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Justiça da PB proíbe greve de
enfermeiros em João Pessoa

Ato da categoria contra decisão do STF de suspender piso salarial está programado para hoje. Página 4
Estado garante
pagamento do piso
aos profissionais
da enfermagem

Foto: Carlos Moura/STF

Confirmação foi dada
ontem pelo Governo em
reunião com entidades representativas.
Página 13

José Dumont:
Ministério Público
pede reabertura de
caso em Cabedelo
Ator, que segue preso,
no Rio de Janeiro, foi acusado, em 2013, de estupro
de vulnerável.

Por maioria, STF limita decretos sobre armas
Corte mantém decisão de Fachin, que restringiu os efeitos de normativas que regulamentaram o Estatuto do Desarmamento. Página 15
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Paraíba tem
maior cobertura
vacinal contra
a poliomielite

Flibo 2022: em sua 12a edição,
festa literária volta a ser presencial

Alcance já chega a 79%;
estado também possui a segunda maior cobertura contra sarampo, com 74,86%.
Página 3

Rodadas, intermediadas pelo órgão, vão até o
dia 28 de setembro, sempre pela manhã.

Página 12

As dificuldades para
realizar o Censo 2022

652.521

comparada a uma árvore. Precisa
de terra boa, água farta e adubo,
para crescer forte e saudável, e
produzir frutos maiores e mais
saborosos”.

como a estratégia que se utiliza
de experiências ao vivo e tem
como objetivo engajar seu público,
aumentar as vendas e fidelizar
(e encantar) clientes”.
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A Covid em números
NA PARAÍBA

n “Definimos ‘live marketing’

Pessoas com medo de perder benefício social ou
confusão com ações eleitorais atrapalham a pesquisa.

Página 18

CASOS

n “Uma nação pode ser

MORTES vacinas aplicadas

10.403
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NO BRASIL
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612.314.658 6.527.372 12.682.225.087
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Assine o Jornal A União agora:

Torneio de
natação irá
reunir 502
atletas em JP

Editorial

Georgina Luna
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Procon da capital
realiza rodada de
negociações com
superendividados

Foto: Edson Matos

Evento agita a
cidade de Boqueirão,
de hoje até sábado,
com mesas, palestras
e feira de livros. EPC
marca presença com
lançamentos da editora
A União (foto).

Norte-Nordeste
tem início, amanhã,
na piscina da Vila
Olímpica Parahyba.
Página 21
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Editorial
Uma nação pode ser comparada a uma árvore. Precisa de terra boa, água farta e adubo, para crescer forte e saudável, e produzir frutos maiores e mais saborosos. As pessoas que dependem de sua sombra e de seus pomos devem cuidar
bem de quem as protege e alimenta, repartindo o regaço e as safras com equidade. Em clima de paz e solidariedade, podem desenvolver-se mais rápido e melhor
- material e espiritualmente.
O processo desvirtua-se quando alguém ou um grupo lança mão de agrotóxicos para apressar o crescimento e produzir safras extras, violando o ciclo natural da planta. E torna-se nebuloso quando frutos são roubados ou lhe atribuem
doenças, com o fito de subtrair criminosamente o excedente. O que poderia ser
uma extraordinária experiência comunitária, torna-se então uma representação
do inferno descrito no poema de Dante.
Sob a árvore, histórias, lendas, fábulas, enfim, as narrativas de todos os gêneros ganham contornos maravilhosos, e as famílias, sentadas na relva ou sobre belas estamparias de artesanato local, relembram sagas e epopeias, transmitindo
o sentido de ancestralidade para as novas gerações. As crianças aprendem sobre
suas origens e dedicam-se a construir o futuro com os insumos físicos e simbólicos do passado e do presente.
Se alguém enxerta a mentira, o equilíbrio social, é óbvio, se desfaz. A desconfiança afugenta a alegria, e o medo faz com que todos se voltem contra todos, instalando o império da desarmonia. Não demora, cai por terra a primeira vítima. E
o que parecia ser apenas sonho, revela sua face de pesadelo. Não por vontade divina ou determinismo histórico, simplesmente como resultado da ação humana
mesquinha.
Que se cuide da vida como se toma conta de árvore. O esforço coletivo direcionado à preservação da saúde da planta, cuidando de sua sebe, por exemplo,
como se fosse sua memória, relacionando-se, a comunidade, entre si e com a natureza, como se todo dia fosse dia de paz. A mentalidade adolescente, alicerçada
na sabedoria antiga, conduzindo a transformação para o mundo novo que habita os campos do sonho.
Um mundo sem árvores seria uma espécie de reino da melancolia. Uma planície estéril de celebração e criatividade, onde sopra o vento do pensamento único.
O domínio da vontade de um sobre o desejo de todos. A força bruta como substrato constitucional. Caem primeiro as folhas. Depois os galhos retorcidos. Breve, as raízes não irão segurar o tronco. Então, o que prometia ser a visão da beleza, torna-se a corporificação do mal.

Gonzaga Rodrigues

gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador

Dia da árvore
Basta a alusão. O prefeito não precisa
apertar ainda mais seus olhos, escapulir
das urgências, para entrar em forma com
a meninada azul e branco da escola mais
próxima, como fazia o antigo antecessor Oliveira Lima no tentame de incluir
a muda de cássia entre os oitizeiros anosos do paço municipal, na praça Rio Branco. O tentame valeu: oito ou dez anos depois, quando Oliveira Lima se exilou ou foi
exilado da política, a cidade-jardim, assim
chamada por d. Alice Monteiro em poema
de 1922, na Era Nova, seria reconsagrada
como “cidade das acácias.” Debalde Lauro Xavier tentava explicar que não era acácia, e sim cássias as que saíram brotando
fácil e aos milhares das mãos ou dos dedos verdes do dr. Luiz.
Não vem de graça, portanto, o vergel
que orna a imagem mais visível da cidade,
desde a Frederica de ar sutil assim descrita pelo poeta holandês que a governou. Se
não é ilha é península de matas e lavouras cercadas de água doce por todos os lados, menos o de puro sal que vai do Bessa
a Cabedelo. Mesmo na beira-mar, plantando na areia, José Américo colhia manga e
laranja que não davam em terras de juá,
sobrepesando nas galhas do seu quintal.
“É que o senhor tem mão boa” – ajuntou alguém para agradar, eu mesmo, possivelmente.” E ele, sem achar ruim: “Não,
não é isso, é o ar da terra minada de rios.”
Minar, surtir por baixo dos rios do entorno
e, por dentro, da riacharia miúda.
Nessa manhã de véspera, sem nuvens
de cúmulos ou de nimbos tudo concorre para me enverdecer a memória. Da folhinha do dia que a Editora Vozes não
relaxa, ao meu amigo Martinho Moreira
Franco, na minha tentativa de contribuir
para reunirmos em livro o sentimento da
vida ou do mundo que ele nos legou a cada
crônica. Numa manhã de sol auspicioso
como a que me animou anteontem a meter a mão nos guardados, lá vem “Um dia
especial” assinada por Moreira “em tempos de pandemia, um domingo, para esquecer o inimigo invisível e lembrar que
a vida é para ser vista com bons olhos”. E
expressa a seu modo num solfejo de poesia
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Sob a árvore

Crônica

O pinião

musicada que era a que mais lhe acontecia
nas crônicas do coração: “Um dia branco,
feito da canção de Geraldo Azevedo. Um
dia que ‘promete sol, se o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair (...) Como quer o poeta
‘numa praça, na beira do mar ou num pedaço de qualquer lugar (...) um dia branco,
se branco ele for.”
Poetiza-se a seu gosto, embalando a
crônica “no cristal da garganta de Gal Costa”, para terminar reembolsando-me, jovem transeunte, àquela manhã igualmente branca de 1951 ou 52 em que, por pouco
não me incorporava aos meninos e meninas aos quais o prefeito Oliveira ensinava a plantar.
“Talvez os parques e as praças estejam quase desertos de pessoas – saudava
o menino de Jaguaribe – mas as plantas e
as árvores não negarão aos eventuais transeuntes as emanações do perfume nem o
sortilégio dos ventos matinais. No caso de
João Pessoa, a cidade ainda é rica em bolsões de clorofila para desfrute vegetal dos
seus moradores”.

“

Ortilo Antônio

Sinalização para quê?

Crônica

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Placas, placares

A placa deitada no chão, sobre uma relva num canto, a poucos passos do cruzamento, deixou de alertar sobre o perigo que
nos ronda. É quase um aviso aos céus pela
necessidade de parada. Parar para continuar. Assim é o mesmo aviso da saída de
emergência quebrada junto à porta. Praticamente, ela informa que a saída se estreita, se reduz a uma opção, pois o auxílio já
não cobre a emergência, perdeu a razão.
Mas, os raios solares ultrapassam o vidro da janela entreaberta por onde o vento cantarola incontrolável, e atinge o rosto,
ofusca a pupila, chama atenção. É explosão de possibilidades, logo ali à frente do
calendário. Feitas grandes placas imaginadas pelo olhar de Raiz que traz à tona
vida, no grafitti vivo da junção da palha
trançada pelos indígenas, beijadas pela tinta do spray, criando rostos, expressões, bichos. Há placas que afirmam que a vida/
arte sobrevive.
Há placares contrários, como o aviso ancorado à cerca da reserva de Mata
Atlântica cuja mensagem esbranquiçada limita o avanço e a sanha humano. Os
efeitos do tempo traduzem o esquecimento do homem. Placar contrário que atenta
as coisas do existir. O indígena que chora,
a mata queimada, o animal afugentado, a
raça ensanguentada.
O desleixo egoísta dos homens, do homem, que nem percebem as folhas deitadas sobre o ponto de parada enquanto
caminham rumo ao futuro esfumaçado.
Hoje, elas exibem sua decomposição em
tons amarelos, quase poéticos, que nem
lembra o sangue sumido do corpo que já
possuiu essência, que seguiu para outros
mundos, descansou, desencarnou.
Vida, que surge feito um outdoor gi-

“

O mar afoga
nas ganâncias
do dinheiro
vivo, o vivo
morto cujos
placares que
importam
estão em
cifrões
Clóvis Roberto

gante ao deparar-se a um cão equilibrado às costas do dono. Um homem salvação, maltrapilho, vagando pelas ruas, que
leva seu tesouro, poupa-o do cansaço. O
animalzinho sorri agradecido pela carona dorsal. Placar da vida marca novo ponto, enquanto a imagem se afasta pelo Ponto de Cem Réis.
Dias de placas, cuidado. O mar afoga
nas ganâncias do dinheiro vivo, o vivo
morto cujos placares que importam estão
em cifrões. É preciso acionar com o dedo o
placar final, para que caíam mitos e mentiras. Em breve, confirmaremos os placares.
Que sejamos salvos pelos sons dos Chicos,
os Césares e os Buarques, que mantenham
as notas, que nos acordem e nos retirem as
novas amarras.
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contra a poliomielite

Paraíba tem a melhor
cobertura vacinal no país
Estado também alcançou o 2o lugar contra o sarampo, com percentual de 74,86%
A Paraíba ocupa a primeira
posição no ranking nacional de
cobertura vacinal contra a poliomielite, com 79%; e a segunda
colocação na vacinação contra
sarampo, com 74,86%. Os dados
são do Ministério da Saúde, que
define a meta de 95% de alcance
para ambos os imunizantes. A
Secretaria de Estado da Saúde
(SES), junto com os municípios,
está intensificando as estratégias
para facilitar o acesso da população às vacinas e atingir o objetivo até o próximo dia 30, quando será encerrada a Campanha
de Pólio e Multivacinação.
Os estados brasileiros no
topo do ranking de vacinação
contra a pólio são: Paraíba, com
79% de cobertura; Alagoas, com
69,78%; Amapá, com 65,80%; Santa Catarina, com 64,38% e Sergipe, com 62,95%. Em relação ao
sarampo, o Amapá aparece em

Foto: Secom-PB
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Os dados do
Ministério
da Saúde
definem a
meta de 95%
de alcance
para ambos os
imunizantes

Estratégia

A SES, junto com
os municípios está
intensificando as
estratégias para facilitar
o acesso da população
às vacinas e atingir o
objetivo até o próximo
dia 30

primeiro lugar, com 82,33% de
alcance; seguido pela Paraíba,
com 74,66%; Minas Gerais está
em 3º lugar, com 68,27%; Piauí,
com 63,21% está em 4º e Alagoas
é o 5º, com 59,73%.
A secretária de Estado da
Saúde, Renata Nóbrega, atribui
os bons resultados a um trabalho em parceria com os municípios. “A união de esforços vem
sendo o diferencial nessa luta. Fizemos três ações de Dia D, temos
bolsistas da ESP em contato direto com os municípios, articulando e ajudando a criar estratégias
para a melhoria das coberturas
e os municípios estão realizando
busca ativa e facilitando o acesso
da população”, disse.

Informe
Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Após suspensão do piso salarial
pelo STF, enfermeiros têm
notícia alvissareira na Paraíba
Em reunião com representantes do Conselho
Regional de Enfermagem da Paraíba
(Coren-PB), do
Sindicato dos
Enfermeiros
da Paraíba e
do Sindicato
dos Técnicos
d e E n f e rmagem,
na terçaFoto: Arquivo/Secom-PB
feira, o governador João Azevêdo (foto) foi direto ao ponto que
motivou o encontro: “[Quando a lei voltar a viger] o
estado tem as condições financeiras para conceder
o aumento. Somos um governo legalista, que age
com responsabilidade e respeita os trabalhadores”. A luta dos profissionais de enfermagem para
conquistar o piso nacional tem sido árdua. Primeiro, foi a etapa de fazer a proposta passar no Congresso, sob forte pressão do serviço privado de saúde, que tem ‘representantes’ nas bancadas. Mas a
proposta passou, de modo até atabalhoado, uma
vez que não se fixou qual seria a fonte de custeio.
Depois, o STF barrou a lei que estabeleceu o piso
de R$ 4.750, justamente por causa desse motivo, argumentando que esse fator iria gerar instabilidade
fiscal nos municípios, demissão de profissionais e,
por tabela, precarização do serviço de saúde ofertado à população.

