setembro de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em paralele-

pípedos de ruas e/ou avenidas do Município de Alcantil– PB, conforme Plano de Trabalho e Projeto 
Básico integrantes do Termo de Convênio n° 0108/2022 da Secretaria do Estado do Desenvolvimento 
e da Articulação Municipal – SENDAM/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 561.797,18. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada 
aos interessados. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 15 de Setembro de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:31 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 
de peças automotivas novos, destinados a manutenção dos veículos da frota do município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: 
algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 15 de Setembro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica e Hospitalar, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Alcantil -PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à 
demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00031/2022 - A Costa 
Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 172.735,38. 
ASSINATURA: 14.09.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2022
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 13:30 hs do dia 22 de 

Setembro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00048/2022, que objetiva: Aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos, destinados 
a esta Prefeitura. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi 
- PB. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 15 de Setembro de 2022
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00047/2022. OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos 

da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, SIMILARES E (ETICOS CONTROLADOS) 
destinados ao atendimento de demandas Judiciais e ao Fundo Municipal de Saúde, conforme 
especificações e quantidade estabelecidas, no exercício 2022. 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 alterações posteriores: Drogaria Drogavista Ltda - CNPJ 00.958.548/0021-92. Fa-
tima de Souza Rodrigues - CNPJ 06.890.277/0001-13. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 98149-3995.

Araçagi - PB, 15 de Setembro de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
piso intertravado em concreto (cor natural e colorido) e pó de pedra, conforme descrição, 
destinados a secretaria de obras e serviços urbanos deste Município de Arara PB. Aber-
tura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Setembro de 2022. Início da fase de 
lances: 09:01 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 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) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 15 de Setembro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições Parceladas de Britas, Cimentos, Massames, telhas e Tijolos, para 
atender as demandas das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00031/2022. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.1002.2003 
MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 . Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E 
CULTURA 12.361.2002.2010 MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 
30% 540 . Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2011 MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– MDE 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.2002.2012 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO – SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE 550 . 
Transferência do Salário Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2014 
MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE 569 . Outras Transfe-
rências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.00 FUNDO MUN DE 
SAUDE – S.M.S. 10.301.2001.2023 MANTER OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO 
A FUNDO FNS 600 . Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go-
verno Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2001.2025 MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLI-
COS DE SAÚDE 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.244.2003.2033 
MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – OUTROS PROGRAMAS 660 
. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2003.2038 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 15.452.2004.2041 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos. VIGÊNCIA: até 15/09/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00169/2022 - 15.09.22 - FRANCISCO 
DUARTE DOS SANTOS - ME - R$ 651.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00008/2022, para o dia 14 de Outubro de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@
gmail.com. 

Areial - PB, 16 de Setembro de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00009/2022, 

para o dia 14 de Outubro de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua São 
José, 472 - Centro - Areial - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. 

Areial - PB, 16 de Setembro de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº 0014/2019. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AREIAL PB E R&A CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO / CNPJ: 30.054.798/0001-15 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, 
BEM COMO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV (CÂMERAS), REFRIGERAÇÃO, MÉDI-
COS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE AREIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
ADITIVO PRAZO: DE 12 (DOZE) MESES, começando de 10/09/2022 À 10/09/2023, FUNDAMEN-
TAÇÃO: ART. 57, I, § 1º DA LEI Nº. 8.666/93.

Areial, 09 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 0014/2019. PARTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE AREIAL PB E RENOVE ELÉTRICA / CNPJ: 24.459.731/0001-68 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM 
COMO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV (CÂMERAS), REFRIGERAÇÃO, MÉDICOS, 
HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE AREIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. ADITIVO 
PRAZO: DE 12 (DOZE) MESES, começando de 10/09/2022 À 10/09/2023, FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 57, I, § 1º DA LEI Nº. 8.666/93.

Areial, 09 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e execu-

ção dos serviços de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano, Município da Baía da Traição-PB. 
O Presidente da CPL convoca o comparecimento da empresa: R F SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL EIRELI, CNPJ n.° 29.878.872/0001-39, para proceder início dos serviços, conforme os termos 
do contrato firmado, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, ficando a contratada ciente que o não 
comparecimento implicará nas seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Baia de Traição - PB, 15 de setembro de 2022

MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE, FRANGO, FIGADO BOVINO 
E PEIXE, DESTINADO A ESTA PREFEITURA; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 301.200,00.

Baia da Traição - PB, 08 de Setembro de 2022
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE, FRANGO, FIGADO BOVINO E PEIXE, DESTI-
NADO A ESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00005/2022 
- Ata de Registro de Preços nº 00009/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 00009/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA–PB. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.010 GABINETE DO PREFEITO; 
04 122 0003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 02.012 SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE PESCA; 20 605 0003 2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PESCA; 02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; 04 122 0003 2004 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS; 02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO; 
04 122 0003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO; 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 0018 2017 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 361 0018 2020 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB; 12 361 0018 2021 MANUT. DE ATIVIDADES 
DO ENSINO – RECURSOS QSE; 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA–ESTRUTURA E 
DESENV. URBANO; 15 122 0003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRA–ESTRUTURA E DESENV URBANO; 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; 
08 122 0003 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 02.080 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 08 244 0008 2042 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA; 
02.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS; 14 423 0007 2044 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA; 02.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO–AMBIENTE E REC. HID.; 18 544 0003 2045 MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECUR-
SOS HIDRICOS; 02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS; 27 813 0028 2048 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL; 02.130 SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER; 27 813 0028 2047 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 
ESPORTIVAS COMUNITARIAS; 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO; 
23 605 0003 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO; 02.150 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 24 131 0003 2054 MANUTENÇÃO DAS 
ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 02.160 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 14 422 0003 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 
DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 04.010 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; 10 301 0012 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE; 10 301 
0013 2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA – FNS/PSF; 10 301 0014 2012 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – PAB FIXO; 07.010 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 122 0003 2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MINI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição 
e: CT Nº 00119/2022 - 08.09.22 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 301.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
ERRATA

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022

A Prefeitura Municipal de Belém torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA 
a Ratificação e Adjudicação referente ao valor da Adesão a Ata n° 00008/2022, onde se lê: R$ 
511.290,91, leia-se: R$ 511.246,88. Todas as demais informações permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00009/2022, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: MAX 
MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - R$ 57.724,35.

Belém - PB, 15 de Setembro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0188.1004 REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 66.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 TRANSFE-
RENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 67.4.4.90.52.01 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COM-
PLETO DA UNIÃO VAAT 68.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 
TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS 
CONGENERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO 508.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 571 TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO E INSTRU-
MENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO 70.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00196/2022 - 13.09.22 - PAULO PONTES 
DA SILVA - R$ 3.210,00; CT Nº 00197/2022 - 13.09.22 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS 
- R$ 14.900,00; CT Nº 00198/2022 - 13.09.22 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 
7.845,00; CT Nº 00199/2022 - 13.09.22 - MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA - R$ 6.544,98; 
CT Nº 00200/2022 - 13.09.22 - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 25.200,00; CT Nº 
00201/2022 - 13.09.22 - LICITA HB INFORMATICA LTDA - R$ 3.237,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
O Fundo Municipal de cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Per-

manente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo 
- PB, às 09:00 horas do dia 19 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFORMA POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA 
RENASCER III-I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. Recursos: PRÓPRIOS. 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 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250- 3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/trans-
parencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Setembro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
O Fundo Municipal de Saúde torna público que fará realizar através da Comissão Permanente 

de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 
09:00 horas do dia 05 de Outubro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA 
UBS DE PONTA DE CAMPINA– CABEDELO/PB. Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 15 de setembro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.010/2022/FMCA/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.111/2022
O Titular da pasta do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA da Pre-

feitura de Campina Grande, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o 
DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como 
considerando o que consta na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.010/2022 
celebrada em decorrência da ata de registro de preços nº 059/2021 derivada do  pregão eletrônico 
(SRP) Nº 064/2021, promovido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para 
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE GRÁFICA E SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDI-
MENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Funcional Programática: 
08.243.1019.2142. Fonte de Recursos: 15001000. Elemento de Despesa: 3390.39. VIGÊNCIA: 12 
MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. VALOR: R$: 179.302,50 (CENTO E SETENTA E 
NOVE MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), em favor do fornecedor: 
FLAVIA ALMEIDA SILVA - ME, CNPJ n° 41.297.610/0001-86, Campina Grande – PB.

Campina Grande, 01 de Setembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2022

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

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 04 de outubro de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Em-
preitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EMEF CÍCERO VIRGÍNIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 15 de setembro de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.127/2022/FMCA/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.127/2022/FMCA/PMCG. PARTES: FMCA/
PMCG E FLAVIA ALMEIDA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 059/2021, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 064/2021/SAD, 
PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE GRÁFICA E SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL EM 
ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRAZO: 12 MESES 
A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.010/2022 DE 
REGISTRO DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O 
DECRETO MUNICIPAL Nº 4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2142 ELEMENTO 
DE DESPESA: 33.90.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E FLAVIA ALMEIDA SILVA  VALOR GLOBAL: R$ 179.302,50 (CENTO E SETENTA E NOVE 
MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 01/09/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 29 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 um empresa do ramo 
pertinente para fornecimento de mobiliário padrão FNDE, destinado as Escolas da rede de Ensino 
Municipal (Educação infantil e fundamental) deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: 
cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 14 de Setembro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Outubro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA – ESCOLA EUNICE ALVES DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE CAPIM – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 
Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 14 de Setembro de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ATAÚDES FUNERAIS E SERVIÇOS DE TRASLADOS FÚNEBRES; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA – ME - R$ 168.500,00.

Capim - PB, 15 de Setembro de 2022
KATIA CILENE DE MELO SILVA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ATAÚDES FUNERAIS E SERVIÇOS DE TRASLADOS 
FÚNEBRES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Capim:02.060 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.2011.2028 
– Manutenção das Atividades de Secretaria de Ação Social; 08.244.2011.2031 – Concessão de 
Benefícios Eventuais de Regulação Municipal; 3390.30 – Material de Consumo; 3390.32 – Material 
de Distribuição Gratuita; 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
15/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Capim e: CT Nº 
00073/2022 - 15.09.22 - SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - ME - R$ 168.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00032/2022
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 DV00032/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SUPORTE TECNICO PARA 
CALIBRAÇAO DOS EQUIPAMENTOS AUDITIVOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILI-
TAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA – CER II, DO MUNICÍPIO DO CONDE – PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: OTO TECNICA COMERCIO LTDA - R$ 8.550,00. 

Conde - PB, 08 de Setembro de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço e com critério de julgamento por percentual de 
desconto - taxa administrativa -, para: Contratação de empresa para prestação de serviços espe-
cializados e continuados de administração, gerenciamento, disponibilização de rede credenciada e 
fornecimento de cartões magnéticos na função de crédito, com senha e logotipo exclusivo da Prefei-
tura Municipal de Conde e Secretaria Municipal do Trabalho e da Ação Social, conforme demanda 
necessária, denominado “Programa Alimenta Conde”. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do 
dia 28 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 15:01 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 
14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 09 de Setembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um trator agrícola. Abertura da 
sessão pública: 15:00 horas do dia 29 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 15:01 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta 
– e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 14 de Setembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SUPORTE TECNICO PARA 
CALIBRAÇAO DOS EQUIPAMENTOS AUDITIVOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILI-
TAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA – CER II, DO MUNICÍPIO DO CONDE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00032/2022. DOTAÇÃO: 4.0100.10.302.0041.2065 – MANUT DAS ATIV 
DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIOS CÓDIGO 
REDUZIDO: 653 FONTE DE RECURSOS: 600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 668 ELEMENTO 
DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Conde e: CT Nº 00115/2022 - 08.09.22 - OTO TECNICA COMERCIO LTDA - R$ 8.550,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO (EM MATERIAIS DESCARTÁVEIS) DE ALI-
MENTAÇÃO DESTINADA A PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS NAS UNI-
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00006/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 4.0100.10.122.0042.2058/ 4.0100.10.122.0042.2059/ 
4.0100.10.301.0034.2061/ 4.0100.10.302.0041.2064/ 4.0100.10.302.0041.2065/ 
4.0100.10.304.0043.2068/ 4.0100.10.305.0043.2069/ – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 
00106/2022 - 17.08.22 - ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI - R$ 127.635,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DOS SETORES ADMINIS-
TRATIVOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE – PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 4.0100.10.122.0042.2059/ 
4.0100.10.302.0041.2065/ 4.0100.10.301.0034.2061/ – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00116/2022 - 13.09.22 - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 13.623,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO” ADITIVO DE PRAZO

AO CONTRATO Nº 145/2021
Pregão Presencial Nº 017/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Francisco 

Aucivan de Norais - CNPJ Nº 09.687.370/0001-13. Considerando que a vigência do referido contrato 
vai até 01/07/2022, desta forma a nova vigência será a partir de 01/07/2022 a 01/01/2023, por conta 
dos serviços contratados serem considerado essenciais; Considerando que deverá ser prorrogado 
pelo período de 06 (seis) meses. Considerando que essa nova prorrogação é por conta de que até 
a presente data não tem procedimento licitatório concluso apto para assinatura de contrato, desta 
forma fica justificada a prorrogação da vigência do referido contrato. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes:Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Francisco Aucivan de Moura (Pela contratada).

Coremas-PB, 30 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de setembro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 042/2022
Objeto: SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE BOMBAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PARA ESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 16/09/2022 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 29/09/2022 às 11:01h (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, 15 de setembro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02.2022.
OBJETO: Execução dos serviços de conclusão de uma Creche Convencional – Projeto 

Pro infância tipo 2 – PAC 2 – 10871/2014 (ID: 1017343), padrão FNDE, no município de 
Cuitegi/PB. EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME: CONSTRUTORA TERRA FORTE 
LTDA, CNPJ 44.677.891/0001-90. EMPRESA HABILITTADA: CONSTRUTORA TERRA 
FORTE LTDA, CNPJ 44.677.891/0001-90: Razão: Atendimento a todos os requisitos de 
exigências do instrumento convocatório. 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 ainda que, em não havendo interposição de quaisquer recursos com relação ao 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, a sessão pública para abertura do envelope de Proposta 
de Preços da empresa HABILITADA será realizada no dia 28.09.2022, às 10H00MIM, no 
endereço inicialmente informado. Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação. ATA na íntegra poderá ser adquirida através do sítio: www.cuitegi.
pb.gov.br PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Cuitegi/PB, 15 de setembro de 2022.
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00018/2022, para o dia 03 de Outubro de 2022 às 09:30 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB. 
Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Site: 
https://bnc.org.br/sistema/.

Duas Estradas - PB, 14 de Setembro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00020/2022, para o dia 04 de Outubro de 2022 às 09:30 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB. 
Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Site: 
https://bnc.org.br/sistema/.

Duas Estradas - PB, 14 de Setembro de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ITENS RE-
MANESCENTES DO PE_0003120022) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO 
BÁSICA, HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00034/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Esperança. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00297/2022 - 31.08.22 - WILLIAM STEFANINI DE 
ALMEIDA - R$ 6.411,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08h30min (horário de Brasília) do dia 30 de Setembro  de 2022, através do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição e instalação de equipamento tipo plataforma/elevador, visando melhorar a acessi-
bilidade aos pisos internos do monumento do memorial de Frei Damião no Município de Guarabira. 
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.
portaldecompraspublicas.com.br

Guarabira - PB, 14 de Setembro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção do Centro de Apoio 
ao Romeiro Frei Damião- Mata Limpa Capela Mãe Rainha. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00001/2022. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS. Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022. 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. PAR-
TES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e DIT CONSTRUÇÕES 
IMOB. E SERV. EIRELI, CNPJ sob o nº 18.547.219/0001-70 - CT Nº 00410/2022– 15.08.2022 
– R$ 445.778,60 (Quatrocentos e quarenta e cinco Mil setecentos e setenta e oito reais e ses-
senta centavos)

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 11.2021.
OBJETO: OBJETIVO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 6,269% 

sobre o valor total do contrato de R$ 1.599.961,92  ( Hum milhão quinhentos e noventa e nove 
Mil novecentos e sessenta e hum reais e noventa e dois centavos), no valor de R$ 100.900,86 
(Cem Mil novecentos reais e oitenta e seis centavos), resultando no valor  de  1.700.862,78  
( Hum milhão setecentos mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) 
conforme a justificativa técnica em anexo Proveniente da TOMADA DE PREÇOS 11.2021, 
objetivando a Contratação de empresa prestação de serviços na Conclusão  de uma Creche 
Proinfância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, 
conforme Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE. Através de contrato celebrado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e a empresa CONSTRUTORA PARAI-
BANA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.179.361/0001-97- para o Contrato nº 
00104/2021, datado de 07.03.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA PARAIBANA E SERVIÇOS LTDA, – CNPJ: 42.179.361/0001-97- 
FRANCISCO DE MEDEIROS FILHO

JUSTIFICATIVA: Em razão da necessidade de executar melhorias adicionais na execução da 
obra, acarretou na alteração dos quantitativos inicialmente contratados, resultando em um acréscimo 
ao valor inicial da obra de R$ 100.900,86 (Cem Mil Novecentos Reais e Oitenta e Seis Centavos) 
que é equivalente a 6,269%. conforme planilha de adequação em anexo.

DATA TERMO ADITIVO: 09.09.2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:31/12/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 11.2021.
OBJETO: OBJETIVO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 6,269% 

sobre o valor total do contrato de R$ 1.599.961,92  ( Hum milhão quinhentos e noventa e nove 
Mil novecentos e sessenta e hum reais e noventa e dois centavos), no valor de R$ 100.900,86 
(Cem Mil novecentos reais e oitenta e seis centavos), resultando no valor  de  1.700.862,78  
( Hum milhão setecentos mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) 
conforme a justificativa técnica em anexo Proveniente da TOMADA DE PREÇOS 11.2021, 
objetivando a Contratação de empresa prestação de serviços na Conclusão  de uma Creche 
Proinfância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, 
conforme Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE. Através de contrato celebrado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e a empresa CONSTRUTORA PARAI-
BANA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.179.361/0001-97- para o Contrato nº 
00104/2021, datado de 07.03.2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA PARAIBANA E SERVIÇOS LTDA, – CNPJ: 42.179.361/0001-97- 
FRANCISCO DE MEDEIROS FILHO

JUSTIFICATIVA: Em razão da necessidade de executar melhorias adicionais na execução da 
obra, acarretou na alteração dos quantitativos inicialmente contratados, resultando em um acréscimo 
ao valor inicial da obra de R$ 100.900,86 (Cem Mil Novecentos Reais e Oitenta e Seis Centavos) 
que é equivalente a 6,269%. conforme planilha de adequação em anexo.

DATA TERMO ADITIVO: 09.09.2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:31/12/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção da creche Lavínia Maria moura Ribeiro Barbosa, conforme Termo de 
Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2022. RECURSOS PRÓPRIOS 
/ OUTROS. Dotação consignada no orçamento vigente 2022. 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. 
PRAZO EXECUÇÃO: 08 (oito) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA/PB e DIT CONSTRUÇÕES IMOB. E SERV. EIRELI, CNPJ sob o nº 18.547.219/0001-70 
- CT Nº 000510/2022– 02.09.2022 – R$ 649.458,55 (Seiscentos e quarenta e nove Mil  quatrocentos 
e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA-

RIA PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS VIVOS COM CURRAIS PARA BOVINO, 
CAPRINO E SUÍNOS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. LICITANTES INABILI-
TADAS: CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ; 09.913.177/0001-53; CONSTRUTORA 
BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ; 22.370.871/0001-30; COVALE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58; F.COSTA CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 37.325.870/0001-40; M L S - CONSTRUCAO CIVIL 
LTDA - CNPJ: 12.102.978/0001-43; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
31.381.604/0001-59; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 14.031.903/0001-
44, LICITANTE HABILITADA: DEL ENGENHARIA - EIRELI - CNPJ: 17.415.942/0001-33. 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 do envelope Proposta de Preços será realizada no 
dia 23/09/2022, 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, 15 de Setembro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA RE-
ALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA QUE ACONTECERÁ NA DATA 06 DE 
OUTUBRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Ibiara: 10.000 – 13.392.0004.2062; 13.392.1015.2095 – 
30.90.33. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00077/2022 - 14.09.22 - ALISON DE SOUZA LEITE 
- R$ 32.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal Julia 

Valdelina - cozinha, refeitório e muro perimetral, conforme projeto básico.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RF – SERVIÇOS 

DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ: 29.878.872/0001-39 - Valor: R$ 190.896,75 – (Cento e 
Noventa Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:
CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – CNPJ: 17.440.965/0001-06
Valor: R$ 192.061,71
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 

05.881.170/0001-46
Valor: R$ 192.827,19
GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 30.676.883/0001-15
Valor: R$ 192.827,19
PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS:
ALLN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 36.427.1580001-90
DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ: 

42.733.975/0001-79
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 Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicita-
cao2013@hotmail.com.