Bruno tem novo revés

Os bons resultados da cobertura vacinal são atribuídos à parceria com municípios

Meta contra a poliomielite foi
atingida por 113 dos 223 municípios
Dos 223 municípios paraibanos, 113 atingiram a meta
de vacinação contra poliomielite. A secretária lembra que o
estado vai continuar acompanhando todos os municípios,
incentivando e mostrando a
importância de melhorar as
coberturas. “Precisamos impedir que doenças já erradicadas, a exemplo da pólio e do
sarampo, que só podem ser
evitadas por meio da vacina,
voltem ao nosso país”, alertou.
A SES destaca que há localidades que ainda precisam
reforçar as estratégias de vacinação. Três dos 223 municípios não alcançaram 50% de
cobertura contra poliomielite: João Pessoa (44,64%); Santa Rita (46,30%) e Campina
Grande (48,46%). Em relação à
vacinação contra sarampo, 11

municípios ainda não atingiram a metade do público-alvo previsto, são eles: Quixabá,
Duas Estradas, Tenório, Campina Grande, Serra Redonda,
Congo, Vieirópolis, Caiçara,
Cabedelo, São Bento e Cacimba de Dentro.
Em 2021, a Paraíba atingiu 66,29% do público-alvo
estimado para a vacinação
contra poliomielite e menos
de 70% contra sarampo. Em
2019, os resultados foram melhores, mas a vacinação contra pólio ainda ficou abaixo da
meta, com 92,6%. No mesmo
ano, a Paraíba superou o objetivo em relação à aplicação
de vacinas contra o sarampo,
e obteve 105,78% de cobertura. A Campanha Nacional de
Multivacinação e Poliomielite será encerrada no próximo

dia 30 de setembro. Mesmo
após o encerramento, a vacinação permanecerá em todos
os mais de 1.000 postos espalhados por todos os 223 municípios paraibanos.

n
O Estado vai
continuar
acompanhando
todos os
municípios,
incentivando
e mostrando
a importância
de melhorar as
coberturas

alusão ao Outubro Rosa

HUAC fará mais de 300 consultas com mulheres
n
O Outubro
Rosa visa
fortalecer a
importância
do
diagnóstico
precoce do
câncer de
mama
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Para conscientizar a população sobre a importância
do diagnóstico e tratamento
precoce do câncer de mama,
o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG/
Ebserh) vai ofertar um mutirão de consultas clínicas. As
pacientes serão encaminhadas
para realização da mamografia de acordo com o necessário.
O Outubro Rosa é um movimento que visa fortalecer a
importância do diagnóstico
precoce do câncer de mama
por meio de campanhas de
conscientização e estimula
a participação da população
e entidades na luta contra o
câncer de mama. O mês busca anualmente compartilhar

informações e conscientização sobre o controle do câncer de mama, proporcionando maior acesso aos serviços
de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução
da mortalidade.
“Sabe-se que o cuidado
com a saúde deve ocupar
sempre um espaço em nosso
dia e não apenas um período
do ano, porém ações intensificadas são importantes para
motivar e incentivar as mulheres a estarem atentas para
os sinais do corpo, como por
exemplo realizando com o
autoexame das mamas, e a
busca precoce ao serviço de
saúde”, disse a chefe da Unidade de Atenção à Saúde da

Mulher do HUAC-UFCG/Ebserh, Sandra Karina Rolim.
Os agendamentos acontecem exclusivamente por telefone entre os dias 21 e 30 de
outubro e as consultas serão
marcadas por ordem de ligação. Para marcar a consulta as pacientes devem entrar
em contato através do telefone 2101-5566. O horário de
atendimento sempre ocorrerá entre 8h e 12h e no período
da tarde entre 14 e 17h.
Para ao atendimento é necessário ter cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) da
cidade de Campina Grande,
ter mais de 40 anos e ter realizado um exame de mamografia há mais de dois anos.

A 10 dias da eleição, Bruno Roberto sofreu novo
revés. O segundo suplente de sua candidatura
a senador, Isaac Venerando, anunciou rompimento com o candidato do PL e declarou apoio
a Efraim Filho (União Brasil), que concorre ao
mesmo cargo. Venerando é filho do presidente
da Assembleia de Deus na Paraíba, José Carlos
de Lima.

Cadê as provas, ministro?
O presidente Bolsonaro (PL) está fazendo escola,
no tocante a desferir acusações sem apresentar
provas. E seu ‘aluno’ mais fidelíssimo é o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Nas redes
sociais, ele tentou desqualificar a pesquisa do
Ipec, que mostra Lula (PT) com 47% contra 31%
de Bolsonaro. “TSE, anote esses números que o
IPEC está dando, que no dia 2 de outubro a população vai cobrar o fechamento desse instituto”.
O curioso é que a postagem dele saiu antes da
divulgação dos números.

Para esquecer o passado
Adversário histórico de Veneziano Vital do Rêgo
(MDB), em Campina Grande, Pedro Cunha Lima
(PSDB) disse, em sabatina na Rádio Arapuan,
que, caso chegue ao segundo turno, irá buscar
o apoio do emedebista. Há um problema a ser
superado: fazer Veneziano esquecer dos ataques
que o grupo Cunha Lima fez ao longo dos anos
ao senador, sobretudo no que diz respeito à sua
gestão na prefeitura.

Uma câmera
bem indiscreta

“Isso é uma
circunstância”

Depois que a pandemia
de Covid-19 obrigou a
adoção de sessões remotas nos parlamentos
do país, transmitidas
ao vivo, algumas cenas
inusitadas têm vindo a
público. A ‘vítima’ mais
recente da câmera indiscreta foi o deputado
estadual João Gonçalves. O parlamentar se
descuidou e apareceu
na imagem sem calça, durante sessão da
ALPB.

De Pedro Cunha Lima
(PSDB), justificando o
seu apoio não a um,
mas a dois candidatos à Presidência da
República, em entrevista a uma rádio de
João Pessoa: “Isso é
uma circunstância que
acontece em vários
estados. Meu voto para
presidente é para Tebet. Deixo claro o meu
voto, mas recebi com
alegria o candidato
Ciro Gomes”.

Ricardo protocola novo recurso
para alterar decisão do TSE
A candidatura de Ricardo Coutinho (PT) a senador está nas mãos do STF. A defesa do petista
protocolou novo recurso extraordinário na corte
superior contra decisão do TSE, de 2020, que o
tornou inelegível, por acusação de abuso de poder econômico nas eleições de 2014. Uma ação
anterior contra a decisão do TSE estaria parada
desde fevereiro, aguardando decisão da ministra
Cármen Lúcia.
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em João Pessoa

TJPB proíbe greve dos enfermeiros
Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho estabeleceu multa diária de R$ 100 mil, em caso de descumprimento
Juliana Cavalcanti

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O Tribunal de Justiça da
Paraíba (TJPB) determinou
ontem o impedimento da greve dos enfermeiros de João
Pessoa prevista para iniciar
às 7h da manhã de hoje. De
acordo com a decisão liminar
do desembargador Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, ficou
estabelecida uma multa de R$
100 mil, em caso de descumprimento. A ação foi movida
pelo Município de João Pessoa
contra o Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba
e o Sindicato dos Auxiliares e
Técnicos em Enfermagem do
Serviço Público do Estado da
Paraíba.
Conforme o texto da decisão do Tribunal de Justiça
da Paraíba, o Município de
João Pessoa alega ter recebido
no último dia 19, a comunicação dos órgãos sindicais informando a deflagração de paralisação por 24 horas entre os

dias 21 e 22 de setembro como
forma de protesto pela decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF) que manteve a suspensão, pelo prazo de 60 dias, da
eficácia da Lei 14.434/2022 e
que durante a paralisação seria mantida 50% das atividades de urgência (hospitais e
UPAS), mas que em relação
aos demais serviços, haveria
paralisação completa.
No entanto, a Prefeitura
argumentou que “tal movimento não observou o prazo de comunicação prévia de
72 horas previsto no art. 13 da
Lei nº. 7.783/1989, bem como
a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte de Justiça no sentido de que
carreiras ligadas a serviços essenciais, como é o caso do grupo operacional da saúde, não
possuem direito à realização
de greve”.
A Prefeitura da capital
também apontou ausência de
tentativa de negociação por
parte dos órgãos sindicais

para efetivação de medidas
que pudessem evitar a paralisação, bem como ausência,
por parte do movimento grevista, de apresentação de plano de contingência para con-

n
Além da multa
diária de
R$ 100 mil, o
desembargador
diz que, se a
greve ocorrer,
deve ser mantido
o quantitativo
mínimo de 80%
do serviço

tinuidade dos serviços.
Na decisão liminar, o magistrado observa que levando
em consideração o caráter essencial dos profissionais da

enfermagem do serviço público, revela-se legítima a imposição de restrição à greve diante da possibilidade de graves
lesões – algumas irreversíveis
– que possam ser causadas ao
bem comum, mesmo que a paralisação seja breve.
“Ante a argumentação exposta, entendo pela necessidade de concessão da medida
liminar requerida para impedir a realização do movimento grevista agendado para ser
deflagrado na data de 21 de
setembro de 2022 sob pena
de imposição de multa aos
órgãos sindicais e seus dirigentes, ficando advertidos os
servidores que aderirem ao
movimento que estão sujeitos a descontos em seus vencimentos, tal como decidido
pelo Supremo Tribunal Federal na tese jurídica do tema 531
de repercussão geral”, destacou o desembargador.
Neste sentido, Oswaldo
Trigueiro decidiu por deferir
a medida liminar para que a

greve não seja realizada. Além
da multa diária de R$ 100 mil
reais, no documento para suspender o movimento, o desembargador determinou que
se a paralisação fosse realizada, deveria ocorrer com a manutenção de quantitativo mínimo de 80% do serviço.
“Diante do exposto, defiro
a medida liminar pretendida
para determinar a não realização do movimento grevista a
ser deflagrado no próximo dia
21 de setembro, sob pena de
imposição de multa de R$ 100
mil ao dia aos órgãos sindicais
promovidos e seus respectivos
dirigentes em caráter solidário
e, por fim, deixando claro que
os servidores aderentes à mobilização podem ter, desde já,
realizados descontos em seus
vencimentos pelos dias não
trabalhados”, concluiu.
Manutenção da greve
“A paralisação está mantida e os profissionais do município não vão poder partici-

par, apenas os que tiverem de
folga”, segundo informou é da
presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB), Rayra Beserra.
Ela informou que o Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba emitiu um
documento pedindo que na
iniciativa privada fosse garantido 50% do efetivo no ato
porque pelo código de ética, o
profissional de enfermagem
tem direito a participar desses movimentos, garantindo
a continuidade da assistência
desses profissionais.
“Portanto, tem que ficar
uma porcentagem trabalhando normalmente para que a
paralisação possa acontecer”,
explicou.
Segundo a presidente, a
decisão pretende eliminar um
direito do trabalhador que é
a realização de greve. “É um
absurdo. É um direito do trabalhador sendo suprimido,
mas o evento vai acontecer”,
finalizou.

pelo Governo Federal

Dinheiro repassado para alimentação escolar é insuficiente
Foto: Reprodução

Juliana Cavalcanti

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O programa Giro Nordeste recebeu na noite de ontem
a assessora da Organização
pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (Fian Brasil) e coordenadora do Observatório da
Alimentação Escolar (OAE),
Mariana Santarelli. Entre os
temas da entrevista estavam a
questão da segurança alimentar, o veto do Governo Federal
ao reajuste do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além da campanha da sociedade civil para derrubar a
decisão do Presidente da República que impacta a alimentação de crianças em escolas.
Mariana Santarelli também é pesquisadora do Centro de Referência de Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional. Ela tem como
uma das prioridades a Política Nacional de Segurança
Alimentar.
O Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae)
atende atualmente 40 milhões
de estudantes de escolas públicas de todo o Brasil, repas-

Mariana Santarelli diz que os 34% que foram vetados do repasse à merenda ainda seriam insuficientes

sando dinheiro para que os
Estados e municípios possam
comprar alimentos. Sobre isso,
ela afirmou que o valor repassado pelo Governo Federal
para alimentação escolar das
crianças e jovens não é suficiente, pois não acompanha a
alta dos preços dos itens que
compõem a refeição servida
nas escolas.
Também criticou o fato de
desde 2017 não ocorrerem reajustes nesse valor repassado

aos estados e municípios. “O
Programa Nacional de Alimentação Escolar é o mais
importante programa para
o enfrentamento da fome e
a garantia do direito humano à alimentação. Esse valor
hoje não é suficiente para lidar
com essa alta do preço dos alimentos fundamentais da cesta básica que fazem parte da
alimentação escolar como o
leite, óleo de soja, carne, etc”,
pontuou.

Mariana Santarelli lembra
que o aumento equivalente a
34% no valor original repassado para merenda escolar (que
foi vetado) ainda seria insuficiente para atender a todas as
necessidades. Sobre isso, destaca que foi realizado um estudo junto com a Associação
Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (Fineduca) onde eles observaram
os valores per capita do orçamento total existente em 2010

e aplicaram o IPCA Alimentos e Bebidas (índice de inflação que vai tratar do preço dos
alimentos).
“Aplicaram esse índice ao
que era o valor do orçamento
de 2010 para cá e ai chegaram
ao valor de R$ 7,8 bilhões que
é o que a gente precisaria só
para manter o poder de compra que o programa tinha em
2010. Isso é um aumento de
quase 90% do que a gente tem
hoje no orçamento do Programa, só pra recuperar o poder
de compra que a gente tinha
naquele ano”, adiantou a pesquisadora ao jornalista Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba (TV
UFPB).
Além de apontar a estimativa de valor real que deveria
ser acrescido ao valor atual
de repasse, a pesquisadora
acrescentou que hoje a sociedade vivencia as consequências de uma decisão política
do Congresso Nacional que
foi congelar o orçamento público por 20 anos, cuja emenda constitucional estabeleceu
o teto dos gastos.
Neste sentido, defendeu
que a consequência prática

disso na realidade do cidadão
brasileiro é não ter mais políticas sociais, porque não há
como fazer redistribuição de
renda e política social a não
ser que seja com um orçamento que acompanhe a inflação.
“A tendência que a gente está
observando é que todo investimento social será concentrado em políticas como o Auxílio Brasil, que são políticas de
transferência de renda, também importantes, mas que
estão sendo usadas de uma
maneira errada, que tira de
dentro as outras políticas do
sistema único de assistência
social”, ressaltou.
O Giro Nordeste teve início
às 19h de ontem. O programa
é exibido ao vivo e sem intervalos pela TVE Bahia, além do
canal no YouTube e o site tve.
ba.gov.br.
A atração é ancorada pelo
jornalista da TVE Bahia, Juraci Santana e conta com a participação de jornalistas nos demais Estados. Além da Bahia,
o Giro Nordeste é exibido em
Sergipe, Ceará, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Espírito Santo.

‘Monkeypox’

no auditório do Sebrae

Paraíba registrou ontem novos
15 casos suspeitos da doença

João Pessoa sedia hoje o Simpósio
de Governo Digital para servidores

Nalim Tavares

Especial para A União

A Paraíba registrou ontem novos 15 casos suspeitos de Monkeypox, conhecida como varíola dos
macacos. Até o momento,
foram feitas 261 notificações
no estado, sendo 17 confirmadas, um provável, 119
descartadas e 124 suspeitas.
As informações são do último boletim divulgado pela
Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB).
Os novos pacientes sob

observação são residentes
dos municípios de João Pessoa (atualmente com 65 casos suspeitos), Cabedelo (18
casos), Areia, Lucena e Santa Rita (dois casos cada) e
Conde (um caso).
Pacientes
Dos casos suspeitos, 68
são pacientes do sexo masculino e 56, do feminino.
Dos confirmados, 15 são homens e duas são mulheres.
Entre as confirmações está
uma criança de zero a nove
anos, seis jovens de 20 a 29

anos, sete adultos de 30 a 39
anos, dois de 40 a 49 anos e
um de 50 a 59 anos.
Caso uma pessoa apresente sintomas da doença
— como lesões cutâneas,
normalmente com formação de crosta, febre, fadiga, dores musculares e gânglios (linfonodos) inchados
— as instruções da SES-PB
envolvem buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS)
ou uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) para a
realização de exames comprobatórios.