Itapororoca - PB, 15 de setembro de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado 
de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes pú-
blicas de ensino no município de Itapororoca/PB, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico n.º 02/2022 e 
Ata de Registro de Preços n.º 02/2022, em conformidade com as características constantes 
no TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00005/2022 - Ata de Registro de Preços nº 03/2022, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2022, realizado pelo FNDE – FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE 
DESPESA 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 180 
(cento e oitenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00300/2022 – 12.09.2022 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA - R$ 2.259.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado de serviços de Bombeiro Civil, 
para melhor atender as necessidades desenvolvidas da Administração Municipal até dezembro 
de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00025/2022. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00312/2022 - 14.09.22 - CLEMILSON DE AMORIM SILVA 
04447717433 - R$ 21.250,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Pregão Presencial Nº 00033/2021. Contrato: 00274/2021-CPL. Aditivo: 00001. 
Objeto da Licitação: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOMUNI-
CÍPIO DE ITAPOROROCA/PB. Condições de Pagamento: Conforme Contrato. Valor Global: 
54.000,00+11.880,00. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios do Município de 
Itapororoca: 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORORO-
CA. Contratada: EDUARDO PEREIRA DE SOUZA. Data da Assinatura do Contrato: 09 de 
Setembro de 2021. Data da Assinatura do Aditivo: 08 de Setembro de 2022. Vigência do 
Aditivo: 09/09/2023.

Itapororoca - PB, 08 de Setembro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Pregão Presencial Nº 00033/2021. Contrato: 00275/2021-CPL. Aditivo: 00001. 
Objeto da Licitação: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOMUNI-
CÍPIO DE ITAPOROROCA/PB. Condições de Pagamento: Conforme Contrato. Valor Global: 
78.000,00+17.160,00. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios do Município de 
Itapororoca: 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. 
Contratada: JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA 92920535404. Data da Assinatura do 
Contrato: 09 de Setembro de 2021. Data da Assinatura do Aditivo: 08 de Setembro de 2022. 
Vigência do Aditivo: 09/09/2023. 

Itapororoca - PB, 08 de Setembro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00004/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 009/2022, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO, 
COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, 
BRINQUEDOS E PLAYGROUND DESTINADOS A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA - R$ 255.269,00.

Lagoa de Dentro - PB, 13 de Setembro de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00025/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00025/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDI-
MENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ROBERTO LUNA DE 
OLIVEIRA - R$ 25.800,00.

Lagoa Seca - PB, 15 de Setembro de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00026/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00026/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDI-
MENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HAROLDO DO NASCIMENTO 
SILVA - R$ 25.800,00.

Lagoa Seca - PB, 09 de Setembro de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00027/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui 

o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00027/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELTON SILVA CA-
VALCANTI - R$ 25.800,00.

Lagoa Seca - PB, 09 de Setembro de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00028/2022
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 
IN00028/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ADEILTON TEOFILO DA COSTA - R$ 25.800,00.

Lagoa Seca - PB, 15 de Setembro de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 
MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00025/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até 15/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00191/2022 - 15.09.22 - PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA - R$ 25.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 
MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00026/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS . 
VIGÊNCIA: até 15/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00192/2022 - 15.09.22 - HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA - R$ 25.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 
MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00027/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS.  
VIGÊNCIA: até 15/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00193/2022 - 15.09.22 - ELTON SILVA CAVALCANTI - R$ 25.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 
MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00028/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS 
VIGÊNCIA: até 15/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00194/2022 - 15.09.22 - ADEILTON TEOFILO DA COSTA - R$ 25.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
009/2022, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO, COM O INTUITO DE 
REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E 
PLAYGROUND DESTINADOS A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2022 - Ata de Registro de Preços nº 011/2022, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 009/2022, realizado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Lagoa de Dentro: 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0403 1005 Aquisição de 
Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação 12 361 0403 2012 Manut das Ativ do 
Ensino Fundamental 12 361 0403 2067 Manutenção do FUNDEB 30% 12 361 0403 2079 Transf 
Salário Educação 12 365 0401 2186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
Elemento de Despesa: 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de 
Dentro e: CT Nº 00107/2022 - 14.09.22 - RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA - R$ 255.269,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licita-
ção nº IN00008/2022, que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico, através de 
empresário exclusivo, consagrado pela opinião pública denominado “BANDA FORRÓ 3X4”, 
para abrilhantar as festividades da padroeira deste Município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ONDA PRODUCOES GRAVACOES E EDICOES 
MUSICAIS LTDA - R$ 20.000,00.

Natuba - PB, 14 de Setembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário exclusi-
vo, consagrado pela opinião pública denominado “BANDA FORRÓ 3X4”, para abrilhantar 
as festividades da padroeira deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.140 
Secretaria de Esporte e Cultura 13 392 1008 2044 Apoio e realização de Eventos Festivos 
e Regionais 13 392 2001 2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e 
Cultura 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Natuba e: CT Nº 00077/2022 - 14.09.22 - ONDA PRODUCOES GRAVACOES E EDICOES 
MUSICAIS LTDA - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220710/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Passagem - PB. Contratada: P.A.S & SANTANA 
LTDA, CNPJ: 13.045.626/0001-66. Objeto: Aquisição de equipamentos de aparelhos de ar 
condicionados para as escolas municipais Genival Matias, José Braz do Nascimento e a 
Creche José Braz do Nascimento para atender os alunos da rede de ensino do município 
de Passagem/PB, em conformidade com o termo de Convênio do Estado nº 0347/2022. 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Lei Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666 de 21/06/93 e 
alterações posteriores; Valor Contratual: R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais). 
Ratificação em: 12/09/2022.

Josivaldo Alexandre da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
EXTRATO DE CONTRATO: PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. Contrato 

nº 080/2022. OBJETO: Aquisição de equipamentos de aparelhos de ar condicionados para 
as escolas municipais Genival Matias, José Braz do Nascimento e a Creche José Braz do 
Nascimento para atender os alunos da rede de ensino do município de Passagem/PB, em 
conformidade com o termo de Convênio do Estado nº 0347/2022, obedecendo às disposições 
da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações pos-
teriores. RECURSOS: Próprios e/ou Programas. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PASSAGEM/PB. CONTRATADO: P.A.S & SANTANA LTDA, CNPJ: 13.045.626/0001-66, 
Sediada na Rua Rui Barbosa, 38 Centro, Patos/PB. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 
R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais). DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 
13/09/2022 à 31/12/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Outubro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução de serviço de Pavimentação de Ruas do município de Paulista/PB. Recursos: CON-
TRATO DE REPASSE Nº 923796/2021/MDR/CAIXA 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: (0) 0. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: 
www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 15 de Setembro de 2022
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Outubro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução de serviço de Pavimentação de Ruas do município de Paulista/PB. Recursos: CON-
TRATO DE REPASSE Nº 911491/2021/MDR/CAIXA 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: (0) 0. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: 
www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 15 de Setembro de 2022
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 
28 de Setembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição remanescentes de Equipamentos Mobiliários da escola de ensino infantil e 
fundamental �Isabel Maria dos Santos� destinados a secretaria de educação do município 
de Paulista. 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; De-
creto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (0) 0. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.
paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 15 de Setembro de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 004/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ 

REALIZAR ATRAVÉS DA CPL PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, LEI 
COMPLEMENTAR N.º 123/2006 ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS INERENTES A 
ESPÉCIE, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS NA 
FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, NO DIA 06 DE OUTUBRO 
DE 2022 AS 09:00 HORAS, TENDO COMO OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS – PB. A REUNIÃO OCORRERÁ 
NA SALA DA CPL NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, 
NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO, N° 278, CENTRO, PEDRO RÉGIS – PB. O EDITAL 
SERÁ DISPONÍVEL ATRAVÉS DO LINK HTTPS://TRANSPARENCIA.ELMARTECNO-
LOGIA.COM.BR/LICITACAO?E=201140&MENU=OFF OU NA CPL NO PRÉDIO SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DE 
08:00 AS 12:00 HORAS.

PEDRO RÉGIS-PB 16 DE SETEMBRO DE 2022.
POLYANA FARIAS TORRES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00040/2022, 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 RENE MACIEL DE SOUSA 
NETO – ME - CNPJ nº 45.948.698/0001-00, 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 especializa-
dos 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 15 de setembro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00040/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: RENE MACIEL DE SOUSA NETO – ME - CNPJ nº 45.948.698/0001-00. 
OBJETIVO: 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.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 25.999,68 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e oito centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 311.996,16 (trezentos e onze mil novecentos e noventa e 
seis reais e dezesseis centavos).

Piancó – PB, em 15 de setembro de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ’
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00027/2022

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da através da Pregoeira Oficial e Equipe de 
Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, AVISA aos interessados o adiamento 
“SINE DIE” do Pregão presencial nº. 00027/2022, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM. O adiamento 
ocorre em virtude do pedido de impugnação ao edital da empresa GAMA SERVIÇOS DE DIAG-
NOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com a Comissão 
Permanente de Licitação no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de 
Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@
gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 15 de setembro de 2022.
Gisley Morais Souto

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 13.466.110/00001-95 - R$ 11.945,00.

Puxinanã - PB, 14 de Setembro de 2022.
PAULO CESAR DE SOUZA

Presidente 
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CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JU-

RÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA CASA LEGISLATIVA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: ALOHA 
ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 13.466.110/00001-95. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Av. 28 de Janeiro, 15 - Centro - Puxinanã - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Puxinanã - PB, 14 de Setembro de 2022.
PAULO CESAR DE SOUZA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2022
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 047/2022, do tipo “Maior desconto”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RECEITA MÉDICA, 
CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA 
TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL 
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO. com abertura para as 10h00min 
do dia 28/09/2022. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Queimadas, Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário das 
07:00 as 11:00 hrs. Outras informações pelo Telefone (83) 3392-2276

Queimadas - PB, 15 de setembro de 2022.
Ricardo Pereira de Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 28 de setembro de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA 
O MERCADO PÚBLICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. 
E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 15 de setembro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE COBERTA PARA ALGUMAS UBS’s DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ARNOBIO TEIXEIRA 
DE BRITO LYRA JUNIOR - Valor: R$ 87.618,44. 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, Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 14 de Setembro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R Senador 

Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha Meca-
nizada para o Município de Riachão do Bacamarte – PB, Convênio nº 925003/2021. Abertura da sessão 
pública: 11:00 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: 
http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de Setembro de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R Senador 

Cabral, 275 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Eventual aquisição de medicamentos de “A” a “Z”, por 
maior desconto percentual sobre tabela ABC-FARMA, para atender às necessidades das unidades de 
saúde do município de RIACHÃO DO BACAMARTE. 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: CPLRIACHAOBACAMARTE@GMAIL.COM. Edital: 
http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Riachão do Bacamarte - PB, 14 de Setembro de 2022
AFRANIO ARAUJO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2022 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as nor-
mas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro 
no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços 
e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede 
da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, no dia 28 de Setembro de 2022 as 10:00, ob-
jetivo: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS 
PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, BEM COMO, PROFISSIONAIS LIBERAIS E SERVIDORES 
QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS QUANDO DE SERVIÇOS IN-LOCO; Informações na 
Av. Senador Cabral, nº 252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB CEP: 58.382-000.

Riachão do Bacamarte - PB, 15 de Setembro de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
 RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças com base no Programa Paraíba 
Primeira Infância na comunidade de Salema no município de Rio Tinto – PB, em conformidade com 
o Termo de convênio nº 0503/2021, do Governo do Estado. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 
740.902,28. 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 Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 15 de Setembro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 00006/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de 
obra visando a prestação de serviços continuados de limpeza urbana, conservação, manutenção 
e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas do município de Santa Luzia/PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente ven-
cedor: - AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, Item(s): 
1 - Valor: R$ 2.146.080,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 15 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Convocamos a empresa AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 

29.828.673/0001-16, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
Estado da Paraíba, CNPJ nº 09.090.689/0001-67, no endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, 
Bairro Antônio Bento de Morais, nesta cidade de Santa Luzia - PB - CEP Nº 58.600-000 e assinar o 
contrato que tem como objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de 
obra visando a prestação de serviços continuados de limpeza urbana, conservação, manutenção e 
reparo em geral em prédios, vias e praças públicas do município de Santa Luzia/PB, de acordo com 
as especificações contidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022 e seus anexos.

Santa Luzia-PB, 15 de setembro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00160/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação asfáltica 

em vias públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse N° 
918607/2021/MDR/CAIXA.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 
EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 10.465.480/0001-10, com sede na 
Rua José Ferreira de Medeiros, nº 188, Bairro Três a Um - Santa Cruz/RN - CEP n° 59.200-000.

Dotação Orçamentária: Contrato de Repasse n° 918607/2021 - Ministério do Desenvolvimento 
Regional e Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.050 - Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos - 15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação 
(asfáltica ou paralelepípedo). Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.0000 - Obras e Instalações. 
4490.51 - 1.700.0000 - Obras e Instalações.

VALOR DO CONTRATO: R$ 937.440,64 (novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta 
reais e sessenta e quatro centavos).

Prazo de Execução: 150 (cento e cinquenta) dias.
Vigência do Contrato: 210 (duzentos e dez) dias, (14/09/2022 a 12/04/2023).

Santa Luzia-PB, 14 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00161/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação asfáltica 

em vias públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse N° 
923391/2021/MDR/CAIXA.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 
EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 10.465.480/0001-10, com sede na 
Rua José Ferreira de Medeiros, nº 188, Bairro Três a Um - Santa Cruz/RN - CEP n° 59.200-000.

Dotação Orçamentária: Contrato de Repasse n° 923391/2021 - Ministério do Desenvolvimento 
Regional e Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.050 - Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos

15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralele-
pípedo). Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.0000 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.700.0000 
- Obras e Instalações.

VALOR DO CONTRATO: R$ 448.410,14 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 
dez reais e quatorze centavos).

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.
Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, (14/09/2022 a 12/01/2023).

Santa Luzia-PB, 14 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00162/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação asfáltica 

em vias públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse N° 
923392/2021/MDR/CAIXA.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 
EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 10.465.480/0001-10, com sede na 
Rua José Ferreira de Medeiros, nº 188, Bairro Três a Um - Santa Cruz/RN - CEP n° 59.200-000.

Dotação Orçamentária: Contrato de Repasse n° 923392/2021 - Ministério do Desenvolvimento 
Regional e Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.050 - Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos

15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralele-
pípedo). Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.0000 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.700.0000 
- Obras e Instalações.

VALOR DO CONTRATO: R$ 280.420,03 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte reais e 
três centavos).

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.
Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, (14/09/2022 a 12/01/2023).

Santa Luzia-PB, 14 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
00006/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa técnica especializada para transporte, 
recebimento e destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia 
- PB, que a sessão de abertura dos Envelopes de Proposta de Preços ocorrerá no dia 20/09/2022 
às 08:00hs. Maiores Informações, 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. Fone: 
(83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 15 de setembro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade 
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de condicionador de ar (AR CONDICIONADO) 

e serviço de instalação/montagem equipamento condicionador de ar (AR CONDICIONADO), para 
atender as necessidades do Município de Santa Luzia/PB.

CONTRATO Nº 00155/2022 - CONTRATADA: NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ 
Nº 18.995.457/0001-49. VALOR GLOBAL: R$ 24.600,00, vencendo no seguinte item: 1, conforme 
proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00156/2022 - CONTRATADA: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, CNPJ 
Nº 03.829.590/0001-58. VALOR GLOBAL: R$ 27.255,00, vencendo no seguinte item: 2, conforme 
proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00157/2022 - CONTRATADA: P.A.S. & SANTANA LTDA, CNPJ Nº 
13.045.626/0001-66. VALOR GLOBAL: R$ 36.310,00, vencendo no(s) seguinte(s) item(ns): 3, 4, 5 
e 6, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 09/09/2022 a 31/12/2022. 
DATA DOS CONTRATOS: 09 de setembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO 

MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público a suspensão do Processo Licitatório 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 data, nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 15 de setembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

Santa Rita - PB, 15 de setembro de 2022.
O SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 044/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 42.676.495/0001-13
Valor R$: 67.969,00
- ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 01.721.415/0001-17
Valor R$: 1.148.730,00
- JOABE MARTINSON
CNPJ: 18.245.570/0001-07
Valor R$: 97.794,50
- RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.979.527/0001-11
Valor R$: 34.465,50
- STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.661.909/0001-44
Valor R$: 193.403,00
Publique-se e cumpra-se.

WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 15 de setembro de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARA-

ÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 094/2022, que objetiva: 

Serviço de fornecimento e instalação de 2 (dois) elevadores (com respectivos projetos), de carga, 
tipo leito e de passageiros para atender as necessidades da obra do Hospital Infantil localizado na 
Av. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n no Município de Santa Rita/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- R. A. CONSTANTINO ELEVADORES
CNPJ: 33.744.508/0001-53
Valor R$: 339.000,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para atender a demanda a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura de Santa Rita. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observa-
das as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 106/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para atender a demanda a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura de Santa Rita, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA
CNPJ: 07.190.090/0001-70
Valor R$: 25.140,00
- G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
CNPJ: 11.175.931/0001-47
Valor R$: 9.600,00
- JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.302.534/0001-91
Valor R$: 287.230,00
- RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR
CNPJ: 01.091.310/0001-21
Valor R$: 307.200,00

Santa Rita - PB, 15 de setembro de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 118/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 118/2022, cujo 

objeto é o para Contratação de prestação de serviços de empresa especializada com vistas à 
prestação de serviços de saúde para a realização de procedimentos de exames especializados 
auxiliares no diagnóstico de patologias clinicas, para população própria de Santa Rita, PB, para 
às 09h00m do dia 29 de setembro de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.portal-
decompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 15 de setembro de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para atender as necessidades 

do Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho/PB, proveniente da Emenda Parlamentar/Proposta 
nº 10770.716000/1220–02, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Data e local, 
08h30min do dia 28 de setembro de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 15 de setembro de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamamento Público nº 0002/2022, que objetiva: 
o credenciamento de pessoa jurídica para a prestação de Serviços de exames laboratoriais para 
atendimento aos usuários do SUS no Município de Solânea, de forma complementar da cobertura 
dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto ao: Laboratório de Análises Clinicas Ltda ME– CNPJ: 
19.891.257/0001-09 - R$ 307.838,00.

Solânea - PB, 12 de Setembro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para a prestação de Serviços de exames labora-
toriais para atendimento aos usuários do SUS no Município de Solânea, de forma complementar 
da cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: 
Chamamento Público nº 0002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 
06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE -10.301.2008.2041(16000000)/10.30
2.2009.2045(16000000)/10.302.2010.2047((15001002) - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00240/2022 - 13.09.22 - : Laboratório 
de Análises Clinicas Ltda ME – CNPJ: 19.891.257/0001-09 - R$ 307.838,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0067/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOUSA-PB.  HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ATRIUM 
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ n° 46.423.434/0001-03, valor total: R$ 
1.748,00; BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 43.892.634/0001-09, valor total: R$ 94.856,08; 
CENTRAL ATACADO LTDA, CNPJ n° 46.556.275/0001-07, valor total: R$ 928.505,15; Comercial 
Vanguardeira Eireli ME, CNPJ n° 10.942.831/0001-36, valor total: R$ 80.079,70; ESTACAO DA 
CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI, CNPJ n° 18.602.104/0001-31, valor total: R$ 1.290.500,50; 
FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA – ME, CNPJ n° 17.244.133/0001-06, 
valor total: R$ 341.734,35; Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda, CNPJ n° 11.175.931/0001-47, valor 
total: R$ 26.000,00; J.LAVANDOSKI FERRAGENS, CNPJ n° 36.673.446/0001-24, valor total: R$ 
37.600,00; LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E MAQUINARIOS 
LTDA, CNPJ n° 45.314.684/0001-34, valor total: R$ 61.250,00; LILI MATERIAIS CONSTRUCAO 
LTDA, CNPJ n° 00.982.370/0001-71, valor total: R$ 8.232,50; NORTHWEST MÁQUINAS E FER-
RAMENTAS LTDA, CNPJ n° 37.247.494/0001-13, valor total: R$ 1.384,34; RM COMERCIO DE 
MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,  CNPJ n° 20.784.313/0001-95, valor total: R$ 8.683,70; ROS 
RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA,  CNPJ n° 07.324.021/0001-01, valor total: R$ 393,00; SODU-
FRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA, CNPJ n° 45.176.475/0001-71, valor total: R$ 679,20; 
SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA, CNPJ n° 32.652.872/0001-20, valor total: R$ 33.745,00.