O Governo do Estado,
através da Secretaria de
Estado da Administração,
realiza, hoje, o I Simpósio de Governo Digital. O
evento, realizado em João
Pessoa, tem como foco os
servidores do Estado que
estão diretamente ligados
à transformação digital,
suas diretrizes e estratégias governamentais.
A abertura será feita
pela secretária de Administração, Jacqueline Gusmão, e pelo secretário de
Planejamento, Orçamen-

to e Gestão da PB, Gilmar
Martins. Ambos integram
o Comitê Gestor de Governança (CGG) instituído pelo decreto nº 39.271,
de 28 de junho de 2019.
Palestras
As palestras serão ministradas durante o período da manhã e da tarde,
no auditório do Sebrae, no
Bairro dos Estados.
Nomes como Bruno
D’Abadia, secretário de
Administração do Estado de Goiás e presidente

do Conselho Nacional de
Secretários de Administração (Consad); Rodrigo
Diniz, subsecretário de Governança Eletrônica e Serviços de Minas Gerais; e
Mariano Lafuente, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estarão entre os expositores.
Temas como Carta de
Serviços e Transformação
Digital; Portal do Governo
Digital; Transformação Digital e Emprego Público: o
futuro do trabalho no Governo, serão debatidos.
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Dificuldade para contar a população
Medo de perder benefícios sociais e confusão com o período eleitoral dificultam o trabalho dos recenseadores
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem coletando informações do Censo 2022
até o dia 31 de outubro. A meta
é fazer a contagem de toda a população em quase 1,3 milhão de
domicílios estimados na Paraíba. No entanto, durante o processo, eles têm enfrentando dificuldades, pois a população se
mostra resistente em fornecer
dados pessoais por medo de
perder benefícios assistenciais e
ou outros fatores, como a confusão com ações relacionadas ao
período eleitoral. Para reverter
o quadro, o órgão vem desenvolvendo estratégias para que
a meta seja alcançada. No final
de setembro, será divulgado o
segundo balanço da população recenseada na Paraíba em
70 dias de coleta.
Os recenseadores têm encontrado resistência, principalmente em áreas nobres das
principais cidades. Em João Pessoa, os bairros do Bessa, Altiplano, Cabo Branco e Tambaú
os recenseadores registraram
maior dificuldade.
O coordenador de Divulgação do Censo na Paraíba, Jorge
Alves, revela alguns fatores que
provocaram a resistência em relação a coleta de dados: período
eleitoral, deixar de receber benefícios assistenciais, medo de
fornecer dados pessoais com receio de golpe, morador ausente
e dificuldade em acessar os condomínios.
Para facilitar o acesso dos recenseadores aos condomínios,
o IBGE enviou ofícios às administradoras. “Fizemos contato com quatro administradoras de condomínios na Paraíba
e elas se dispuseram a ajudar.
Pedimos aos síndicos para entrarem em contato com IBGE,

Foto: IBGE/Divulgação

n
Todos são
obrigados,
de acordo
com a Lei
nº 5.534/1968,
a prestar as
informações
solicitadas
pelo IBGE

solicitando o agendamento da
visita dos recenseadores ao prédio”, declarou.
A coincidência do Censo
2022 com o período eleitoral foi
outra dificuldade. “As pessoas
achavam que era uma pesquisa de caráter eleitoral, pelo fato
de o IBGE ser um órgão federal”,
disse Jorge Alves. Ele explicou
que o IBGE é autônomo, ou seja,
realiza a pesquisa de forma fidedigna, independente do presidente da república vigente.
Jorge Alves acrescentou que
depois que a imprensa passou
a divulgar informações sobre
o Censo “os moradores foram
bem mais receptivos”.
Outra estratégia foi selecionar recenseadores que vivem
em comunidades quilombolas,
indígenas e periferias da cidade. “Isso facilitou muito o acesso
a locais de difícil acesso. Como
eles já são da comunidade, conhecem as pessoas que podem
engajar a população a participar da pesquisa”, citou.
Em caso de recusa
O coordenador de divulgação do IBGE, Jorge Alves, explica que os recenseadores são
treinados para esclarecer possíveis dúvidas dos moradores,
informando que os dados são
sigilosos e possuem finalidade
apenas estatística.
Em caso de recusa inicial em
prestar informações de forma

n
Informações
coletadas
através do
Censo são
utilizadas
para a
elaboração
de políticas
públicas em
várias áreas

Meta do IBGE é recensear, até 31 de outubro, em toda a Paraíba, aproximadamente 1,3 milhão de domicílios

presencial, o recenseador poderá ir ao domicilio outra vez,
para fazer a sugestão de preenchimento do questionário através da internet ou por telefone,
além de informar sobre a Lei nº
5.534/1968, que obriga as pessoas a prestarem as informações
solicitadas pelo IBGE.
Esgotadas as tentativas de
convencimento, o recenseador
informa o ocorrido ao seu supervisor imediato, para que ele,
junto com seus superiores, tente reverter a situação. Após essa
fase, o supervisor do setor entregará uma carta de notificação, mostrando os termos da
legislação que estabelece a obrigatoriedade da prestação de informações.
Jorge Alves evidencia que
o órgão prioriza a resposta espontânea das informações, explicando a importância dos dados para elaboração de políticas
públicas e exercício da cidadania, que beneficiam entidades e
sociedade civil.

Na Paraíba, mais de 1,57 milhão
de pessoas já foram recenseadas
Cerca de 1,57 milhão de
pessoas foram recenseadas
em 543,9 mil domicílios distribuídos por toda a Paraíba, até o dia 29 de agosto, de
acordo com o primeiro balanço do Censo Demográfico 2022. No Brasil, o total da
população recenseada até
então era de quase 60 milhões. A operação começou
no dia 1º de agosto.
Os dados parciais apontam ainda que 6.318 indígenas e 5.813 quilombolas já
haviam sido recenseados.
Esses números correspondem a 1,4% e a 1,5% do total
de pessoas que pertencem
a esses povos e comunidades tradicionais contados
no país, respectivamente.
No estado, a maior par-

Questionários
Durante as
entrevistas, os
recenseadores
utilizam dois tipos
de questionários: o
básico, composto de
26 perguntas, e o de
amostra, que contém
77 quesitos

te dos questionários aplicados nos domicílios (99,7%),
aproximadamente 542,5
mil, foi respondida de forma presencial, enquanto
428 optaram por responder pela internet e 982 por
telefone.
Em relação ao tipo de
questionário, 82,4% dos domicílios (448.079) responderam ao básico, com 26
quesitos, e 16,5% (89.676) ao
ampliado ou da amostra,
com 77 perguntas. Nacionalmente, esses percentuais foram de 88,2% e 11,8%,
respectivamente. No mesmo âmbito, o tempo mediano de preenchimento tem
sido de seis minutos para o
questionário básico e de 18
minutos para o ampliado.

Dia da árvore

JP terá distribuição de mudas na nascente do Rio Cuiá e na orla
Mayra Santos
mayraalvessantos@hotmail.com

Neste 21 de setembro é celebrado o Dia da Árvore, cujo
objetivo é sensibilizar a população em prol da conservação
do meio ambiente e dos recursos naturais. Hoje serão realizadas ações pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João
Pessoa (Semam-JP) com distribuição de pelo menos 100 mudas para a população em geral.
A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de
João Pessoa promoverá ação na
nascente do Rio Cuiá, às 9h, a
fim de promover a revitalização da área externa e, na oportunidade, serão distribuídas 50
mudas. Além disso, no mesmo horário, durante a realização da etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia também
serão distribuídas 50 mudas, na
divisa das praias do Cabo Branco e Tambaú. Por fim, no Parque
Paraíba, no Cabo Branco, acontecerá plantio de mudas de árvore, às 17h.
A capital possui cerca de 330

mil árvores plantadas em calçadas, canteiros centrais, parques, praças, entre outros espaços, conforme a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
(Semam). De acordo com Martinho Queiroga, chefe da Divisão de Arborização e Reflorestamento da Semam-JP, trata-se de
um dado positivo, entretanto, o
órgão busca elevar esse quantitativo, garantindo também a
preservação das árvores.
Martinho Queiroga, que
também é coordenador geral do Viveiro Florestal da Semam-JP, informou que só este
ano foram produzidas, até o
momento, 10.778 mudas, tendo sido adotadas nove mil. Já
no ano passado, foram produzidas 14.138, e 12 mil doadas.
A estimativa para este ano é de
produzir e doar em torno de 20
mil mudas, no total, para a população.
Além disso, informou que
no viveiro são produzidas mudas de árvores nativas para a arborização da cidade de João Pessoa. Elas são ideais para quem
mora em apartamento que só
pode manter uma muda em

Foto: Evandro Pereira

Distribuição de mudas de árvores visa conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente

um jarro ou até mesmo aquelas
pessoas que possuem jardim
em suas residências, sendo possível adotar o ipê de jardim, já
que esta é uma espécie arbórea
que chega ao máximo de três a
quatro metros, o que é ideal para
essa circunstância.
“Trabalhamos com um viveiro de produção de mudas
para cada vez mais melhorar a
arborização da cidade. Além do

mais, temos programas que visam aumentar o plantio de árvores em canteiros centrais, praças
e parques e áreas degradadas,
como é o caso do programa Árvores da Cidade”, ressaltou.
O programa Árvores da Cidade sugere que na frente de
cada residência seja plantada
uma árvore, nas ruas que estão
sendo pavimentadas e padronizadas, tanto na via pública como

nas calçadas. Ele informou que o
primeiro bairro a ser contemplado será o do Seixas, porque foi o
primeiro a ser finalizado com a
pavimentação e padronização.
Senar
Por outro lado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
da Paraíba (Senar-PB) também
tem realizado ações em alusão à
data. Durante a Expofeira Paraí-

ba Agronegócios 2022, realizada
na semana passada, foram distribuídas 500 mudas das mais
diversas variedades de plantas nativas da Mata Atlântica e
frutíferas.
“O Sistema Faepa/Senar
contribui com o meio ambiente e com a produção sustentável
de alimentos. Então esse trabalho tem como objetivo mostrar
a importância da árvore, na preservação, na sustentabilidade é
imprescindível”, explicou Tatiana Pontes, analista do Senar
Paraíba.
MPT-PB
O Ministério Público do Trabalho na Paraíba (MPT-PB) lança hoje a campanha “Adote uma
Muda, Plante uma Vida”, às 10h,
no Edifício-Sede do MPT-PB, em
João Pessoa. A campanha tem
por fim a distribuição gratuita
de mudas de árvores para a população. A ação ocorrerá nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, respectivamente das
8h às 16h. As mudas distribuídas pelo MPT-PB são de espécies frutíferas e nativas da Mata
Atlântica.
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Raiva animal

Dia D de vacinação será no sábado
Meta é imunizar 560 mil cães e 201 mil gatos em todo o estado; campanha prosseguirá até o dia 30 deste mês
O Dia D da Campanha de
Vacinação contra a Raiva Animal ocorrerá neste sábado, dia
24, em toda a Paraíba. A informação é do Núcleo de Controle de Zoonoses da Secretaria
de Estado da Saúde (SES) que
está organizando a Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal, que faz parte do
Programa Nacional de Imunização (PNI) para a prevenção
da doença infecciosa aguda
viral que pode ser transmitida
também aos humanos. Na Paraíba, a meta deste ano é imunizar 761.830 animais, a partir
dos três meses de idade, sendo 560.127 cães e 201.703 gatos.
De acordo com o chefe do
Núcleo de Zoonoses da Secretaria, o médico veterinário
Francisco de Assis Azevedo
“a vacina contra raiva animal
utilizada na campanha é de
cultivo celular com uma resposta imunológica duradoura, mas é preciso que seja aplicada anualmente para que a
proteção do animal, e consequentemente da população,
seja efetiva”.
Ele frisou que a transmissão do agravo entre humanos
e animais se dá por meio de
mordidas, arranhões e saliva de animais infectados em
contato com a pele lesionada
ou mucosas. O vírus acomete
o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução, sendo letal em aproximadamente 100% dos casos.
Para a campanha deste
ano, Francisco de Assis Azevedo ressalta que foram realizadas capacitações com as 12
Gerências Regionais de Saúde
a respeito do manejo de materiais e montagem dos mais de
800 postos de vacinação, que
serão divididos nos 223 mu-

“

É preciso que
seja aplicada
(a vacina
contra a raiva)
anualmente
para que a
proteção do
animal, e
também da
população,
seja efetiva

n
Os últimos
casos de raiva
em humanos,
nos quais
o animal
agressor foi
um cão, foram
registrados
há 23 anos em
João Pessoa e
Queimadas

Francisco de Assis Azevedo

nicípios paraibanos durante
o Dia D. “A mobilização deste ano contará com aproximadamente seis mil profissionais
de saúde, das 8h às 17h no sábado, mas a campanha segue
até o dia 30 de outubro e a população pode procurar o município de residência para vacinar o seu cão, ou o seu gato”,
observa.
Francisco de Assis Azevedo frisou que, apesar de não
haver registros de raiva humana transmitida por cães e
gatos há 23 anos na Paraíba,
não é momento de descuidar
da proteção por vacina. Os
últimos casos da doença na
Paraíba em humanos, onde
o animal agressor foi o cão,
foi em 1999 nos municípios
de Queimadas e João Pessoa.

no Bairro dos Estados

PMJP começa obra para
melhorar a acessibilidade
Com o objetivo de proporcionar a melhoria da mobilidade e segurança nos passeios públicos, a Prefeitura
de João Pessoa, através da Superintendência Executiva de
Mobilidade Urbana (SemobJP), elaborou um projeto de
acessibilidade, cuja execução
foi iniciada ontem, pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), na avenida Rio Grande
do Sul, Bairro dos Estados.
O projeto consiste de inserção das calçadas acessíveis, no qual todo trecho receberá uma nova calçada em
concreto com piso tátil, rampas de acesso ao cadeirante,
faixas de pedestre serão requalificadas e nelas implantadas piso tátil e os semáforos existentes passaram a ser
sonoros. Agentes de mobilidade da Semob-JP vão interditar
a faixa da direita na Avenida
Rio Grande do Sul, visando a
segurança dos trabalhadores e
a movimentação do maquinário na obra.
De acordo com o superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, o projeto visa
atender uma solicitação do
Ministério Público, por meio
de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que beneficiará toda a comunidade do bairro e instituições
que atendem pessoas com de-

Foto: Codecom-CG

ficiência física, como o Instituto dos Cegos e a Funad.
“Com a execução desta obra,
serão favorecidas as pessoas
com mobilidade reduzida que
usufruirão dos espaços e das
relações com mais confiança e
comodidade”, declarou.
“Vamos iniciar pela avenida Rio grande do Sul e o prazo será de 90 dias para a conclusão de todas as avenidas
contempladas”, confirmou o
diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra, Rodrigo
Pacheco.
Avenidas contempladas
A execução vai iniciar pela
avenida Rio Grande do Sul,
(Posto Extra) com 200 metros (m) de rua, 400 metros
de calçadas; avenida Santa
Catarina, da avenida Epitácio Pessoa até a rotatória do
Cemitério Santa Catarina,
com 780 metros de rua 1.560
metros de calçadas; avenida Mato Grosso, da avenida Amazonas até a Avenida
Santa Catarina com 200 metros de rua e 400 metros de
calçadas; avenida Goiás, da
Amazonas até a Santa Catarina, com 210 metros de rua
e 420 metros de calçadas e a
avenida Amazonas, da Epitácio Pessoa até a avenida Mato
Grosso, com 440 metros de
rua e 880 metros de calçadas.