Sousa, 15 de Setembro de 2022.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/01555
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022

DATA DE ABERTURA: 29/09/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 29/09/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-01828-6
LICITAÇÃO BB Nº 961481
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO CEN-

TRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.
licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecom-
pras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 500 
– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe 
de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou 
pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 15 de setembro de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2022
PROCESSO Nº 19.000.011748.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSI-
ÇÃO PARA MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS, destinado ao DEPARTAMENTO 
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/09/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - 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.bre pelo e-mail: gelic05@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 22-01916-8
João Pessoa, 15 de setembro de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 203/2022

PROCESSO Nº 31.205.001981.2022R1
OBJETO/ÓRGÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO E EDI-

TORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA DE RELEVANTE 
INTERESSE ECOLÓGICO MATA DE GOIAMUNDUBA, QUE APRESENTA APROXIMADAMENTE 
67,50 HECTARES DE ÁREA DISTRIBUÍDOS NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS (PB), destinado à 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, conforme edital 
e anexos.

DATA E HORÁRIO: 30/09/2022 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: gelic05@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01920-8
João Pessoa, 15 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2022
PROCESSO Nº 19.000.007169.2020

OBJETO/ÓRGÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME 
LABORATORIAL, destinado ao HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO 
- HPMGER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/09/2022 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: 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 22-01890-5
João Pessoa, 15 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2022
PROCESSO Nº 22.208.000149.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, 
destinado a FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - 
FUNAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 30/09/2022 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: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01810-2
João Pessoa, 15 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2022
PROCESSO Nº 19.000.025093.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, 
LIMPEZA E DESCARTÁVEL, destinado a DIVERSOS ÓRGÃOS: PMPB, CPJM, SETDE, SUPLAN, 
SEDH, FDRH, FUNESC, HPMGER, CGE, HEMOCENTRO, CHCF, SEFAZ, SES, CSCA, CPAM E 
SEAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/09/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - 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.bre pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01917-6
João Pessoa, 15 de setembro de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 16 de setembro de 2022     27Publicidades
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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

1° OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA 
DA COMARCA DE CAAPORÃ CARTóRIO JOSELITO DE MENESES PINHEIRO

INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DE MORA – CONTRATO Nº844440150869
IntimamosaSra.MARIA LUCIA DE MEDEIROS compareça a este Ofício Registral situado a Av. 

Salomão Veloso, nº 525, Centro, Caaporã– PB,para tratar de notificação para purgação de mora do 
imóvelR. PRESIDENTE JOAO PESSOA 677 B PINDORAMA CAAPORA PB, registrado neste Ofício, 
do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de 
seg. a sexta. Mais Informações pelo e-mail: caaporaregistrodeimoveis@gmail.com. Caaporã(PB),14 
de setembro de 2022. JOSELITO DE MENESES PINHEIRO –REGISTRADOR OFICIAL

1° OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA 
DA COMARCA DE CAAPORÃ CARTóRIO JOSELITO DE MENESES PINHEIRO

INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DE MORA – CONTRATO Nº144440588044
Intimamos o Sr. LINDUARTE LUIZ DA SILVA e aSra. IZABEL CRISTINA DA SILVA ROCHA 

compareça a este Ofício Registral situado a Av. Salomão Veloso, nº 525, Centro, Caaporã – PB, 
para tratar de notificação para purgação de mora do imóvel LT 03-A QD-E-01 LOTEAMENTO 101 
CONDOMINIO PRAIA DE PITIMBU PB, registrado neste Ofício, do credor fiduciário CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - CEF, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de seg. a sexta. Mais Informações pelo 
e-mail: caaporaregistrodeimoveis@gmail.com. Caaporã (PB), 14 de setembro de 2022. JOSELITO 
DE MENESES PINHEIRO – REGISTRADOR OFICIAL

1° OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA 
DA COMARCA DE CAAPORÃ CARTóRIO JOSELITO DE MENESES PINHEIRO

INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DE MORA – CONTRATO Nº 68918/02
Intimamos o Sr. LEONARDO DA SILVA MONTEIRO compareça a este Ofício Registral situado 

a Av. Salomão Veloso, nº 525, Centro, Caaporã – PB, para tratar de notificação para purgação de 
mora do imóvel BANGALÔ Nº 04 LOTE 07-A, QUADRA 6 NA AV. MIRAMAR DO LOT. CIDADE DE 
ACAU – PITIMBU PB, registrado neste Ofício, do credor fiduciário ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA 
E EMPRÉSTIMO - POUPEX, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de seg. a sexta. Mais Informa-
ções pelo e-mail: caaporaregistrodeimoveis@gmail.com. Caaporã (PB), 14 de setembro de 2022. 
JOSELITO DE MENESES PINHEIRO – REGISTRADOR OFICIAL

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOSBANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 86 – BAIRRO CENTRO – CEP 58.700-230 – PATOS(PB)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ACORDO ADITIVO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A À CCT FENABAN; PPRS – TAXA 
NEGOCIAL; E TERMO DE RELAÇÕES LABORAIS

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO–
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Patos e Região, inscrito no 

CNPJ sob o no11.985.967/0001-96, Registro Sindical MTE no006.221.88093-3, por sua presidente ao 
final assinada, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários,FILIADOS e NÃO 
FILIADOS, funcionários doBANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, da base territorial deste sindicato, 
composta pelos municípios de PATOS, PIANCÓ, SANTA LUZIA, SÃO MAMEDE e TEIXEIRA, no 
Estado da Paraíba para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de 
forma virtual/ remota, das08 horas às 18 horas, dia 20/09/2022, na forma disposta no site www.
bancariospatospb.com.bre rede social whatsapp, onde estarão disponíveis todas as informações 
necessárias para deliberar sobre a seguinte pauta:1. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO ACORDO 
ADITIVO COM O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A À CCT FENABAN 2022/2024; 2. APROVAÇÃO 
OU REJEIÇÃO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS SANTANDER (PPRS); 
3. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS – BOAS PRÁTICAS; 4. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. Será observado o 
quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. A Assembleia será realizada de forma virtual/remota em 
decorrência da permanência do risco de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos do Estatuto 
Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022. Patos (PB), 15 de setembro de 
2022.ANDREA CARLA GOMES GOUVEIA SOUTO GURGEL – PRESIDENTE

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem em geral do 
Estado da Paraíba. CNPJ: 08.608.002/0001-70 sito Av. Anízio Pereira Borges, 46 CEP: 58300-580 - 
Centro – Santa Rita-PB. ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO. Em cumprimento as normas Estatutárias 
comunicamos que foi registrada 01 (uma) Única Chapa Concorrente a Eleição a que se refere o 
Aviso Publicado no dia 01 de setembro de 2022 no JORNAL A UNIAO, assim constituída chapa 
Única: DIRETORIA – EFETIVOS: Joaquim Carlos Barbosa, Severino Toscano da Silva, Josevaldo 
Jose da Silva DIRETORIA – SUPLENTES: Ronaldo Felix do Nascimento, Mauricio Alves de Souza 
e Luciano Feitosa Monteiro, CONSELHO FISCAL – EFETIVOS: Marcos Ribeiro da Silva, Antonio 
do Nascimento Barbosa e Vanderlei Barbosa, CONSELHO FISCAL - SUPLENTES: Zuleide Ribeiro 
da Silva, DELEGADO REPRESENTANTE – EFETIVOS: Joaquim Carlos Barbosa, DELEGADO 
REPRESENTANTE – SUPLENTES: Emerson Silva de Oliveira. O prazo para impugnação de 
candidatura é de 05(cinco) dias, a contar da publicação desse Aviso. Santa Rita, 15 de setembro 
de 2022, Joaquim Carlos Barbosa – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CUITÉ/PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CUITÉ/PB, inscrito no CNPJ sob o nº: 

10.743.276/0001-13 com Carta Sindical concedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego sob 
número L054 P061 A1968, com endereço na Rua Getúlio Vargas, 68 - centro- Cuité – PB.  CEP: 
58.175-000, convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais, agricultores e agricultoras familiares e 
assalariados e assalariadas rurais, do Município de Cuité /PB, à participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores  Rurais de Cuité – PB, a ser realizada no dia  10 de 
outubro de 2022, na sede do Sindicado, no endereço citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, 
em primeira convocação e em segunda convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum 
estatutário,  para  tratar  da seguinte  ordem  do  dia: 1) Alteração Estatutária para:  a) alterar a 
sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e 
agricultoras familiares,  ativos e aposentados, proprietários ou não, no caso de proprietários, em 
área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Município que exerçam suas 
atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, no Município de Cuité/
PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Cuité/PB; 2) Outras alterações 
estatutárias decorrentes das anteriores do item 1. 

Cuité/PB, 16 de setembro de 2022.
EVERALDO CASSIANO DA COSTA

Presidente do Sindicato

SINDEL/PB - SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO
O SINDEL/PB - SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, 

através de seu Presidente e subscritor o Senhor Marcos Paulo dos Anjos Vilela, CPF: 024.723.704-
31, residente à: Rua Maria das Dores Souza, nº 60, Apt. 102, Altiplano, João Pessoa – PB, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias convoca TODA categoria profissional dos Delegados de 
Polícia Civil do Estado da Paraíba (PB), a comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária de 
Ratificação de Fundação do Sindicato (SINDEL/PB), que será realizada no dia 14 de outubro de 
2022, com a 1ª convocação às 09h00min, e com a 2ª convocação às 10h00m com qualquer número 
de presentes no seguinte endereço: Rua Cassiano Pereira, Nº 879, Bairro: Jardim Paulistano, CEP: 
58.415-295 Campina Grande/PB, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Ratificação de 
Fundação do Sindicato.

Campina Grande -PB, 14 de setembro de 2022.
Marcos Paulo dos Anjos Vilela 

Presidente/Subscritor

EDITAL DE COMUNICADO DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS PESSOAIS DE TÉCNICOS 
DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS.

A diretoria do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDESEP-PB, com fundamento nos estatutos do sindicato 
e na legislação pertinente a matéria, comunica que em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
na tarde de ontem (14/09), com técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras dos 
estabelecimentos de serviços de saúde privada ficou deliberado que a categoria aqui na Paraíba 
vai aderir aos protestos, paralisações e manifestações convocadas pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) com a finalidade de restabelecer a eficácia da lei que criou o 
piso nacional salarial para as funções de enfermagem. 

Para cumprir com a lei 7.783/1989, comunicamos que haverá greve no dia 21 de setembro de 
2021 a partir das 0:00 h (zero horas) e que neste dia os contratos de trabalho, para quem aderir, 
estarão suspensos pelo prazo de 24 horas, ficando desde já vedado às empresas constrangerem 
seus empregados com a finalidade de frustrarem o movimento grevista.

Pelo fato de não existir entidade sindical de empregadores em funcionamento na Paraíba, caberá 
a cada empresa indicar os setores considerados essenciais para fim de cumprimento da lei de 
greve, negociando com sua equipe de técnicos e auxiliares, as formas de evitar danos irreparáveis 
a terceiros sem, com isso, impedir o direito de greve.

Respeitem o piso salarial dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e das 
parteiras.

Diretoria do SINDESEP-PB
Cledison Maia da Silva

Presidente.

Edital–   O   presidente   da   Nova   Central   Sindical   de   Trabalhadores   da   Paraíba   –
Edital – O presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado da Paraíba-NCST/PB, 

no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todas as entidades sindicaisfiliadas, que estejam 
em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem do VCongresso Estadual da NCST/PB, 
que vai eleger a sua Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, na forma dos arts. 68 e seguintes, 
que será realizado no dia 18 de outubro de 2022, para mandato de 04 anos, terá local o Salão de 
Convenções do Hotel Victory Business Flat, na Av. Almirante Tamandaré, n° 310 – Praia de Tambaú 
– João Pessoa capital do Estado da Paraíba, neste endereço também será proclamados os eleitos; à 
abertura do evento terá início às 09:30h;poderão concorrer a eleição, Dirigentes sindicais que estejam 
em pleno gozo de seus direitos sociais das entidades filiadas à Central e integrada; o Registro das 
chapas será feito até 15 (quinze) dias antes das eleições; aComissão Eleitoral será composta por 
três membros titulares e dois suplentes, e será responsável pela lisura e transparência do pleito; 
o prazo para qualquer recurso visandodeclaração da nulidade do pleito, é de uma hora, após a 
realização da eleição; asinscrições das chapas devem ser completas contento o nome de todos 
os integrantesda diretoria executiva, acompanhando em anexo os respectivos suplentes; a Comis-
sãoEleitoral é composta pelos membros Vilson de Sousa e Silva, Charles Matias Henrique Pontes 
e IgorMaciel Marinho, as inscrições de chapas poderão ser feitas na secretaria da sede daNCST/
PB, localizada na Avenida João Machado, n° 553, 5°, andar, sala 504, centro Edifício PlazaCenter, 
João Pessoa/PB, em horário das 09h as 18h, de segunda a sexta-feira,podendo haver substituição 
de nomes das chapas deferidas até 24h antes do horárioprevisto para o início da eleição; João 
Pessoa 14 de setembro de 2022. Antonio Erivaldo Henrique de Sousa, Presidente da NCST/PB.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEI-
RAS E REGIÃO - RUA JOÃO DE SOUSA MACIEL, Nº 186 – BAIRRO DA ESPERANÇA – CEP 
58.900-000 – CAJAZEIRAS(PB)–ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ACORDO ADITIVO 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A À CCT FENABAN; PPRS – TAXA NEGOCIAL; E TERMO DE 
RELAÇÕES LABORAIS- EDITAL DE CONVOCAÇÃO –O Sindicato dos Empregados em Esta-
belecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, inscrito no CNPJ sob o no 09.319.062/0001-35, 
Registro Sindical MTE no 006.221.01851-1, por seu presidente ao final assinado, CONVOCA todos 
os empregados em estabelecimentos bancários, associados e não associados, funcionários do 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, da base territorial deste sindicato, composta pelos municípios 
de CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS e SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE, no Estado da Paraíba para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada de forma Itinerante,com início às 08h e término às 18h do dia 21/09/2022 para deliberar 

sobre a seguinte pauta:1. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO ACORDO ADITIVO COM O BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A À CCT FENABAN 2022/2024; 2. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO 
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS SANTANDER (PPRS); 3. APROVAÇÃO OU 
REJEIÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – BOAS 
PRÁTICAS; 4. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. Será observado o quórum estabelecido no 
Art. 612 da CLT. A Assembleia será realizada de forma Itinerante em decorrência da permanência 
do risco de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos do Estatuto Social da entidade e da 
Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022. Cajazeiras (PB), 15 de setembro de 2022.Nelson Soares 
da Silva – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E CATOLÉ DO 
ROCHA - RUA PRINCESA ISABEL, 467 – BAIRRO TABAJARA – CEP 58.840-000 - CATOLÉ DO 
ROCHA (PB) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ACORDO ADITIVO BANCO SAN-
TANDER (BRASIL) S/A À CCT FENABAN; PPRS – TAXA NEGOCIAL; E TERMO DE RELAÇÕES 
LABORAIS- EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Catolé do Rocha, inscrito no CNPJ sob o no 08.560.732/0001-48, registro sindical 
no 006.221.97477.3, por sua presidente ao final assinada, CONVOCA todos os empregados em 
estabelecimentos bancários, associados e não associados, funcionários do BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, da base territorial deste sindicato, composta pelos municípios de CATOLÉ DO RO-
CHA, BREJO DO CRUZ e SÃO BENTO, no Estado da Paraíba para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada de forma Virtual/Remota, com link a ser disponibilizado 
pela Rede Social Whatsapp, com início às 08h e término às 18h do dia 22/09/2022, para deliberar 
sobre a seguinte pauta: 1. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO ACORDO ADITIVO COM O BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A À CCT FENABAN 2022/2024; 2. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO 
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS SANTANDER (PPRS); 3. APROVAÇÃO OU 
REJEIÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – BOAS 
PRÁTICAS; 4. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. Será observado o quórum estabelecido no Art. 
612 da CLT. A Assembleia será realizada de forma virtual/remota em decorrência da permanência 
do risco de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos do Estatuto Social da entidade e da 
Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022. Catolé do Rocha (PB), 15 de setembro de 2022.Iraneth 
Campos de Lima Queiroz - Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO - RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP 58.280-000 
– MAMANGUAPE (PB) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ACORDO ADITIVO BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A À CCT FENABAN; PPRS – TAXA NEGOCIAL; E TERMO DE RELAÇÕES 
LABORAIS- EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Ban-
cários de Mamanguape e Região, inscrito no CNPJ sob o no 00.774.440/0001-04, Registro Sindical 
no 006.221.05542-5, por seu presidente ao final assinado, CONVOCA todos os empregados em 
estabelecimentos bancários, associados e não associados, funcionários do BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, da base territorial deste sindicato, composta pelos municípios de MAMANGUAPE, 
RIO TINTO, ITAPOROROCA, JACARAÚ, LAGOA DE DENTRO, ARAÇAGI, MARI, BAÍA DA TRA-
ÍÇÃO, MATARACA, CUITÉ DE MAMANGUAPE, LUCENA e SAPÉ, no Estado da Paraíba para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma ITINERANTE, com 
início às 08h e término às 18h do dia 22/09/2022 para objetivo deliberar sobre a seguinte pauta: 1. 
APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO ACORDO ADITIVO COM O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
À CCT FENABAN 2022/2024; 2. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO 
NOS RESULTADOS SANTANDER (PPRS); 3. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DAS RELAÇÕES 
LABORAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – BOAS PRÁTICAS; 4. OUTROS AS-
SUNTOS CORRELATOS.Será observado o quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. As Assembleias 
serão realizadas de forma ITINERANTE em decorrência da permanência do risco de contágio pelo 
COVID-19, bem como nos termos do Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 de 
março de 2022. Mamanguape (PB), 15 de setembro de 2022. Elário Martins Tomaz – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA - RUA 
CORONEL JOSÉ VICENTE, 22, 1º ANDAR - SALA 102 – CENTRO, CEP: 58.800-005 – SOUSA (PB) 
- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ACORDO ADITIVO BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A À CCT FENABAN; PPRS – TAXA NEGOCIAL; E TERMO DE RELAÇÕES LABORAIS- EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Sousa (PB), 
inscrito no CNPJ sob o no 08.537.904/0001-62, Registro Sindical no 006.221.01846-5, por seu 
presidente ao final assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários, 
associados e não associados, funcionários do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, da base territorial 
deste sindicato, composta pelo município de Sousa, no Estado da Paraíba para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma Itinerante, com início às 08h e término 
às 18h  do dia 22/09/2022 para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO 
DO ACORDO ADITIVO COM O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A À CCT FENABAN 2022/2024; 
2. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS SAN-
TANDER (PPRS); 3. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FINANCEIROS – BOAS PRÁTICAS; 4. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. 
Será observado o quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. A Assembleia será realizada de forma 
Virtual/Remota em decorrência da permanência do risco de contágio pelo COVID-19, bem como 
nos termos do Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022. Sousa 
(PB), 15 de setembro de 2022. Josélio Ramos – Presidente.

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb,No Uso De 
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De 
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja 
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, 
Através Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação 
Previsto Na Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino 
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho 
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, 
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabe-
lece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da 
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas 
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES:
Adan Brito De Carvalho, Ademar Chagas Da Silva, Adriana Brochado De Oliveira, Adriano Vaz 