Centro de Controle de Zoonoses de Campina Grande tem como meta, no Dia D, imunizar 50 mil cães e gatos

Campina Grande terá 90 pontos de vacinação
A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Campina
Grande, através do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ),
iniciou a campanha de vacinação antirrábica 2022 nesta semana, pelos sítios da
zona rural, e no próximo sábado, 24, realizará o dia D
em 90 pontos de vacinação
do município. A campanha
vai acontecer até o dia 21 de
outubro.
A meta da campanha é
atingir mais de 50 mil animais na cidade, entre cães e
gatos, sendo a vacina aplicada a partir dos três meses de

idade. A orientação é que os
donos de pets procurem um
dos locais no próximo sábado
e, após o dia D, podem buscar
a vacina antirrábica diretamente no Centro de Controle de Zoonoses, na rua Isolda
Barros Torquato, sem número, no bairro Bodocongó.
A raiva é uma doença
infecciosa aguda viral, que
pode ser transmitida para
os seres humanos e tem a capacidade de levar a pessoa
à morte. A vacina é o único
meio de evitar a transmissão
da doença e é bastante eficaz,
além de não ter contraindi-

n
Autoridades
alertam que
a condução
dos animais
para os locais
de vacinação
não deve
ser feita por
crianças

cação. “Vacinar o seu bicho
é um ato de amor consigo,
com seu pet e com a sociedade”, disse a coordenadora do
CCZ, Aretusa Nascimento.
É necessário ter alguns cuidados no momento da vacinação. “Não se deve enviar crianças conduzindo os animais.
Levar o cartão de vacina do
animal (caso não tenha será
produzido no posto). É necessário também que animais
que não são tão sociáveis com
outros estejam com focinheira.
A contenção desses animais
fica a cargo do proprietário”,
finalizou Aretusa.

rede estadual

Se Liga no Enem: Mais de mil estudantes
participam de aulas presenciais do programa

Cerca de 1.100 estudantes da Rede Estadual de
Ensino começaram a participar das aulas presenciais do programa Se Liga
no Enem Paraíba, que tiveram início nessa segundafeira (19), em 14 Gerências
Regionais de Ensino espalhadas pelo estado. As aulas estão acontecendo de
segunda a quinta-feira, das
18h30 às 21h30, em 17 polos espalhados pelas Gerências Regionais.
O cronograma das atividades foi disponibilizado em cada polo para que
o estudante organize a própria metodologia de estudo tendo total suporte da
equipe, tanto presencialmente como por meio das
plataformas remotas.
Com o avanço da vacinação e retorno das atividades presenciais, em
2022, os festivais presenciais retornaram e, agora,
o programa contará com
atividades na modalidade híbrida. Os estudantes
que ainda desejam participar das aulas presenciais
podem procurar um dos
polos do Se Liga no Enem
para realizar a inscrição.
Os alunos que já estão inscritos e desejam ter

Foto: Secom-PB

Aulas presenciais estão acontecendo em 17 polos espalhados nas 14 Gerências Regionais de Ensino

acesso aos materiais das aulas podem acessar o Painel
de Busca e entrar na sala
do Classroom utilizando
o CPF disponibilizado na
hora da inscrição, por meio
do link https://linktr.ee/seliganoenempb. O material
conta com revisão de conteúdos de forma otimizada
e dinâmica, questões autorais elaboradas pelos professores do programa, além

de estratégias para uma revisão eficiente.
O programa
O Se Liga é um programa multiplataforma, em
que são utilizados diversos
canais para disponibilizar
os materiais. A base de tudo
está no Classroom, onde são
postadas as videoaulas, o
material de apoio, e as questões autorais desenvolvidas

pelos professores, sempre
seguindo a matriz do Enem.
Caso o estudante queira revisar de forma aprofundada, no YouTube estão todas
as aulas gravadas, desde
2020 e atualizadas até agora, além de lives em formato de festival. Entre 2020 e
2021 o Se Liga teve mais de
12 mil estudantes inscritos
na modalidade Remota (aulas on-line).
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escondido

Suspeito de matar vereador é preso
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Justiça manteve a prisão
de Clegis Marcos Pull Pinto,
42 anos, que já foi transferido para o Presídio do Roger,
na manhã de ontem, após audiência de custódia. Ele era
procurado pela Polícia Civil
do estado do Pará, pelo envolvimento no assassinato
do sindicalista e vereador da
cidade de Redenção/PA, no
ano de 2010. O parlamentar
foi executado com quatro tiros na cabeça.
“Primo”, como é conhecido, também é apontado como
principal receptador de cargas roubadas dos caminhões
do Centro de Distribuição
Norte-Nordeste do Magazine Luiza, ocorridos nas BRs
101 e 230, na Paraíba.
A prisão de “Primo” como
ele é conhecido foi realizada
por policiais da Delegacia de
Roubos e Furtos de Veículos
e Cargas, na sexta-feira (16),

mas somente no final da tarde de segunda-feira (19), foi
revelada a sua prisão, pois o
delegado Carlos Othon estava mantendo contato com a
Polícia Civil do Pará, onde é
investigado por vários crimes.
“Primo” estava residindo no Bairro das Indústrias,
sendo preso em flagrante pelo
uso de documentação falsa,
receptação e posse de arma/
munição, previstos, respectivamente, nos artigos. 304 e
180 do Código Penal, e art. 12
da Lei 10.826/2003. Com o investigado os policiais da DRFVC apreenderam vários objetos roubados, 70 munições,
além de documentos falsos.
O delegado Carlos Othon
informou ainda que “Primo”, dava apoio à organização criminosa que realizava
as abordagens armadas aos
caminhões do Centro de Distribuição Norte-Nordeste do
Magazine Luiza, ocorridos
nas BRs 101 e 230, na Paraíba.
Othon explicou que há

Foto: PolíciaCivil

Assassinato aconteceu no interior do Pará, mas a prisão foi realizada no Bairro das Indústrias, em João Pessoa

Assaltos
“Primo” é apontado
como receptador de
cargas roubadas nas
rodovias federais da
Paraíba pertencentes
ao Grupo de Lojas
do Magazine Luiza,
instalado na Paraíba

Vários documentos, todos falsificados, foram apreendidos pela polícia, além de munições

um ano a investigação tentava qualificar “Primo”. Na última semana foi possível não
só identificá-lo como também
descobrir que existia mandado
de prisão pendente de cumpri-

mento, expedido pela Comarca de Redenção, no Pará, em
virtude da prática dos crimes
de associação criminosa, receptação, porte de arma de uso
permitido, porte de arma de

uso restrito e posse de arma.
Essa é mais uma prisão estratégica realizada pelos investigadores da DRFVC no
contexto da investigação dos
roubos de carga supracita-

dos, resultando em 86% de
redução desses crimes, o que
foi destaque essa semana no
Fórum Nacional de Prevenção ao Roubo de Carga, em
São Paulo.

providência

no sertão

Sudema afasta cinco servidores
investigados em operação do Gaeco

Grupo criminoso praticava furtos,
tráfico de drogas e assassinatos

n
A Operação
Licença
aponta o
possível
envolvimento
de técnicos
que atuam no
licenciamento
ambiental

tariam cometendo fraudes e
facilitação em processos destinados à concessão de licenças ambientais, mediante o
recebimento de vantagens
indevidas. São apurados os
crimes de corrupção, organização criminosa e crimes
ambientais.
O diretor-superintendente do órgão, Marcelo Cavalcanti, conversou com a imprensa, na Sudema, quando
informou que a direção do

órgão está colaborando com
o Ministério Público da Paraíba desde o início das investigações, há cerca de um
ano, enviando documentos e
informações necessárias para
a apuração dos fatos.
Na entrevista, Marcelo informou que os investigados
são quatro técnicos da Sudema e quatro despachantes,
que são as pessoas contratadas pelos requerentes para
atuar junto ao órgão, como
intermediários que organizam a documentação e dão
entrada nas licenças. O superintendente fez questão de
dizer que o governo não pactua com o desvio de conduta
de qualquer servidor.
A Operação Licença contou com a participação de 70
agentes das forças de segurança envolvendo o Grupo
de Atuação Especial Contra
Crime Organizado (Gaeco),
Polícias Civil e Militar do Ministério Público da Paraíba
(MPPB).

Um grupo suspeito de
integrar uma organização
criminosa envolvida em homicídios, furtos, roubos de
gado e tráfico de drogas, foi
preso, na manhã de ontem,
na cidade de Uiraúna, no
Sertão da Paraíba. As seis
pessoas, sendo três homens
e três mulheres, de acordo com o delegado Ilamil-

to Simplício, integram uma
organização criminosa.
Carcará
Denominada de Operação Carcará, a ação cumpriu
vários mandados de buscas
em residências de suspeitos.
Os policiais civis, daquela
região, apreenderam três revólveres, uma grande quan-

tidade de droga, balança de
precisão, além de material
utilizado para embalagem
da droga. Mais de R$ 12
mil em dinheiro também
foram encontrados com os
suspeitos.
Os presos foram autuados em flagrante pela Polícia Civil e em seguida levados para a Cadeia Pública.

Foto: Polícia Civil

A Superintendência de
Administração do Meio Ambiente da Paraíba – Sudema
decidiu afastar cinco servidores investigados durante a
“Operação Licença”, realizada na manhã de ontem, em
João Pessoa, que culminou
com o cumprimento de oito
mandados de busca e apreensão em residências de pessoas investigadas e também
na sede do órgão, no bairro
de Tambiá, na capital.
As determinações judiciais foram expedidas pela
4ª Vara Criminal de João Pessoa. As pessoas investigadas
são técnicos que atuam nos
processos de licenciamento
ambiental na autarquia, bem
como despachantes que articulam pessoalmente com esses servidores nos casos de
interesse, negociando também os valores das supostas
propinas.
De acordo com a investigação, servidores públicos
em atuação na Sudema es-

Armas, drogas, dinheiro e outros materiais foram apreendidos com o grupo criminoso

descoberto

caso gael

Trio vai para o presídio
pela morte de fazendeiro

Promotor é favorável a absolvição da mãe

Dois homens, um deles
conhecido por Ronaldo Satanás, de 24 anos, foram presos
em Campina Grande, como
suspeitos de participação no
latrocínio praticado contra
o comerciante e fazendeiro
José Xavier Sobrinho, de 24
anos. O outro foi identificado
apenas por Chiquinho, de 20
anos, enquanto que o terceiro
não teve a identidade revelada e todos se encontram recolhidos no Presídio do Serrotão. Um terceiro envolvido
já se encontrava no Presídio
do Serrotão.
José Xavier Sobrinho foi
assassinado a tiros no Sítio
Massapê, na zona rural do
distrito de Galante, região

metropolitana de Campina
Grande, no dia 27 de abril
deste ano. Segundo a Polícia
Militar, o idoso estava na varanda de sua casa quando foi
abordado pelos suspeitos do
latrocínio. Na ocasião, Xavier
ainda reagiu quando os bandidos exigiram o dinheiro
que ele tinha em casa.
Segundo o delegado Demétrius Simplício, de Roubos
e Furtos de Campina Grande, “Ronaldo Satanás” foi autor dos disparos contra o idoso, enquanto que Chiquinho
o responsável pela condução
da moto. O terceiro envolvido
seria o mandante. “Representei pela preventiva e foi aceita
pelo judiciário”, explicou.

O Ministério Público de
São Paulo é favorável a absolvição sumária de Andréia
Freitas de Oliveira, indiciada
em maio do ano passado pela
morte do filho, Gael Freitas
Nunes de Farias, de três anos.
O pedido de absolvição foi feito, ontem, após o resultado da
perícia médica concluir que
ela sofre de transtornos psiquiátricos. A solicitação será
analisada pela Justiça.
No pedido o promotor,
Neudival Mascarenhas Filho, ente a mãe de Gael deve
ser internada em um hospital
de custódia, para receber tratamento psicoterápico. Conforme o laudo anexado ao
processo, Andréia sofre de
“transtorno dissociativo”, caracterizado por alterações na

consciência, memória, identidade, emoção, percepção do
ambiente, controle dos movimentos e comportamento. Os
principais sintomas do quadro envolvem amnésia temporária, perda de consciência,
movimentos que se assemelham a uma crise epiléptica
e extrema confusão mental.
De acordo com o perito do
Instituto de Medicina Social e
de Criminologia de São Paulo, Richard Rigolino, responsável pela elaboração do laudo, por ocasião do homicídio,
Andréia estava “privada de
sua capacidade de compreensão e volição”, e “inteiramente
incapaz de entender o caráter
ilícito” do homicídio. Assim,
do ponto de vista médico-legal psiquiátrico, Andréia se-

ria considerada inimputável.
Segundo as recomendações do perito, a Justiça deveria determinar para Andréia
“tratamento psiquiátrico
compulsório em regime de
internação, em vista do caráter imprevisível e episódico do transtorno, com encaminhamento posterior para
tratamento semi-intensivo de
manutenção”.
Relembre o caso
No dia 20 de maio de 2021,
o promotor de Justiça Neudival Mascarenhas Filho denunciou Andréia Freitas pela
morte do filho, Gael Freitas.
Andréia foi acusada por “homicídio doloso qualificado
por meio cruel, sem prestar
socorro imediato e contra des-

cendente.” De acordo com a
denúncia, Andréia agrediu o
filho no apartamento da família e o matou por asfixia no dia
10 de maio.
Na época, a Promotoria requereu a instauração de “incidente de insanidade, visto que
a denunciada já havia apresentado quadro de transtorno psiquiátrico, atestado no
ano de 2012.”
Ano passado, o advogado
de Andréia, Fábio Gomes da
Costa, afirmou que ela não se
lembrava de nada. “A primeira coisa que ela fez quando me
viu foi colocar a mão na cabeça e perguntar: “o senhor
sabe onde está o Gaelzinho?”.
Eu tive de dar a notícia”, declarou Fábio Gomes durante
a entrevista.
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caso dumont em cabedelo

MPPB quer retomada de investigação
Inquérito instaurado em 2013 para apurar denúncia de estupro de vulnerável por parte de ator não seguiu adiante
Foto: Ascom-MPPB

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O Ministério Público da
Paraíba (MPPB) recomendou a retomada das investigações de um suposto estupro de vulnerável praticado
pelo ator paraibano José Dumont na cidade de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, que havia
sido prejudicado por falta de
provas. O caso teria acontecido em 2009, e o inquérito foi
instaurado em 2013. “Em face
das novas informações, o Ministério Público solicitou que
a investigação fosse retomada com a autoridade policial
tomando as providências necessárias para interrogar o
acusado, bem como diligenciar no sentido de identificar
os menores”, declarou o promotor de Justiça Francisco
Sarmento.
O pedido para reabertura de investigação contra o
artista foi realizado no último dia 19 e é da Promotoria
de Justiça de Cabedelo. Em
nota, a assessoria de comunicação do órgão confirmou
a existência de um processo
tramitando na Paraíba a partir de um inquérito policial
que apura denúncia de estupro de vulnerável por parte
de José Dumont. A denúncia
de que ele recebia menores de
idade em seu apartamento teria sido feita por uma vizinha
do ator ao Ministério Público
Federal (MPF), que remeteu o
caso ao MPPB.
Segundo contou essa vizinha do ator, do apartamento em que morava ela visualizou alguns atos praticados
pelo ator com um menor de
idade. “À época, a Promoto-

Promotor Francisco Sarmento quer localizar vítimas

ria de Justiça tomou as medidas necessárias, requisitando a abertura do inquérito,
mas na investigação não foram achados elementos suficientes para denunciar o acusado à Justiça”, pontuou, em
nota, a assessoria do Ministério Público do Estado.
De acordo com o promotor
de Justiça Francisco Sarmento, a criança não foi identificada. “O MPF recebeu a de-

núncia e passou algum tempo
com ela. Depois, a encaminhou para o Ministério Público Estadual, que ouviu essa
mulher outra vez, ouviu outra senhora vizinha dela, que
confirmou o que ela disse, ouviu o porteiro do prédio e requisitou a instauração de um
inquérito policial, em 2013”,
detalhou o promotor. Apenas uma das supostas vítimas
foi mencionada por um apeli-

do, mas não se chegou a saber
quem seriam essas crianças.
Assim, foram expedidas
cartas precatórias (comunicação em que o juiz requisita ao juiz de outro Estado
ou comarca o cumprimento
de ato necessário ao processo) endereçadas às Polícias
do Rio de Janeiro e São Paulo visando localizar José Dumont para que ele fosse interrogado. Ainda em 2013, o
ator foi procurado nos seus
endereços nesses estados, inclusive nas emissoras de televisão que ele trabalhava. Porém, não foi encontrado pela
Polícia. “Sem elementos para
oferecer a denúncia, o inquérito ficou paralisado, já que
estavam aguardando que o
ator fosse localizado para ser
interrogado e não havia outras diligências que pudessem ser realizadas”, explicou
o promotor.
No TJPB
No Tribunal de Justiça da
Paraíba (TJPB) o processo de
Cabedelo ainda está na categoria de inquérito policial. A
partir de agora, a Polícia Civil paraibana pode entrar em
contato com a Polícia Civil do
Rio de Janeiro, e outras pessoas que tenham mais informações poderão ser ouvidas.
“Independentemente do que
será feito diante da recente
acusação (já que é outro fato),
aguardamos que se defina
a investigação para que haja
os esclarecimentos necessários e seja apreciado o resultado e, por fim, decidir se há
elementos para oferecer uma
denúncia ou não”, destaca o
promotor.
Ele lembra que um jovem
recentemente concedeu en-

trevista na mídia e, sem se
identificar, contou que frequentou a casa de José Dumont, mas não confirmou
qualquer ato contra o artista
paraibano, mas apenas sobre
a forma de aproximação do
ator com os menores.
Segundo o promotor de

Justiça, o inquérito policial,
quando não atinge a sua finalidade - descobrir a autoria ou a materialidade de um
crime - sempre pode ser reaberto. Portanto, a medida em
que surgem informações novas, essa reabertura acontece
automaticamente.