Da Silva, Ailton Luiz Dos Santos, Ailton Puttlitz, Alane Silva Da Conceição, Alberto Gabriel Amorim 
Freitas, Aldair Correia Da Cruz, Aldair De Nazareth Nunes, Aldemir Guimaraes Costa, Alenisio 
Batista De Oliveira Filho, Alessandra Leite Rezende, Alex Jhéferson Cruvinel Santos, Alexandre De 
Souza Fraga, Alexsandro Dias Casemiro, Alice Vieira Galvao, Aline Chagas Bandeira Martins, Aline 
Cristina Silveira Do Nascimento, Aline Sanches Da Silva, Aline Teixeira Nunes Turchato, Allan Ri-
beiro De Souza, Alva Cleonicia Rohr Martini, Amanda Bernardo Da Silva, Amanda Da Luz Franco 
Santos, Amanda Dos Reis Fiuza Ramalho, Amanda Jucelia Da Silva, Amanda Sales Do Nascimen-
to, Ana Beatriz Da Silva Sousa, Ana Carine Dos Santos Teixeira, Ana Carolina Nunes De Sousa, 
Ana Claudia Garcia De Garcia, Ana Da Fonseca Alves, Ana Lúcia Da Silva Santos, Ana Paula 
Constantina Campos, Ana Paula Oliveira Da Silva, Ana Paula Santos Da Silva, Ana Paula Xavier 
Da Costa, Anaildes Guimarães Santana, Anderson Araujo De Souza, Anderson De Jesus, André 
Junio Rodrigues De Lima, André Luiz De Campos, André Machado Ribeiro, Andrea Fernandes De 
Carvalho, Andreia Cristina Borges, Andreia Gonçalves De Souza Silva, Andresa Carla Nery Xavier, 
Ângelo Márcio De Oliveira E Silva, Anivaldo Domingues De Oliveira, Anna Carilina Sanches Fioren-
tini, Anne Francielle Schroeder, Anselmo Machado Junior, Antonio Adair Anastácio, Antonio Dago-
berto Senna Fernandes, Antonio De Souza Ramos, Antonio Egon Da Silva Alexandre, Antonio 
Marcos Medeiros Dos Santos, Antonio Rodrigues Da Silva, Aparecida Buci Dos Santos Dos Reis, 
Arí Cardoso, Artur Junior Nunes De Brito, Asafe Damásio Leite De Lima, Athamis Hara Jadna Da 
Silva, Barbara Ester Cunha Fretes, Beatriz Da Silva, Beatriz Das Virgens Do Rosário, Beatriz 
Guimarães Da Cruz Silva, Benedito Benício De Aguiar, Bhyanca Skarlat Rosa Vieira, Bianca Oli-
veira Marinho Dos Santos, Bruna Aparecida Da Silva, Bruna Brasil Dos Santos, Bruna Cristiane Da 
Silva, Bruna Da Silva Jagelski, Bruna Ribeiro Marchiori, Bruna Tauãny Dos Santos Américo, Bruno 
Barbosa Fumeiro, Bruno De Azevedo Gomes, Bruno Feitosa Avelino Barbosa, Bruno Francisco Da 
Silva, Bruno Virgilio De Souza Meira, Carlos Alberto Mendes Freire, Carlos Andre Trindade Gomes, 
Carlos Bomfim Teles Sousa, Carlos Daniel Almeida Azevedo, Carlos Eduardo Alves Pedrosa, 
Carlos Eduardo Nunes De Sales, Carlos Henrique Alves Dos Santos, Carlos Henrique Camargo, 
Carlos Thiago Alves Quaglio, Caroline Constancio De Andrade, Caroline Mota De Souza, Cassiane 
Silva De Paiva, César Eduardo Barbosa Teixeira, Chaiana De Souza Basilio, Cheilane Oliveira Da 
Silva Santos, Christian Afonso Pereira Dos Santos, Christiane De Lima Soares, Cícera Rosa Da 
Silva Alves, Cicero Magalhães Da Silva, Claudemir Donizete De Oliveira, Claudia Regina Lanzoni 
Ribeiro, Claudir José Dos Santos, Clelio Scopel De Andrade, Clerio Adilson Da Silva Rabelo, Cleu-
diane Silva Dos Santos, Clovesmir Oliveira Da Silva, Creone Vaz De Almeida, Crislan Conceição 
Santos, Crislania Da Silva Pitombeira, Cristina Aparecida Cardoso De Lima, Daiene Samara Gomes 
Das Neves, Dalvan Soares Silva Lima, Daniel Boulhosa Piñeiro Pires, Daniel Do Nascimento Mo-
raes, Daniel Fonseca Silva Andrade, Daniel Oliveira Nepomuceno, Daniel Rodrigo Ribeiro, Daniela 
Trindade Da Silva, Danilo Cezar Gomes, Daounda Niang, David Da Silva Cezario, Dayane Apare-
cida Neves Fererine, Deivid Dos Santos De Souza, Denisson Junior Santos Souza, Denize Silva 
Santos, Denner Do Nascimento Khaleq, Dennes Willyan Da Silva Souza, Deodete De Morais So-
ares, Diego Alves Souza Lopes, Diego Gonçalves Lopes, Diego Jose Do Prado Zampieron, Diegson 
Pablo Da Silva, Diene Emanuele Vaz Silva, Diênifer Do Prado Alabi, Dirciley Da Silva, Dirlei De 
Andrade, Douglas Rocco, Douglas Teixeira De Lima, Dyego Santos Matos, Edemilson Ferreira Da 
Silva, Edenilson Da Assunção Santos, Edilson Pereira De Souza, Edilton Ferreira Dos Santos, 
Edinaldo Pereira Da Silva, Edinelma Da Silva, Edivaldo Barbosa Santos, Edivam Nascimento 
Matias, Edna Aparecida Da Silva, Edson Elias, Edson Ferreira De Lima, Edson Tenazor Ferreira, 
Eduardo Antônio Da Rocha, Eduardo Dos Santos Paulino, Eduardo Roberto Pereira, Elaine Maria 
De Lima Vieira, Elaine Pires De Oliveira, Eleniuldo Kayabi, Eliana Maria Dias Duarte, Eliane Soares 
Ferreira, Elias Florencio Lima, Eliel Ferreira De Souza, Elielton Bonifacio Da Silva, Elisangela Das 
Dores Leles, Elizabethe Suellen De Oliveira Souza, Elizete Inês Simon Freddi Zang, Ellen Cristien 
De Medeiros, Elton Costa Barbosa, Emerson Chuina Rafino, Erasmo De Lima Ramos Borges, 
Érica Barbosa De Moura, Érica Souza Moura Martins, Erick Wyatt Oliveira Gomes, Ericson Ferrei-
ra Araujo, Erika Miranda Freitas, Érika Silva Dos Reis, Erinaldo Nogueira Da Silva, Estefane Santos 
Do Nascimento, Evelyn Hanna Branco, Everson Junior De Souza Farias, Everton Ribeiro Mariano, 
Ezio Sena Da Silva, Fabiana Santana De Macedo, Fabiano Antonio Da Silva, Fabiano Lucas Dos 
Santos, Fabricio De Oliveira, Fernanda Aparecida De Oliveira,  Fernanda Ferreira Alves, Fernanda 
Rodrigues Silva, Fernando Rocha Vitório Filho, Fernando Silva Santos, Flavia Martins Dos Santos, 
Flavio Xavier Silva, FrancieleBarbosa De Moura, Franciele Glidsan De Souza Faria , Franciele 
Yuseinski, Francisca Aparecida Dias, Francisco Antonio Oliveira Silva, Francisco José Do Nasci-
mento Sousa, Gabbriella DiasPereira, Gabriel Baltazar Limeira, Gabriela Costa Venturin, Gabriela 
Silva Soares, Gabrielle Samara Mendes Silva, Geilson Conceicao De Souza, Genival Pereira Da 
Silva, Gessica Cardozo Da Silva, Gilma Batista Santos, Giovane Alenski Ribeiro Rosa, Giovanna 
Valperes De Lima, Gislene Pereira Borges, Giuseppe Nunes De Oliveira Filho, Giuvane Trindade 
Da Silva, Givanildo Cavalcante Calado, Glauber Dos Santos De Lima, Gleyciele Mendes De Lima, 
Gleyson Silva Moura, Gregor Wadih Basmaji, Guilherme Lourenço Souza Barbosa, Guilherme 
Santos De Oliveira, Gustavo Cordeiro Cunha, Gustavo Henrique Oliveira Santos, Gustavo Oliveira 
Costa, Gyovana Aparecida Gonçalves Santos, Hayana Dos Santos Alves, Heleno Chaves Lima, 
Helica Da Silva Agostinho, Heloisa Brito Silveira, Henrique Dos Santos Mazeti, Herberth Gabriel 
Aragão Silva, Hervaldo Oliveira De Carvalho, Iamara Sousa De Vasconcelos, Iêslen Viturino Da 
Silva, Irene Regina Lopes, Isaac Lima Gomes, Isaac Pinheiro De Oliveira, Isabel Cristina Pereira 
Silva, Isabel Vieira, Isadora Soares De Melo, Isaias Filintro Da Silva, Iury Alexandre De Moraes 
Nascimento, Ivete Morais Da Cruz Santiago, Jackeline Ferreira Santos, Jackeline Stephany De 
Souza Vilas Bôas, Jackson Henrique De Castro Feitosa, Jackson Jones Schneider, Jaime Junior 
Cortez Vieira, Jaime Junior Cortez Vieira, Jaime Junior Cortez Vieira, Jamerson Maurilio Nicomedes, 
Janine De Souza De Araujo, Jaqueline Aparecida Domingues, Jaqueline Santos Da Silva, Jarbas 
Souza Caetano Da Silva, Jean Carlos Pontes Da Fonseca, Jefferson Correia De Almeida, Jenifer 
Coelho Rodrigues, Jenifer Fernanda De Paula, Jennifer Lamounier De Cleves Osorio, Jesiel Alves 
Dos Santos, Jessica Cecilia Reis De Souza, Jessica Dos Santos Conceição, Jessica Lenner De 
Almeida, Jéssica Ligia Furlan Vargas, Jessica Silva Bonifacio Rocha De Paula, João Augusto 
Rossi Ferreira, João Carlos Lisboa, João Paulo De Carvalho, João Victor Pereira Pimenta, João 
Vitor Ferreira De Carvalho, Jocimar Pereira Justo, Joice Aparecida Da Veiga Dos Santos, Jonas Da 
Costa Carrolino, Jonas Santos De Sousa, Jonilson Da Silva Santos, Jose Ailton Do Nascimento 
Junior, José André Souza Dos Santos, José Elio Borges Rubim, José Geraldo Ferraz Sousa, José 
Roberto De Freitas, José Valdivino Cordeiro Júnior, Jose Wagner Batista De Sousa, Josilda Maria 
Da Conceição Carvalho, Josimar Mendes Dos Santos, Josinei Junio Ferreira Moura, Josivaldo 

Pereira Dos Santos, Juliana Araújo Pereira, Juliana Cardoso Chaves, Juliana Gomes Vasconcelos, 
Juliana Karini Ferreira Lima, Juniel Ferreira Dos Santos, Juscileide Da Rocha Santos, Kaio Silva 
Pereira De Souza, Kamila Pereira De Jesus, Karen Carolline Silva Almeida, Karim Lamraoui, Kari-
na Silva Mota, Karina Silverio Pereira, Karine Azeredo Magalhães, Karla Pinheiro Dos Santos, 
Kauani Marcelino Furtunato, Keilla Karine De Paula, Kelly Cristina Almeida Souza, Kenia Figueire-
do Santos De Oliveira, Kenia Milza De Jesus, Kevin William Dalke Quadros, Kleber Bernardes Pires, 
Laila Fernanda Alves, Larissa Graciela Souza De Pádua , Larissa Kimberli Ferreira Xavier Aguiar, 
Larissa Oliveira De Amorim, Layla Vitória Dos Santos Costa, Leandro Israel Fernandes, Leandro 
Roberto Da Silva Guedes, Leiliana Da Silva Cardoso Carlos, Leonardo Climaco Da Silva, Leticia 
Longobardi Sgargeta, Letícia Moreira Borges, Letícia Rebouças Cedraz, Libania Luciano Batista 
Silva, Lidinei Alves Moreira, Ligia Santos De Lima, Lilian Silva Almagro De Araújo, Loadir Rodrigues 
De Freitas, Lourdes Das Chagas Tenorio Mendes, Luan Miqueias Lima Da Silva, Luan Victor Paes 
Lucio, Luana Bósio Da Silva Mota, Luana Regina Rodrigues, Lucas Daniel Coimbra Da Silva, Lucas 
Daniel Lopes Lourenço, Lucas De Souza Vilalta, Lucas Eduardo Dos Santos Oliveira, Lucas Felipe 
Dos Santos, Lucas Franco De Carvalho, Lucas Gomes De Oliveira, Lucas Luiz Dos Santos, Lucas 
Santos Costa, Lúcia Izoelma Malaquias Gomes, Luciana Do Carmo Campos Pagotto, Luciene Da 
Silva Viturino, Luciete Da Silva Teixeira, Lucinete Aparecida Franco Ferreira, Luis Antonio Rodrigues 
Nogueira Filho, Luiz Andre Sezini Laurindo, Luiz Fabiano Caldas Barsi, Luiz Fernando De Jesus 
Pinheiro Rocha, Lummertz Cordeiro Bastos, Luzimira Gonçalves Do Nascimento, Maicon Da Cos-
ta E Silva Araujo, Maicon Dos Santos Luiz, Manoel Do Carmo Silva, Marcele Luise Saint Clair Da 
Rocha, Marcelo Matins Barbosa, Márcia Benedito Da Silva, Márcia Souza Dantas Barbosa, Marcia 
Vieira Da Silva, Marcilele Soares Silva, Marcio José Teixeira, Marcio Oziel Caetano Schardosim, 
Marco Antonio Assis Silverio, Marco Antonio Lima Mendes, Marco Aurelio Carvalho, Marco Mendes 
Da Silva, Marcos Dalfior, Marcos Flavio Da Silva Gonçalves, Marcos Luiz De Oliveira, Marcos 
Paulo Araújo Santana, Marcos Salvador Gurjao, Maria Anunciada Rodrigues Lins, Maria Aparecida 
Carlota Dos Santos, Maria Da Paz Gabriel Nunes, Maria Da Silva, Maria De Fatima Fernandes, 
Maria De Fatima Rojo Beltran, Maria Francisca Souza Do Nascimento, Maria Ivani Pereira Hono-
rato, Maria Karolaine Santos Mendonça, Maria Lucia Guimarães Pestana, Maria Mikelane Da 
Conceição Avelino, Maria Nazaré Coutinho Neri, Maria Sonia Tavares De Oliveira, Maria Vanessa 
Sousa Silva, Mariana Da Silva Oliveira, Mariana Eduarda De Souza Bernardino, Mariele Vieira Da 
Silva, Mario Silva Santos, Marivaldo Santana Dos Santos, Marlene Gomes Costa, Marlene Rezen-
de Dos Santos, Marluce Pereira Barbosa, Marta Caroline Silva Serra, Mateus Felipe Fernandes De 
Souza, Matheus Felipe De Souza, Matheus José Da Silva, Matheus Vilar Marinho, Mauricio Da 
Silva Pereira, Maurício Evangelista De Souza Júnior, Mayckon Wender Inoue Pereira, Maysa 
Ferreira Vasconcelos, Meire Rut Moraes, Meire Santana Martins, Melania Subtil, Meroodjyne Rey-
noso Lantigua, Micael Chaves Silva, Michele Fernanda Gomes, Michele Teixeira Da Silva, Mickael 
Gama Prado, Miguel Sigmaringa Rezende, Mirele Dourado Martins, Monica Ferreira Da Silva, 
Naira Silva Coelho, Nara Gaier Coelho, Natália Da Rocha Barbosa Leite, Natália Dos Santos 
Souza Gomes, Natalia Flor Domingos De Sousa Santos Alencar, Nedi Aires De Oliveira Menegat, 
Nelson Rosseto De Almeida, Neuza Santana De Souza, Neylon Dos Santos Resende, Nicoli Oli-
veira Rosa, Nilian Cristina Da Silva, Nubia Carla Trindade Rangel, Nubia Lara Da Silva, Nycole Lima 
Guimaraes, Odair Da Silva, Odair Da Silva Junior, Otacilio Rodrigues Da Paz Junior, Ozéas Dos 
Santos Batista, Pablo Patrick Da Silva Vertelo, Pacifico Pereira Bento, Pamela Cristina Ferreira 
Guimaraes, Patrícia Aparecida Nunes Teixeira, Patricia Ferreira Dos Santos, Patricia Santos De 
Souza Silva, Paula Jaqueline Carvalho, Paulo Almeida Lima, Pedro Luiz Silva Martins, Rafael 
Guimarães Da Silva, Rafael Kenji Bordignon, Rafaela Roque Dos Santos, Ramon Moreira De Al-
meida, Rangel Tadim Dossantos, Raquel Pereira Moreira, Rayna Souza Machado Guimarães, 
Rebecca Fragoso Barbosa, Reginaldo Bonfioli, Reginaldo Soares Da Silva, Regis Henrique Pinhei-
ro De Araujo, Reinaldo Santos Silva, Renata Louren De Abreu Domiciano, Renato Augusto Moraes, 
Renato Gomes Da Silva, Rian Cézar Santos Lima, Ricardo Ferreira Prestes Guerra,Rita De Cassia 
Da Silva, Roberta Aparecida Pereira Dos Santos, Robson De Andrade, Rodrigo Antonio Dos Santos, 
Rodrigo Botelho Da Silva, Rodrigo Nunes Menezes, Rodrigo Xavier Silva, Rogerio Leonardo Vieira, 
Rogério Santos De Jesus, Romário Aprígio Das Chagas, Romario Carvalho Dos Santos, Romário 
Da Silva Dias, Romilson Rodrigues De Araujo, Ronildo Alves Pinto, Ronne Peterson Novaes Car-
nielo, Rosana Gonçalves Capelão Santos, Roselina Henrique Damasceno Raspanti, Rosenildo 
Santos De Souza, Rosi Maria Anezio Leite, Rosilaine Dos Santos Silva, Ruan Barbosa Lessa, Ruth 
Souza Meireles Martins, Sabrina Natalia Lopes Almeida, Samuel Mendes Chaves, Samuel Poncia-
no Borges, Sandra Helena Soares Dos Anjos Da Conceição, Saulo Dieymison, Sebastiana Ramos 
Camilo, Selma Piaba Bento, Selma Rosa Da Mata, Siaria Cunha Barros, Sibely Juliane Simões 
Barbosa Da Silva, Sicleide Araújo Da Silva, Sidnei Rodrigues Da Silva, Sidneia Rodrigues Da Cruz, 
Silvanete Monteiro De Souza, Silvania Alves Fernandes Barbosa, Simone Banaszeski Rech, Simo-
ne Simplicio De Souza, Simone Vieira Da Costa, Solange Maria De Castro Silva, Stefany Lorrayne 
Goulart Ramos Do Nascimento, Susi Darlem Gomes Vales, Suzana Cristina Neto, Taciane Belchior 
Gonçalves Crespim, Tainara Naiara Pales Dos Santos, Taize Rodrigues Dos Santos, Talia Karina 
De Jesus Balthasar, Tamires Fatima De Souza Da Silva, Tania De Almeida De Jesus Oliveira, Ta-
tiane Camila Aparecida Da Silva, Tatiane Marangoni Nascimento, Tatiara Da Silva, Tayná Teixeira 
Soares Pimentel, Tayssa Rayciany Campos Da Silva, Thainá Yara Poppi Alves, Thainara Pereira, 
Thaison Fuly Gil, Thalia Valdelina Pereira Da Silva, Thalis Cristian Da Silva Alves, Thiago De Aze-
vedo Queiroz, Tiago De Souza Oliveira, Tiago PereiraGomes Dos Santos, Tuanny Gabrielle Da 
Silva Almeida, Uelber Vinicius Jesus Silva, Valdeci Jose De Araujo, Valdecy Pereira Balbino, Val-
delene Santana Do Nascimento, Valdinei Sousa Silva, Valdo Acácio De Souza Filho, Valdomiro 
Gonçalves Dos Santos, Valeria Regina Silva Geraldo, Valto Gaça, Vanessa Pereira Coutinho, Va-
nessa Pereira Galvão, Vanessa Rodrigues De Oliveira, Vania Daniela Da Silva Benevides, Vantuir 
Rodrigues Da Silva, Vanusa De Jesus Dos Santos, Vanusa Dill Fagundes, Verginia Alves, Verni De 
Souza, Vicente Martins Batista Filho, Vinicius Alabasse De Mattos, Vinicius Alves De Campos, Vi-
nícius Salgueiro Fogaça De Carvalho,Vitor Dos Santos, Vitor Hugo Freire Oliveira, Viviane Apare-
cida Silva, Viviane Simoes De Araujo Bertolino, Wagner Pereira, Walysson Ribeiro Mendes, Wa-
shington Luiz Da Silva, Wayner Jose De Andrade, Weligton Diogo Bastos Soares, Wendel De 
Olinda Oliveira, Wendel Ribeiro De Souza, Werik Inacio Da Silveira De Souza, Weslei Mateus 
Francisco, Wesley Gomes Rodrigues Dos Santos, Wilisane Souza Dos Santos Silva, Wilson Gomes 
Nunes Filho, Yasmim Conceição Aguiar, Yohana Gabriela Laubine De Araujo, Yurani Coronado 
Galeano.

Eu, Franklin Duarte Simões, CPF Nº 250.973.558-65, torno público que requeri a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo – a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
para RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. ÁREA 
TOTAL CONSTRUÍDA: 372,03 M², situado no CONDOMÍNIO ATLANTE VILLE, Q-04, LT-62., RUA 
MANOEL NÓBREGA FILHO, Nº 20, CS 72. INTERMARES, CABEDELO-PB.

EDSON DA SILVA LIMA, CPF: 569.283.944-04, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicença de Operação para Regularização de 
Residência Unifamiliar,situadona Rua João Vitaliano, Lote 04-A, Ponta de Matos– Cabedelo/PB.
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