Caso ganhou recente
repercussão nacional
O fato ocorrido em
2009 ganhou repercussão
após a prisão em flagrante do artista no último
dia 15, quando agentes
da Delegacia da Criança
e do Adolescente Vítima
(DPCA/DCAV), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, encontraram aproximadamente 240 imagens
de pornografia infantil
armazenadas em um celular e em um computador de José Dumont.
Ele também é investigado por abuso sexual
de um adolescente de 12
anos, cujo ato teria sido
flagrado por câmeras de
segurança. “Com essa
novidade da prisão, determinamos que os autos fossem reencaminhados para a autoridade
policial e, já que agora
ele está preso no Rio de
Janeiro, que seja providenciado o interrogatório do acusado para que
ele se manifeste sobre a
acusação feita na Paraíba contra ele e ainda para
identificar os menores
mencionados nos depoimentos iniciais”, ressalta

Francisco Sarmento.
Desligamento
Após a notícia da prisão no último dia 15, a
Globo emitiu comunicado informando que José
Dumont foi desligado de
“Todas as flores”, novela
de João Emanuel Carneiro
que estreará na plataforma
de streaming da empresa
em outubro. Jackson Antunes foi escolhido para
substituir o ator paraibano e a expectativa é que ele
comece a gravar na próxima semana.
José Dumont nasceu na
cidade de Bananeiras e já
trabalhou na televisão, cinema e teatro. Ele iniciou
sua carreira artística no
cinema em 1977 como Severino, em “Morte e Vida
Severina”, que também foi
seu primeiro trabalho na
televisão pela obra homônima na Rede Globo.
Na televisão, o ator paraibano já teve passagens
pela extinta Rede Manchete, pela Record TV e
há vários anos vinha participando de várias produções da Rede Globo.

nota cidadã

NA CAPITAL

Mais 21 consumidores são contemplados

Sine-PB reabre e dobra
capacidade de serviço

O Programa Nota Cidadã
realizou, ontem (20), o 33º sorteio e contemplou mais 21 ganhadores, neste mês de setembro, de quatro cidades: João
Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Itaporanga. Os ganhadores vão receber um total de
R$ 60 mil de prêmios em dinheiro, sendo 20 deles a premiação de R$ 2 mil, enquanto
o 21º ganhador, de João Pessoa,
receberá o prêmio especial de
R$ 20 mil.
Concorreram ao 33º sorteio
81.712 paraibanos inscritos no
Nota Cidadã, que emitiram
um total de 351.133 notas fiscais com CPF. Eles exigiram a
nota fiscal com CPF no ato da
compra, no período de 1º a 31
de agosto, nos estabelecimentos comerciais do estado da
Paraíba.
Neste mês, o sorteio do
Nota Cidadã foi transmitido
por mais um canal parceiro: a
Rádio Tabajara. Os paraibanos
puderam acompanhar ao vivo
os 21 sorteios, tanto na faixa
AM 1.110 como na FM 105.5 da
Tabajara ou então, por meio da
internet, no link https://radiotabajara.pb.gov.br/radio-ao-vivo. Além da Rádio Tabajara, o
canal do YouTube da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) e o perfil do Instagram
da Lotep (@lotep.pb) também
fizeram a transmissão.

Prêmios
A Lotep-PB entrará em
contato com os 21 ganhadores
do mês de setembro. Contudo,
os vencedores poderão desde
já informar e enviar os seus
documentos necessários para
resgatar o prêmio e, assim, agilizar o pagamento. Para tanto,
basta que os ganhadores enviem os seguintes documentos
para o e-mail da Lotep (lotep@

lotep.pb.gov.br): um documento oficial com foto e CPF; comprovante de residência e dados
da conta bancária. Os ganhadores poderão ainda entrar em
contato pelo telefone no horário de expediente (83) 32414376; e também no direct do
Instagram @lotep.pb ou então no aplicativo do WhatsApp (83) 98133-5949.
Para concorrer aos 21 prê-

mios mensais, basta fazer um
cadastro único no portal digital do governo no link https://
notacidada.pb.gov.br/. O cadastro solicita apenas o nome
completo; número do CPF;
data de nascimento; e-mail e
a criação de uma senha.
Após o cadastro, o consumidor deve exigir a inclusão
do CPF na nota fiscal em todas
as compras do comércio local.

G anhadores

Confira a lista

1. Maria Nilma Tavares (João Pessoa)
2. Maria Jose Cabral Ferreira (Itaporanga)
3. Ronnie Alexandre de Lima Freire (João Pessoa)
4. Sandra Maria Silva de Souza (João Pessoa)
5. Flaviano Rodrigues Carlos (João Pessoa)
6. Jessica Tays Lima da Silva (João Pessoa)
7. Luis Alberto Guimaraes (Campina Grande)
8. Karolina Nunes Santos Bezerra (Santa Rita)
9. Arlete Antas Leite (João Pessoa)
10. Emilly Sonally Oliveira de Souza (Campina Grande)
11. Maria das Graças Silva (João Pessoa)
12. Adhara Hannah C. Ventura (Campina Grande)
13. José Lindomar Soares (João Pessoa)
14. Renata Fernandes de A. Rodrigues (João Pessoa)
15. Cinthia Macedo Pinheiro (João Pessoa)
16. Wesley Henriques Pereira (João Pessoa)
17. Dyego Alves de Holanda (João Pessoa)
18. Heitor Rogeres Pereira Soares (João Pessoa)
19. Fátima Regina Bastos Sant Anna (João Pessoa)
20. José Vandilo dos Santos (Campina Grande)
21. Lykon Alves da Silva (João Pessoa)

R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 20.000,00

A sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine
-PB) reabriu ontem, após as
obras de reforma realizadas no prédio localizado à
Rua Duque de Caxias, Centro, em João Pessoa, com
atendimento ampliado em
100%. Das 150 fichas anteriormente disponibilizadas,
o serviço dispõe agora de
300 fichas diariamente, sendo 200 para consultas e encaminhamento a vagas de
emprego, e outras 100 fichas para busca do Seguro
Desemprego.
O funcionamento ao público é das 8h30 às 16h30,
por ordem de chegada, estando disponível três guichês de recepção e outros

oito para atendimento.
O gerente Executivo do
Sine-PB, Flávio Costa, comentou que as obras de reforma na principal sede do
órgão no estado contemplaram serviços de manutenção da cobertura, redes
elétricas e hidráulica e o
prédio passa contar com
iluminação em led.
“O prédio está sendo entregue em melhores
condições de atendimento
para aqueles que buscam
os serviços do órgão e também para os servidores. O
Sine-PB reabre com cerca
de 600 vagas disponíveis,
sendo 200 delas para operador de telemarketing”,
afirmou o gerente.
Foto: Secom/PB

Com reforma, Sine passa a atender 300 pessoas por dia
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Para iluminar o
Centro Histórico
U

ma casa de shows no Centro
Histórico de João Pessoa, junto ao rio de onde a capital paraibana se espraiou, completa
10 anos de fundação se firmando como
uma das principais vitrines da qualidade e da diversidade da música autoral que
se produz no estado. A Vila do Porto celebra uma década de atuação na cena cultural com o Festival Alumiô, evento que começa amanhã e segue até domingo (25),
com 18 atrações musicais, exposição fotográfica e feirinha. Tudo acontece dentro
do espaço e no Largo São Pedro, com ingressos custando R$ 10 e que podem ser
adquiridos através da plataforma Sympla.
Com apoio da Funjope e da Funesc, parte
da programação de sábado será gratuita.
Com mais de duas mil atrações que
passaram pelo palco da Vila do Porto, a
programação do Festival busca homenagear novos e velhos parceiros durante os
anos de funcionamento da casa, como é o
caso do Clube do Samba, que se apresenta no sábado (24) – e foi a primeira banda
a tocar no local –, e Luisa e os Alquimistas, banda potiguar que é destaque no dia
de abertura do Alumiô. O grupo liderado
pela cantora e compositora Luisa Nascim
promete um show animado, como despedida do terceiro álbum, Jaguatirica Print.
Com um som que se caracteriza pelos batidões eletrônicos da música urbana nordestina, a banda investe em experimentação de timbres e arranjos que têm como
referência o dub, reggaeton, rap e o R&B. A

sonoridade também se estende ao passado e busca climas por vezes retrô e, até
mesmo, brega dos anos 1980 e 1990.
Já na sexta (23), o destaque fica para o
grupo de axé Tracundum. É com o tempero do coco paraibano que a banda realiza a sua integração com o tradicional
estilo musical baiano. “Como a gente faz
um ‘Paraíba-axé’, tem um certo tipo de
mistura com as coisas do estado. E a gente não poderia deixar de encontrar um
lugarzinho para o nosso ritmo”, descreve o vocalista e guitarrista Toni Silva. Dia
que reúne o maior número de atrações,
o sábado do Alumiô ocorre em três pontos diferentes e nove opções para o público, entre eles, Os Fulano, Furmiga Dub e
Sanhauá Samba Clube, todos os três de
graça no Largo de São Pedro Gonçalves,
a partir das 17h. No domingo, o encerramento contará com Totonheira, duo entre
Totonho e Vieira, e Funkeria, a big band
dançante que faz releituras de clássicos
da soul e dance music dos anos 1970 e 1980,
além de hits do pop.
De forma geral, o Alumiô reflete a diversidade de ritmos e propostas estéticas que a casa de shows apresenta em sua
programação regular. “Sempre houve espaço para quem está começando, projetos novos e a Vila do Porto sempre apoiou
bastante esses movimentos. As bandas
começam, se apresentam aqui, e isso abre
portas para tocar em outros lugares depois. Aqui, nós abraçamos todos os nichos, todas as tribos. Fazemos de tudo, do
coco, do samba, do rock, até festa com música eletrônica, pop… tem de tudo”, destaca Ramon Suarez, proprietário do local,

que mais que um administrador comercial, acabou se tornando um curador artístico da música paraibana, função que
não nega ter assumido. “De uma maneira ou de outra, sim, porque a gente acaba selecionando o que vai tocar aqui, mas
sempre trabalho em parceria, apoiando os
produtores locais que entraram nessa jornada”, complementa ele.
Até Ramon Suarez chegar ao prédio
centenário inaugurado em 1922, foram
muitos os caminhos percorridos. Vindo
do interior de São Paulo, ele sempre tocou
em bandas independentes, mas ganhava
a vida dando aulas de Espanhol. Com a
vinda de uma irmã para estudar na Paraíba, Suarez aproveitou a oportunidade
para vir junto e fugir da rotina estressante que levava na megalópole. Foi em João
Pessoa que ele encontrou o espaço perfeito para realizar o sonho de ter um bar.
E o local construído para ser um suporte
para o Hotel Globo, tombado pelo Iphan
desde 1980, estava disponível em anúncios de classificados. “Muita gente dizia
que havia uma cabeça de burro enterrada aqui, mas desde o primeiro ano que
chegamos sempre fomos crescendo. Passamos por momentos ruins, como qualquer comércio, principalmente durante a
pandemia, mas sempre foi bom e gratificante”, lembra o empresário sobre o histórico da propriedade que já abrigou uma
gráfica, uma oficina mecânica e, desde a
década de 1990, converteu-se em casas de
shows. “O Alumiô é para trazer um pouco
de luz para esse Centro Histórico, e para
as bandas e todo o cenário cultural paraibano”, finaliza Ramon Suarez.

Foto: Rafael Passos/Divulgação

cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Ana Moraes/Divulgação

Amanhã, em João Pessoa, começa o Festival Alumiô, evento musical que vai até
o próximo domingo para comemorar os 10 anos de existência da Vila do Porto
Joel Cavalcanti

9

Com 18 atrações musicais ao longo do festival
que celebra a Vila do Porto (foto maior), o Alumiô
preza pela diversidade com nomes como (de cima
para baixo) Luisa e os Alquimistas, Os Fulano e
Sanhauá Samba Clube, dentre outros

Confira a programação completa do Festival Alumiô
n Quinta, 20h, na Vila do Porto:
Wil Cor e eletrocores
Claudinha Summer
Luisa e os Alquimistas

n Sábado, 17h, Largo de São Pedro
Os Fulano
Furmiga Dub
Sanhaua Samba Clube

n Sábado, 20h, na General Store
Kaos na vila
Banda incessante
Projeto Mosh

n Sexta, 20h, Vila do Porto
Tracundum
Dj Sinfronio
Samba Parathyba

n Sábado, 20h, no Centrô
Côco de Oxum
Dj Dantrao
Clube do Samba

n Domingo, 17h, Vila do Porto
Totonheira
Acarajow
Funkeria

Através do QR Code
acima, acesse os
links para adquirir os
ingressos dos shows
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Gi Ismael
gi.ismael@gmail.com

Este é mais um texto sobre ‘Não! Não Olhe!’
Aviso prévio: este texto contém revelações importantes da trama do novo filme de Jordan Peele. No melhor internetês:
está carregado de spoilers.
Peele fez sua estreia como diretor chegando com os dois pés na porta. Corra
(2017) foi um tremendo thriller psicológico, um filme inventivo, empolgante, engajado, sarcástico e com inserções perfeitas de alívio cômico. Uma produção
necessária nas listas dos melhores suspenses do século 21, ao lado do próximo
título na filmografia do diretor estadunidense: Nós (2019). Com o filme até mais
sombrio e denso do que o anterior, tão
bom quanto (se não melhor), estava mais
do que instaurada a expectativa para o
que viria em seguida. E veio um tema
que toca no coração dos entusiastas da
ficção científica: alienígenas!
Provavelmente, concordamos que
o último grande filme sobre ETs lançado nos últimos anos tenha sido A Chegada (2016), de Denis Villeneuve. Apesar de
acreditar que Não! Não Olhe!, o novíssimo título de Peele, não alcance o mesmo
patamar da obra de Villeneuve, o bastão
foi passado para a equipe certa.
Em Não! Não olhe!, uma espécie de
disco voador começa a sobrevoar uma
pequena zona rural na Califórnia, Estados Unidos. No lugar praticamente inabitável, vivem dois irmãos, OJ (Daniel
Kaluuya) e Emerald Haywood (Keke
Palmer). Sem saber como reagir, eles decidem documentar o fenômeno para,
quem sabe, lucrar e conseguir salvar a
fazenda e o negócio familiar da falência após a morte misteriosa do patriarca
Otis (Keith David).
Os Haywoods trabalham há décadas com cavalos, domando e utilizando
os equinos em produções audiovisuais,
sejam elas filmes de faroeste ou propagandas de iogurte. O filme é dividido em
cinco capítulos, quatro recebem os nomes dos principais cavalos da família
(Ghost, Clover, Lucky e Jean Jacket) e um
dedicado a Gordy, um chimpanzé que
estrela a primeira cena do filme.
Quando saí do cinema, fiquei bastante pensativa sobre a figura de Gordy na
trama. Porque são claras as conexões entre os cavalos e o alienígena (particular-

Foto: Divulgação

Filme de ET é uma alegoria à visibilidade

mente acho esse conceito da nave que não
é nave, mas sim extraterrestre, o mais legal do filme), mas Gordy me pareceu solto. Até pensei brevemente que ele fosse
um alienígena mensageiro (risos).
Foi numa conversa pós-filme, aqui na
redação, que todas as peças se encaixaram: o chimpanzé é mais um retrato de
como, sem se dar conta ou menosprezar
os riscos, o ser humano explora outras
criaturas a fins de entretenimento com
a falsa ilusão de superioridade racional e
poder de dominação. Seja no uso de um
macaco numa sitcom, de cavalos nos set
de filmagens ou de alienígenas esfomeados na Oprah Winfrey.
Assim como é real a história do jóquei anônimo, um homem negro, que
cavalgou a égua Sallie Gardner para o
curta de Cavalo em Movimento, de Eadweard Muybridge, em 1878, as similaridades da história do primata Gordy
com Travis, um chimpanzé adquirido
por americanos nos anos 2000, é assustadora. Travis foi comprado por um casal e vivia uma vida domesticada, com
direito a roupinhas e aparições em programas de televisão e comerciais. Em
2009, após ingerir pílulas achadas em
casa, o macaco passou por um ataque de
fúria e desfigurou rosto e mãos de sua
tutora, e, em seguida, foi executado a tiros. A mulher sobreviveu e, meses depois, trajada com um chapéu e véu cobrindo partes de sua face, cedeu uma
entrevista a Oprah Winfrey (como não

Janelas da História

lembrar ainda da absurda série documental A Máfia dos Tigres?).
Essa costura da história é a cereja do
bolo. Mas Não! Não Olhe! se destaca ainda pelas atuações carismáticas, direção
de arte e desenho de som. Destaco, por
exemplo, a forma final do alienígena, que
como um polvo, se molda de acordo com
o ambiente e o grau de autodefesa necessário, e ainda o horror quando o monstro
sobrevoa a casa dos Haywood e a única
coisa que se ouve são os gritos agonizantes de suas presas, humanos amontoados
no interior da besta, esperando a morte
chegar. Até o fato de que as questões raciais, geralmente pautadas por Peele, apareçam no filme sem que sejam o mote
principal, vem em bom tempo quando
uma de suas missões é simplesmente naturalizar pessoas pretas enquanto protagonistas em qualquer que seja a história,
em qualquer que seja o papel.
O passo do filme é um pouco descompassado. No geral, ele vai trotando até
chegar no ápice, mas tem algumas arrancadas e outras arrastadas que podem cansar o público. Mas para mim, a única coisa
ruim da obra, que nem é culpa dela, foi o
título em português. Vocês sabem que fazer piada com algumas traduções de títulos quando filmes, livros e afins estrangeiros chegam por aqui é algo intrínseco na
cultura brasileira. Mas o que fizeram com
Nope, eu já acho ruindade. Requintes graves de sadismo você entregar um ponto
essencial para entender o comportamento animalesco do alienígena logo no título. Foi que nem o excelente suspense tailandês de 2008 cujo título original pode
ser traduzido para algo do tipo Obturador
captura o espírito, que, por sua vez, foi reduzido apenas a Shutter (de obturador da câmera fotográfica) na versão americana, e
em português recebeu o megaspoiler de
Espíritos: A morte está ao seu lado. Ou ainda
o livro Salem’s Lot, de Stephen King, traduzido para o português como A Hora do
Vampiro. Era melhor que fosse Nope mesmo. Até Na na ni na não seria melhor.
Brincadeiras à parte, estamos num
ponto em que, independente do título em
português, se Jordan Peele assumir a direção numa pornochanchada, eu vou comprar ingressos para a primeira sessão.

Fundação Casa de José Américo

A voz da democracia

Fernanda Rocha
E sonhos não envelhecem
Milton Nascimento
Eu nasci em 1981, ainda
em pleno regime militar. Obviamente não lembro dos assuntos políticos comentados
em minha casa. Posso imaginar que conversavam sobre o
medo da ditadura e a perda
irreparável que foi o caso do
irmão do meu pai, Ezequias
Bezerra da Rocha, morto e
desaparecido político pelo
regime, em 1972. Talvez seja
por isso que cresci ouvindo e
aprendendo o sentido da justiça, desejar e lutar pela realização concreta de uma democracia.
Tenho uma memória, nunca esquecida, de quando menina, aos 8 anos. Música,
burburinho, as vizinhas se
encontravam para costurar
bandeiras. Os olhos acompanhavam aqueles metros e metros de tecido vermelho jogados para cima. Brilhavam os
panos que desciam lentamente até tocar o chão. A menina
ajudante no trabalho de confeccionar bandeiras, orgulhosa por receber uma missão
importante: pintar uma estrela bem no centro de cada bandeira. Emoção maior quando
as vi nas mãos das pessoas na
rua, na Avenida Trincheiras
tomada de gente, com sorriso de esperança em um futuro melhor.

Cresci com esse sonho de
ter autonomia para votar. Desde cedo, aprendi que não poderia perder a oportunidade,
que não poderia vendê-lo, trocá-lo por favores. Voto é ideologia. É uma fração de poder.
Ao longo do tempo, o sentido
da política foi tomando formas
mais consistentes em meio ao
conhecimento. Estudando sobre o pensamento político e social do Brasil, pude entender
melhor a estrutura política no
qual estamos inseridas, pela
sorte de encontrar nas leituras do sociólogo Florestan Fernandes, intelectual do povo,
do que constitui a democracia
nesse país. Florestan sempre
questionava aos seus amigos
intelectuais ‘de que lado estamos’? E logo ele respondia que
estava do lado da margem do
rio onde está o povo.
E a essa pergunta me apego e multiplico aqui nessas
páginas. De que lado estamos
quando depositamos o nosso
voto? Consideramos a história política do país, acessamos
a memória das lutas e conhecemos como se deu o processo eleitoral que participamos
nos dias de hoje? Algumas
perguntas podem ser respondidas ou pode até ser que outras dúvidas surjam na exposição temporária Vozes, Vetos e
Votos por Democracia na Paraíba, que abre suas portas ainda
esse mês em setembro e se estende até o dia 15 de novembro, na Fundação Casa de José

Américo, no Memorial da Democracia da Paraíba.
Ao participar do processo de construção da exposição também pude aprender
sobre outras faces da história
do voto, entender os contextos sociais, políticos e econômicos que estavam em jogo.
Muitas delas serão mostradas
na exposição, como a candidatura de Elizabeth Teixeira,
líder camponesa, à deputada
estadual, em 1962, logo depois
de assumir a liderança das Ligas Camponesas de Sapé. Em
manifesto à Paraíba, publicado no Jornal O Semanário, do
Rio de Janeiro, em agosto de
1962, Elizabeth abre discurso
ao povo paraibano clamando
por reformas, por mudança e
por consciência de classe: “Mudar, companheiro. Mudar, expulsando pelo voto livre os patrões da Câmara, do Senado e
das Assembleias Legislativas,
mandando para lá trabalhadores que defenderão os legítimos interesses da classe operária a que pertencem”.
Além da história de Elizabeth, expomos outras frentes,
outras vozes e os vetos que
correspondem às exclusões
de grande parte da população
que não tinha direito ao voto,
como também dos períodos
em que as eleições foram falseadas como democráticas, a
exemplo do voto em períodos
ditatoriais, exercido em função
de atender os interesses das
classes dominantes.

Os meus votos para essas
eleições que se aproximam é
que a história seja vista e considerada do mesmo lado da
margem de Florestan, do lado
do povo. E que os sonhos por
uma democracia real, ampla, sem exclusões, sem genocídios à população negra
e aos povos indígenas, ecocídios, sem violência de gênero, sem patriarcado, sem pobreza, sem desemprego, sem
fome, com acesso amplo à
educação e cultura.
Que ten hamos o voto
como caminho, como horizonte, como estratégia para
vencer pensamentos tacanhos, projetos mesquinhos,
que exploram e que roubam
o brilho nos olhos e ameaçam
diariamente nossa liberdade.
Esse é um sonho que deve ser
sempre coletivo, um sonho
que nunca envelhece.
Viva a Democracia!
Amanhã vai ser outro
dia!

Vitória
L ima

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Formas de
lembrar

Q

uando você abrir uma gaveta, há
muito fechada, faça-o por sua própria
conta e risco. Pode apostar que vai se
emocionar e pode até chorar com as lembranças
inadvertidamente evocadas. Você pode estar
abrindo uma caixa de Pandora...
Hoje fiz isso e as lágrimas incontidas que
correram pelo meu rosto foram um testemunho
desta minha longa caminhada, de 76 anos,
com muitas paradas, perdas (e ganhos
também) pelo caminho.
Antes de abrir esta gaveta, liguei a TV e vi um
programa no canal Whoo, sobre surf, rodado em
Baía Formosa, RN, praia que muito frequentei no
passado e que também foi muito frequentada
por meu filho, Rodrigo, um surfista apaixonado.
Quem puxou Rodrigo lá dos campos do Senhor,
foram as cenas com o campeão de surf de Baía
Formosa, Ítalo Ferreira. E a matéria também
incluía o surfista e campeão paraibano Fábio
Gouveia, que foi contemporâneo de Rodrigo,
tendo surfado com ele as ondas do mar do
Bessa. E daí em diante foi só mergulhar, surfar
nas ondas da memória. E não tinha mais como
parar. Era só se entregar...
E hoje, quando abro o Jornal A União, lá está
Nelson Barros falando da memória, essas asas
diáfanas que nos fazem voar... Que saudade
de Nelson, também meu terapeuta querido por
tantos anos... Nelson é autor dos livros Coisas
que escrevi para ela e O Tarot Poético. Sei que
publicou mais um livro recentemente, mas este
ainda não li.
E voltei para o conteúdo da gaveta... e olha
que esta não era uma gaveta tão profunda. As
mais profundas não estão mais comigo. Estão
no birô que doei à minha filha quando ela se
mudou de volta para casa.
O que encontrei nessa gaveta?
Uma xerox da coluna Tessituras, de 19
de julho de 1998, assinado pela ensaísta e
professora Elizabeth Marinheiro, que guardei
cuidadosamente porque nela ela tece elogios
ao meu primeiro livro de poesias Anos
Bissextos. Disse ela:
“Vitória, é apenas um fragmento, mas
vale como divulgação do seu excelente livro.
Parabéns.”
Muito me honrou com sua avaliação e
a guardo no coração e na mente, doces
lembranças de quando era sua aluna de Língua
Latina, no Colégio Estadual da Prata, em
Campina Grande na década de 1960. Ela foi um
modelo de elegância e inteligência para mim.
Voltando à gaveta vejo fotos, muitas fotos,
fotos minhas, de amigos, dos filhos... cartas de
filhos, de amigos, de filhos de amigos, como,
por exemplo, da linda Daphne Toledo, vestida
de noiva. E uma foto minha, nos meus gloriosos
30 anos, uma versão menor de uma ampliação
que já figurou numa parede da minha casa. E
mais mil coisinhas, caixinhas, lembranças de
viagem, minhas e de amigos.
As gavetas são mesmo fontes inesgotáveis
de lembranças, dos vivos e dos mortos
queridos. Como meus pais, por exemplo.
Minha mãe gostava de mandar mensagens,
bilhetinhos, quando aparecia um portador, uma
oportunidade. Tenho bilhetinhos dela entre as
páginas de livros que ela leu, dentro da minha
bíblia, nas gavetas... Ah, as gavetas! sempre as
gavetas. E meu irmão, recentemente falecido com
quem mantinha correspondência, mais ou menos
regular. Tantas cartas e mensagens dele! Como
gostaria de revê-lo por uma vez sequer!
Depois desses delírios saudosos, vim para
o computador escrever esse texto, crivado de
saudades...
Imagem: Instagram
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Neste mês, na
FCJA, acontecerá
a exposição ‘Vozes,
Vetos e Votos por
Democracia na PB’

Ítalo Ferreira, campeão de surf nascido em Baía Formosa (RN)
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‘Guerreiro Menino’

Café da Usina faz tributo
ao jornalista Gil Sabino

Hoje, com entrada gratuita, apresentação terá a presença de vários artistas locais
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Da Redação

Uma noite em homenagem ao jornalista Gilvane Sabino, morto neste ano na cidade de João Pessoa. Gil,
como era conhecido no cenário paraibano artístico, começou muito cedo a
carreira de jornalista cultural, e, em
paralelo, trabalhou para algumas
gravadoras nacionais e internacionais, sendo com mais destaque pela
assessoria e produção de Gonzaguinha (1945-1991).
Hoje, no Café da Usina, na Usina
Cultural Energisa, em João Pessoa, vários amigos artistas foram convocados
pelo cantor e compositor Totonho e
pelo jornalista Walter Santos para fazer o show Guerreiro Menino, a partir
das 21h. A entrada é gratuita.
Para o tributo musical, estarão
presentes nomes como a Rural do

Sabino morreu no dia 15 de junho

Roger/Recife, Seu Pereira, Escurinho, Adeildo Viera, Poryzinho Lucena, Polyana Rezende, Mestre Fuba,
Dio Ferraz, Milton Dornellas, André
Cordeiro, Val Donato e o próprio Totonho, dentre outros.
O local foi escolhido a dedo: o Café
da Usina faz parte da história do homenageado, pois foi no local que Gil
Sabino iniciou seu último projeto, batizado de ‘Agenda viva’.
Sabino morreu na manhã do dia 15
de junho, na capital paraibana, por insuficiência respiratória decorrente de
problemas cardíacos. Produtor cultural, jornalista e profissional de marketing, ele nasceu no bairro do Roger e
também foi atleta de basquetebol, mas
se notabilizou como divulgador da Emi
-Odeon e posteriormente como produtor de grandes artistas nacionais e locais, a exemplo do Musiclube.

EM cartaz
ESTREIAS

CONTINUAÇÃO

Além da Lenda (Brasil. Dir: Marília Mafé
e Marcos França. Animação. Livre). Lendas do
folclore vão atrás de livro sagrado. CINE BANGÜÊ: 16h (dia 24/9).

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.).

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

Era uma Vez um Gênio (Three Thousand Years of Longing. EUA. Dir: George Miller. Fantasia. 14 anos). Enquanto participava de uma conferência em Istambul, a Dra.
Alithea Binnie (Tilda Swinton) encontra um
“djinn” (Idris Elba), o que no ocidente, é comumente denominado como “Gênio”. A criatura
lhe oferece três desejos em troca de sua liberdade, mas ela duvida que ele seja real. CINE
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h20; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h20.

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: 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 criativa em uma viagem. CINE BANGÜÊ: 18h30
(28/9) - 18h (24/9).
Orfã 2 – A Origem (Orphan: First Kill.
EUA. Dir: William Brent Bell. Suspense. 16
anos). A pequena Leena Klammer/Esther Albright (Isabelle Fuhrman) está de volta para
nos mostrar sua mente perversa e instável.
Depois de orquestrar uma fuga da clínica
psiquiátrica da Estônia, ela viaja para os Estados Unidos se passando pela filha desaparecida de uma família rica. Prequela do
filme ‘A Órfã’, 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
MANGABEIRA 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: Pedro Antônio Paes. Comédia. 10 anos). Pérola (Fabiana Karla) é uma animadora de festa
infantil que sonha em se tornar uma chef renomada. 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 primeira onda da epidemia de Aids. CINE BANGÜÊ: 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: 18h30
(21/9) - 20h30 (26/9).

Serviço

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 MANGABEIRA 5 (dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINE SERCLA 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 Julia Roberts) vão tentar impedir que a filha cometa o mesmo erro que eles cometeram, quando 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 TAMBIÁ 2 (dub.): 18h40 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h40 - 20h45.
O Lendário Cão Guerreiro (Paws Of
Fury: The Legend Of Hank. EUA. Dir: Rob Minkoff 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 PARTAGE 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 assassinato de um homem que esteve envolvida. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA
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 Segunda 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 realidade. 20h30 (dia 29/9).
Men - Faces do Medo (Men. Reino Unido. Dir: Alex Garland. Terror. 16 anos). Acontecimentos estranhos surgem quando uma jovem (Jessie Buckley) busca refúgio no campo
após uma tragédia pessoal. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 21h45.
Minha Família Perfeita (Brasil. Dir:
Felipe Joffily. Comédia. 12 anos). Fred (Rafael Infante) conhece Denise (Isabelle Drummond), que só aceita ser pedida em casamento 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. Animação. 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 MANAÍRA 2 (dub.): 15h15 - 17h30 - 19h30; CINÉPOLIS
MANGABEIRA 3 (dub.): 14h15 (exceto seg. e ter.)
- 16h30 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h20 - 16h10; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h20 - 16h10.
Não! Não Olhe! (Nope. EUA. Dir: Jordan
Peele. Terror. 14 anos). Residentes em uma ravina solitária do interior da Califórnia testemunham 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 Pinóquio foge de seu criador Jepetto acompanhado de seu cavalo Tibalt. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h45; CINE SERCLA TAMBIÁ
3 (dub.): 14h20; CINE SERCLA PARTAGE 5
(dub.): 14h20.
Predestinado (Brasil. Dir: Gustavo Fernandez. Drama. 14 anos). José Pedro de Freitas, mais conhecido por Zé Arigó (Dalton Mello),
era um homem simples que morava junto com
a sua esposa Arlete (Juliana Paes) em Minas
Gerais. Durante a década de 1950, uma época
em que a religião espírita não era tão conhecida no país, Arigó tornou-se um símbolo de esperança através de suas cirurgias e curas espirituais. CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 15h30 - 18h
- 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 17h15
(exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 16h30;
CINE SERCLA PARTAGE 4: 16h30.

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]
•
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Crônica
Em destaque

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

O violeiro e
os galos

D

ona Eulália enviuvou no fogo de suas 30
e mais algumas primaveras. O marido,
Gumercindo, vulgo Socó, já avançado nos
50, não aguentou o tranco daquelas indecências de
alcova e foi falar com Deus. Uma bela noite, bem
no auge das safadezas, o homem deu um urro de
bode velho, arregalou os olhos e parou de respirar.
É o que dizem.
Sem filhos, moravam na zona rural em uma
dessas cidadezinhas de nosso anterior. Estrada
de chão batido, casas distantes uma das outras.
Gumercindo era proprietário do único “secos e
molhados” da redondeza. Quando tinha uma
folguinha nos afazeres domésticos, Dona Eulália
dava uma força no balcão da mercearia. Junto das
prateleiras de seu comércio, lá estava ela toda se
mostradeira, decote cheio de ousadias, joelhos
sempre visíveis e aquele sorriso capaz de derrubar
qualquer indiferença.
Corria à boca pequena que Seu Socó não
segurou a onda. E tudo indica que foi isso
mesmo, não teve sustância para suportar aquelas
escaramuças noturnas entre lençóis e travesseiros.
Mas, ao contrário do que pudessem pensar,
enterrado o marido, Dona Eulália, cumpriu o luto
como manda o figurino e durante seis meses,
prendeu os cabelos, vestiu-se de preto, cuidou do
estabelecimento com muita responsabilidade,
também com muito recato e discrição. Parecia
outra mulher.
Mas à noite...
Bem, aí é outra história. Estava difícil pegar
no sono. Era só se deitar e batia aquela fervura
toda. Algumas vezes recorria ao banho gelado,
mas nada. Durante o dia a faina arrefecia
aqueles pensamentos libidinosos, mas era
só escurecer que as vontades chegavam sem
tréguas. Mesmo assim, na hora da ave-maria,
rezava o terço e mais algumas orações para
tentar dar um chega-pra-lá nas tentações. Mas
nada daquela quentura esfriar.
E assim, Dona Eulália ia levando sua viuvez
enquanto a imagem do seu querido Socó foi, com
o passar das semanas, virando nuvem esparsa
e se desfazendo em seu céu de viúva. Respeitou
com muita determinação aquele meio ano de luto.
Passado o nojo, voltou ao colorido das vestes, soltou
os cabelos e abriu o sorriso. Já começara a pensar
em um novo parceiro, mas por ali... Ninguém que lhe
encantasse os olhos. Até que...
Uma noite veio a surpresa quando bateram-lhe à
porta.
– Ô de casa. É gente de Deus quem está
chamando. Quero falar com o dono da casa.
– O dono é falecido, sou a viúva. O que o senhor
deseja.
– Minha boa senhora. Venho de caminhada de
dois dias com minha violinha. Estou pedindo pouso
em nome de Jesus.
– Fazendo o quê, homem?
– Sou o violeiro que tocou na Festa do Divino.
Venho tocando de povoado em povoado. A senhora
pode ficar tranquila. Sou homem respeitoso e
temente a Deus. Meu nome é Onofre. A senhora já
teve ter ouvido falar.
– Ouvi, não. Mas não fica bem mulher viúva dar
pouso a desconhecido, ainda mais sozinha assim
como Deus me quis.
– Em nome de Jesus, é só uma dormida para
descansar meus ossos. Como disse, sou homem de
bem, de família. Tenho mulher e cinco crianças.
Dona Eulália abriu o postigo da porta e encarou
um homenzarrão bem aprumado, bigode, barba,
cabeleira densa, matula no ombro, viola às costa e
todo cheio de boniteza. Abriu a porta.
– Pode entrar meu senhor e que venha com o
Nazareno no coração.
O violeiro entrou, Dona Eulália serviu café
requentado com broa de milho e ajeitou o
sofazinho da sala com lençol e travesseiro para o
desconhecido.
– O banheiro é ali, se precisar – dito isso, foi
para o quarto e colocou a melhor camisola, ajeitou
os cabelos, perfumou o cangote, arrumou uma
desculpa e se fez ver ao desconhecido.
– O senhor tenha uma boa noite e se precisar de
alguma coisa é só chamar.
Antes de entrar no quarto que ficava bem de
frente aquele sofá que preparara para a dormida do
violeiro, deu uma encarada bem jeitosa no homão.
Ao entrar no quarto deixou uma fresta na porta e
pensou... “Quem sabe é hoje”. Não foi. Passou a
noite acordada. As horas correram lentas e ela ali. O
violeiro puxou ronco pesado. Manhãzinha quando
ela se levantou, o homem todo agradecido, estava
prontinho para pegar o beco.
– Quero agradecer o pouso. Mas antes de ir tenho
uma pergunta. Estava dando uma espiada no seu
quintal e contei nove galos e uma galinha só. Não
devia ser o contrário?
– Não se preocupe. Galo, galo mesmo, só o carijó.
Os outros oitos são todos violeiros.
Colunista colaborador
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Evento

Começa, hoje, a 12 edição da Flibo
a

Festa Literária de Boqueirão promoverá mesas redondas, palestras, oficinas e lançamentos da literatura paraibana
Foto: Reprodução/YouTube

Da Redação
Mais uma edição da Festa Literária de Boqueirão (Flibo), no Cariri paraibano, começa hoje, com uma
programação gratuita que vai até o
próximo sábado (dia 24), na Praça
da Abes e nas escolas do município.
“A 12ª edição da Flibo celebra a vida
e obra do poeta Antônio Travassos
Sarinho, cordelista boqueirãoense, e
traz como tema ‘Onde mora a poesia’,
que é também o tema da conferência
de abertura, que será ministrada pela
professora Dra. Joseilda Diniz, curadora do Museu de Arte Popular da
Paraíba”, resumiu Mirtes Sulpino,
coordenadora do festival, que, após
realizar uma edição totalmente virtual por conta da pandemia, em 2020,
retorna à forma presencial. “Esperamos um grande público com essa retomada, até porque, desde o início do
ano, foi iniciado o trabalho com as escolas em torno do autor homenageado e dos poetas que fazem parte da
Associação Boqueirãoense de Escritores (Abes)”, frisou Sulpino.
A programação de hoje inicia a
partir das 8h, com a tradicional “Marcha Literária”, percorrendo as principais ruas da cidade, em um cortejo
com 10 bandas marciais (da cidade e
circunvizinhas) e alunos das escolas
da rede pública e privada. “Teremos
bate-papo literário, contação de História com a brinquedoteca itinerante
da cidade de Campina Grande, apresentação cultural do Grupo de Cultura Nativa Tropeiros da Borborema e,
no sábado, um grande encontro de
sanfoneiros homenageando o músico boqueirãoense Diomedes”, destacou a coordenadora.
Durante os quatro dias, acontecerá ainda a feira de livros e a feira
de artesanato local, além de apresentações musicais, saraus de poesias e lançamentos de livros. “Recebemos cerca de 48 inscrições de
escolas para a participação da Flibinho (‘Minha Escola na Flibo’). Contamos com cerca de 25 atividades
pedagógicas, entre oficinas, mesas
redondas e palestras com escritores”, resumiu Mirtes Sulpino.
A programação completa pode
ser vista nas redes sociais da Flibo:
na fanpage do Facebook (www.facebook.com/FliboParaiba) e no perfil
do Instagram (@fliboparaiba).

Edição celebra a vida e obra do poeta Antônio Travassos Sarinho, cordelista boqueirãoense de 80 anos, e traz como tema principal: ‘Onde mora a poesia’

EPC na Flibo
A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) está participando da
Flibo, tanto nas ações como também
com um estande da Editora A União
montada na feira do evento, comercializando as publicações da empresa, inclusive as produções mais recentes, a exemplo da parceria da editora
com a Companhia Editora de Per-

nambuco (Cepe), o livro Além do Ipiranga: a extraordinária vida de Pedro
Américo e suas facetas, de Thélio Farias,
também presente no festival.
A diretora presidente da EPC,
Naná Garcez, e o diretor de mídia
impressa da EPC, William Costa, estarão presentes na mesa de abertura,
que acontece a partir das 19h, com
autoridades e escritores convidados.
Foto: Edson Matos

Principais lançamentos da Editora A União estarão no estande da feira literária

Já amanhã, às 19h, acontece o bate-papo literário “Onde mora o romance contemporâneo na Paraíba”,
com os escritores Tiago Germano,
Débora Ferraz, Cibele Laurentino,
Valéria Wanda Xavier, e mediação
do escritor Thélio Farias, autor do
livro Além do Ipiranga.
O gerente executivo da Editora A
União, Alexandre Macedo, participará de um bate-papo para autores
iniciantes, com o tema “Como transformar seus escritos em um livro”,
que acontece também amanhã, às
14h, na Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Conselheiro José Braz do
Rêgo. “Será uma oportunidade para
conversar com os jovens estudantes
sobre as formas viáveis de se publicar
o primeiro livro, pois, nas nossas andanças literárias Paraíba afora, percebemos que muitas pessoas, especialmente os jovens, têm escritos em
casa e almejam sistematizar esses escritos e transformá-los num livro, entretanto, na maioria das vezes, não
sabem como proceder. Vamos apresentar as nossas publicações e o trabalho desenvolvido pela Editora A
União, uma entidade pública que

tem como missão o fomento, a descentralização e divulgação da cultura paraibana, especialmente na área
das letras”, destacou Alexandre Macedo sobre o evento.
A 12ª edição da Flibo é realizada
pela Abes, em parceria com a prefeitura municipal de Boqueirão, Fundação Espaço Cultural da Paraíba
(Funesc), Secretaria de Cultura do
Estado (Secult-PB), EPC, Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e
Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG).

Através do QR
Code acima, acesse
a programação
completa

‘Todas as Flores’

Jackson Antunes substituirá José Dumont na novela
Agência Estado
O ator José Dumont, preso
por pornografia infantil, será
substituído por Jackson Antunes na novela Todas as Flores, prevista para estrear em
outubro no Globoplay. Antunes deve começar a gravar na
próxima semana.
O substituto de Dumont
estreou em novelas em Renascer (1993), na Globo, como
Damião. Fez ainda Memorial
de Maria Moura (1994), Irmãos
Coragem (1995), O Rei do Gado
(1996), além A Favorita (2008),
Império (2014), A Regra do Jogo
(2015), Tempo de Amar (2017) e
Nos Tempos do Imperador (2021),
entre outras produções. Recentemente, fez uma participação
especial em Pantanal.
De João Emanuel Carneiro
com direção artística de Carlos
Araujo, Todas as Flores é apresentada pelo Globoplay como
“um conto de fadas moderno, um thriller contemporâneo regado por histórias de

amor, vingança e redenção”.
É a história de Maíra (Sophie
Charlotte), que foi criada pelo
pai em Pirenópolis, em Goiás,
acreditando que a mãe tivesse
morrido. Uma mentira que seu
pai (Chico Diaz) contou para
proteger a filha do desprezo
da mãe, que a rejeitou quando
soube que a filha nasceu com
deficiência visual. Muitos anos
depois, Maíra se depara com
uma desconhecida a sua porta. É Zoé (Regina Casé), sua
mãe. Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece
pedindo perdão à filha por tê
-la abandonado.
Como em um sonho que
se transforma em pesadelo,
Maíra vivencia as mais fortes emoções de sua vida. No
mesmo dia em que descobre
que sua mãe está viva, seu
pai morre.
Sem desconfiar de nada,
Maíra embarca para o Rio de
Janeiro, onde será usada pela
mãe para garantir a sobrevivência de sua irmã caçula, Va-

nessa (Letícia Colin). E o que
seria um recomeço feliz ao
lado da sua família se transforma em uma longa e perigosa jornada para Maíra.
Jackson Antunes vai interpretar Galo, que tem envolvimento com tráfico humano e
é apaixonado pela personagem de Regina Casé, a vilã
da novela.
Ao lado de João Emanuel
Carneiro na escrita estão ainda Vincent Villari, Eliane Garcia e Daisy Chaves.
No elenco da novela estão
também Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio
Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas
Silva, Mary Sheila, Naruna
Costa, Mumuzinho, Moira
Braga, Camila Alves, Cleber
Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara
Charry, André Loddi, Xande
de Pilares, Heloisa Honein,

Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy
Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo
Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz
Fortes, entre outros.

A informação da chegada
de Antunes à novela foi divulgada pela colunista Patrícia
Kogut, do jornal O Globo.
Preso no Rio de Janeiro na
última quinta-feira (dia 15),
acusado de armazenar fotos e
vídeos de pornografia infan-

til e investigado pela denúncia de pagar por sexo com um
adolescente de 12 anos, o ator
José Dumont, de 72 anos, também é investigado por supostas relações sexuais com crianças e adolescentes na Paraíba,
seu estado natal.
Foto: Divulgação

Antunes (foto) assumirá o papel do ator paraibano em projeto que vai estrear em ‘streaming’ no próximo mês
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ENFERMAGEM

Governo garante pagar piso salarial
Representantes da categoria ouviram do governador que pagamento será feito tão logo a lei volte a vigorar
n
Sindicalistas
saíram da
reunião
satisfeitos
com a garantia
do pagamento
do piso
aprovado pelo
Congresso
Nacional

O Governo do Estado vai
pagar o piso salarial dos profissionais de enfermagem e
técnicos de enfermagem tão
logo a lei aprovada no Congresso Nacional, e derrubada
pelo Supremo Tribunal Federal, volte a vigorar. O anúncio
foi feito pelo governador João
Azevêdo em reunião, ontem,
com representantes do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB),
Sindicato dos Enfermeiros da
Paraíba e Sindicato dos Técnicos de Enfermagem.
Na oportunidade, o chefe
do Executivo garantiu que o
Estado tem capacidade de assumir o reajuste salarial. “O
estado tem as condições financeiras para conceder o aumento e todos os profissionais podem ficar tranquilos”, frisou.
A presidente do Coren-PB,
Rayra Beserra, destacou a garantia de receber do governo
o cumprimento dos direitos
dos profissionais. “Nós representamos a enfermagem
no dia de hoje nessa reunião
com o governador, em que
ele assumiu o compromisso
de que, quando a lei voltar a
vigorar, o piso será pago”, comemorou.
A presidente do Sindicato
dos Enfermeiros da Paraíba,
Milca Rodrigues, também fez
uma avaliação positiva do encontro. “Recebemos a notícia
com bastante satisfação, pois
recebemos a garantia de pagamento do piso, assim que for
resolvida essa questão no STF.
E saímos daqui com essa tranquilidade”, comentou.
Também participaram da
reunião o presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, Adriano Lourenço,
e o procurador do Coren-PB,
Daniel Lucena.

ao supremo

Ricardo recorre para
garantir elegibilidade

Governador afirmou que o Estado tem capacidade financeira para o pagamento do piso

Daniella apoia iniciativa do Senado
de discutir formas de viabilização

Ideia

Presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco,
propôs garantir o
pagamento do piso
salarial com a utilização
dos recursos do
orçamento secreto

Daniella Ribeiro, senadora: “É preciso solução urgente”

A senadora Daniella Ribeiro, presidente estadual do
PSD na Paraíba, disse ontem
que é “totalmente favorável”
que se discuta e se busque
meios de viabilizar a efetivação do piso nacional da
enfermagem, conforme foi
dito pelo presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco.
Daniella disse considerar
importante os pontos a serem colocados em pauta no
Senado na tentativa de que o
piso da enfermagem se torne

realidade para os profissionais da área em todo o país.
Dentre as medidas apontadas por Pacheco estão a
apreciação de projetos, já
existentes e em tramitação
na Casa, que visam, por
exemplo, uso de verbas do
orçamento secreto, a desoneração da folha para hospitais privados; a injeção
de recursos diretamente da
União para hospitais filantrópicos e santas casas; repatriação de recursos alocados
no exterior; o remanejamen-

to de recursos originalmente recebidos para o combate
à Covid-19 para outros problemas da área de saúde;
dentre outros.
Daniella ressalta a importância de se discutir esses
projetos o mais breve possível para que a categoria de
enfermeiros e técnicos possa, enfim, ver realizada uma
demanda justa que se estende por décadas. A senadora
reitera que votou a favor do
projeto que implanta o piso
nacional da enfermagem, e
que é do lado da categoria
que permanecerá.

O ex-governador da
Paraíba e candidato a senador, Ricardo Coutinho,
recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para
tentar reverter a decisão
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o torna
inelegível para as eleições
2022. O político foi condenado por abuso de poder
e ficou impedido de disputar eleições pelos próximos oito anos, a contar
do pleito de 2014.
Segundo informações
do sistema do STF, o recurso extraordinário foi
protocolado no último domingo (18) e autuado ontem. Em 2020, o TSE confirmou a inelegibilidade
de Ricardo Coutinho, considerando incontestáveis
as provas de abuso do poder político mediante uso
da máquina administrativa em diversas frentes,
com o objetivo de garantir
a reeleição, em 2014.
A decisão do colegiado foi tomada na análise
conjunta de três processos que pediam a inelegibilidade de Ricardo Coutinho por conduta vedada
e abuso do poder político e econômico, caracterizados, entre outros, pela
concessão irregular de microcrédito pelo programa
Empreender, pela distribuição de kits escolares e
pela contratação e exoneração de servidores e prestadores de serviços no trimestre anterior ao pleito.
Com base no entendimento do TSE, o Tribunal
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) indeferiu
a candidatura de Ricardo Coutinho ao Senado,
em sessão que ocorreu no
último dia 9 de setembro.
Prazo
O prazo de inelegibilidade vai até o próximo
dia 5 de outubro, três dias

após o pleito deste ano. A
procuradora regional eleitoral, Acássia Suassuna,
ressaltou, em seu parecer,
que a decisão do Tribunal
Superior vale para estas
eleições.
À época, o candidato
impugnado se manifestou através de uma nota
redigida pelo seu advogado, Igor Suassuna. Segundo ele, a palavra final
deve ser do Supremo Tribunal Federal. “Em que
pese a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba, proferida na data
de hoje (9 de setembro de
2022), julgando procedente a impugnação contra o
registro da candidatura
de Ricardo Coutinho, deve-se informar que, além
de caber recurso para o
TSE, incumbirá ainda ao
STF dar a palavra final sobre a candidatura de Ricardo Coutinho”, diz a
nota.
O candidato a senador
chegou ainda a interpor
um embargo de declaração, para modificar a decisão do TRE-PB. A defesa
alegou que há contradições, vícios e omissões cometidas pela Corte Eleitoral ao tomar a decisão. No
entanto, o pedido foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional. O relator da matéria,
juiz José Ferreira de Ramos Júnior, entendeu que
não houve qualquer contradição ou omissão no
que foi decidido.
“Devo consignar que
não se apresenta nenhuma das alegadas omissões
apresentadas, uma vez
que os fundamentos foram exaustivos e pormenorizadamente tratados
no acórdão. [..] Entendo
que não há nenhum vício
a ser sanado e, em consequência, rejeito os embargos”, disse, em seu voto.

PARDAL

João Pessoa é o município com mais denúncias no aplicativo
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

O aplicativo Pardal recebeu 235 denúncias de indícios
de irregularidades durante as
eleições 2022, na Paraíba, em
pouco mais de um mês de funcionamento do aplicativo. A
plataforma é um canal de denúncias para toda a população.
Ele está ativo desde o último
dia 16 de agosto e disponível
para download nas lojas virtuais Apple Store e Google Play
e em formulário web nos Portais da Justiça Eleitoral.
As denúncias vieram de 42
municípios do Estado e todas

foram por propaganda eleitoral
irregular. Os locais com maior
número de indicativos de irregularidades foram: João Pessoa (71), Campina Grande (50),
Santa Rita (17), Catolé do Rocha (13), Cabedelo (10), Itapororoca (8), Rio Tinto (6), Zabelê
(6), Sapé (4), Conde (3), Patos (3),
Guarabira (3) e Bananeiras (3).
A plataforma foi habilitada
no último dia 16 de agosto, com
o início da propaganda eleitoral
voltada às eleições 2022 e com
as candidaturas já oficializadas. As denúncias serão cadastradas no Portal e distribuídas
para a Justiça Eleitoral, de acordo com o município informado.

Total

Foram feitas até
ontem 235 denúncias
no aplicativo.
Todas elas se referem
à propaganda eleitoral
irregular em vários
municípios

Todas as informações que chegam no aplicativo são repassadas para o Ministério Público
Eleitoral (MP Eleitoral), que é
responsável por realizar toda
a apuração.
De acordo com a Justiça Eleitoral, o Pardal funciona como
um sistema que fortalece os
princípios da participação popular, da transparência e da lisura do pleito. Além de irregularidades na propaganda, é
possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação
eleitoral, tais como compra de
votos; abuso de poder econômico; abuso de poder político e uso
da máquina pública para fins

eleitorais; e uso indevido dos
meios de comunicação social.
Atualização
Para as eleições 2022, o TSE
fez uma atualização no aplicativo, o que vai facilitar a integração com o Processo Judicial Eletrônico (PJe), da Justiça
Eleitoral, que possibilitará a geração de estatísticas quanto às
denúncias recebidas e tratadas.
As melhorias realizadas
também buscam aprimorar a
acessibilidade para o usuário e
assegurar o sigilo das informações do eleitor, conforme prevê
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Dados
Qualquer pessoa pode
usar o app para fazer denúncias, sendo vedado o anonimato. Portanto, deverão
constar na denúncia, obrigatoriamente, o nome e o CPF
do cidadão que as encaminhou, além de elementos que
indiquem a existência do fato,
como vídeos, fotos ou áudios,
resguardados à/ao denunciante o sigilo de suas informações pessoais, sendo assegurada a confidencialidade
da sua identidade. Em caso de
má-fé, o usuário responderá
pelo ato e ficará sujeito às penalidades cabíveis.
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dia de luta

Câmara destaca direitos dos PCDs
Vereadora Helena Holanda alertou para a importância de se garantir visibilidade às pessoas com deficiência
Foto: Olenildo Nascimento/CMJP

Pettronio Torres

pettroniotorres@yahoo.com.br

Após o período de sabatinas dos candidatos e
candidata ao Governo do
Estado, encerradas na última sexta-feira, a rotina
vai voltando ao normal na
Câmara Municipal de João
Pessoa. Ontem, por exemplo, a Casa Napoleão Laureano comemorou o Dia
Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado, de fato, hoje. A
vereadora Helena Holanda (Progressistas) ocupou
seu espaço na tribuna para
lembrar a importância da
pauta para a sociedade e,
em especial, para as pessoas com deficiência.
“É um dia que, no calendário, é forte, mas, na cidade, o tempo passou e nada
acontece para dar esse suporte a esse segmento que
tanto precisa de qualidade
de vida, que tanto precisa
que as leis sejam cumpridas
para ter acesso aos seus direitos”, disse a parlamentar.
A vereadora reforçou
ainda que a deficiência é
apenas uma característica
e que, embora as pessoas,
ao se reportar sobre o tema,
se refiram aos que usam cadeiras de rodas, andadores
e muletas, há outros casos
que não são tão conhecidos ou que não são tão facilmente percebidos.
“Mas amanhã, Dia Nacional de Luta, vamos repensar, vamos nos interessar. Os deficientes não
querem piedade, eles querem respeito. Eles querem
ter o mesmo direito de chegar a uma universidade,
de dirigir, de trabalhar, estudar nas escolas. E o que
acontece é que eles estão
cada vez mais invisíveis”,
destacou a vereadora.
Helena Holanda ainda pediu que as pessoas
tomem conhecimento do
que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mesmo que não trabalhem com
o segmento, a fim de que
possam, inclusive, pensar
leis que lhes proporcionem
mais qualidade de vida.
“A cada dia que passa, o
número de pessoas com deficiência aumenta em todo
o país e em nosso estado e
nossa capital. Isso também
em função do acometimento e sequelas de doenças
como a Chikungunya e a
Covid-19, por exemplo. Estas doenças deixam marcas
severas”, completou.
A parlamentar explicou
que é importante visitar as
instituições que atendem
pessoas com deficiência, conhecer os usuários de perto e sentir suas dificuldades
para poder fazer um juízo
de valor e ajudar.
“Não é dinheiro que a
instituição quer. Ela quer
suporte, apoio, quer que as
pessoas vejam lá o que podem contribuir para dias
melhores. Então, deixo
aqui, nesta Câmara Municipal, um convite a vocês,
que visitem essas instituições. Acordem, olhem para
eles. Pois vocês não imaginam o bem que estão fazendo, no simples fato de olhar,
visitar, se preocupar”, finalizou a vereadora.

Durante a sessão de ontem, os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa aprovaram 17 projetos de Lei Ordinária e quatro projetos de Decreto Legislativo

Projeto incentiva a prática de ciclismo em JP
Além do discurso emocionado de Helena Holanda,
em prol das pessoas com deficiência, na manhã de ontem,
na Câmara Municipal de João
Pessoa, o parlamento municipal aprovou vários projetos de
lei. Entre eles está a Lei de Incentivo ao uso e a inserção da
bicicleta como meio de transporte e de proteção e respeito
aos ciclistas do município. O
autor da propositura, que estimula as pessoas andarem

de bicicleta, prática que vem
ganhando adeptos na capital
paraibana, é o vereador Guga
(Progressistas).
“É o futuro, é a qualidade
de vida da população da capital paraibana, é o esporte
que vence com a aprovação
de projetos como este, que foi
acolhido pelo parlamento da
Câmara Municipal de João
Pessoa”, ressaltou Guga.
O projeto de Guga que foi
aprovado institui a Lei de In-

centivo ao uso e à inserção da
bicicleta como meio de transporte e de proteção e respeito aos ciclistas no município.
Entre os objetivos da norma estão o incentivo à inserção e o uso da bicicleta como
meio de transporte alternativo ou como prática esportiva
e de lazer.
“Com ênfase na sustentabilidade urbana; a promoção do desenvolvimento de
ações voltadas para a melho-

ria do sistema de mobilidade
cicloviária; e o favorecimento
a implantação de sistema de
locação de bicicletas com preços populares nos terminais
do sistema de transporte público coletivo”, diz trecho do
documento.
Além do projeto de Guga,
foram aprovados na sessão de
ontem mais outros 16 projetos de Lei Ordinária e quatro
projetos de Decreto Legislativo. Outros dois projetos foram

reprovados pelos vereadores.
Um dos projetos de Lei
Ordinária aprovados e de autoria do Executivo Municipal
modifica a Lei 11.407/2008 no
que concerne à composição
dos representantes do Governo Municipal no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, trocando a participação da
Secretaria de Turismo pela
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.

Realocação
de recursos e
homenagens

Casa vai realizar sessão especial
para homenagear os contadores

Os vereadores de João
Pessoa também autorizaram,
por ampla maioria, na manhã de ontem, a readequação
e a realocação de dotações orçamentárias através dos Instrumentos da Transposição e
da Transferência de Recursos
de uma Categoria de Programação para Outra e do Remanejamento no Orçamento do
corrente exercício nas Emendas Impositivas.
O Plenário ainda aprovou
outros quatro projetos de Decreto Legislativo (PDL), com
honrarias a personalidades
da cidade, de autoria de Junio
Leandro (PDT), concedendo a
Medalha Cidade de João Pessoa ao advogado e professor
José Carlos Ferreira da Luz e
outro de Rebeca Sodré (União
Brasil), que concede a cidadania pessoense à empresária
e proprietária das ‘Empadinhas Barnabé’, Priscila Barnabé Lyra Jucá.
A Casa Napoleão Laureano deu seguimento a solicitação de Odon Bezerra (PSB)
que outorga a cidadania pessoense à perita médica da previdência social do INSS Maria
Solimar Alencar Lima Svenson. Já Milanez Neto (PV)
apresentou a concessão do
Título de Cidadão Pessoense
ao deputado estadual Anderson Monteiro Costa (MDB).

A Câmara Municipal de
João Pessoa irá promover
uma sessão especial na sexta-feira (23) para comemorar a Semana do Contador.
O evento tem como autor o
vereador Rinaldo Maranhão
(MD), que confirmou estar
propondo, através de projeto
de lei, prioridade à categoria
na hora do atendimento nas
repartições públicas.
O parlamentar ainda explicou que apresentou esse
projeto de lei porque os contadores são representantes

de empresas. Segundo o parlamentar, quando um contador chega em uma repartição “não leva assuntos do
seu interesse e sim interesse de uma comunidade inteira, de empresas que geram centenas ou milhares de
empregos, que geram desenvolvimento, que geram arrecadação”.
Na sessão ordinária de
ontem, o vereador do MD
ocupou a Tribuna e lembrou
a importância do profissional de contabilidade para o

desenvolvimento econômico de João Pessoa, da Paraíba e do país.
“Nós temos, segundo o
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação,
403.322 leis tributárias. Todo
dia surge uma nova regra,
uma nova norma”, destacou
o vereador.
De acordo com Rinaldo
Maranhão, a Paraíba bate recordes de arrecadação, comemora o equilíbrio financeiro
e vem ganhando inclusive
premiações e notas máximas

de empresas que fazem a verificação de capacidade de
endividamento e gestão fiscal. “Isso se dá, naturalmente, ao esforço do Governo,
mas, de maneira muito especial e presente, ao contribuinte e ao contabilista, que acompanha com tanto zelo essa
arrecadação. Sem o contador, não há desenvolvimento
econômico, não há arrecadação tributária. Portanto, esse
cidadão precisa ser cada vez
mais valorizado”, pontou Rinaldo Maranhão.

A genda dos candidatos
A União traz diariamente a agenda com respectivas atividades de todos que disputarão o
cargo de governador nas eleições.
Adjany Simplício
(PSOL) - Manhã: debate
na Federação dos
Trabalhadores Rurais,
Agricultores e Agricultoras
Familiares do Estado da
Paraíba. Tarde: entrevista
na Rádio Arapuan;
entrevista na TV Arapuan;
panfletagem e encontro com
apoiadores, em Guarabira;
panfletagem e encontro com
apoiadores, em Solânea.
Noite: panfletagem em
Bananeiras;
Adriano Trajano (PCO)
- Até o fechamento desta
edição, o candidato não

havia divulgado sua
agenda para o dia hoje;

Noite: ciclo de debates com
o trade turístico

Morada do Sol de Patos;
gravação de Guia Eleitoral;

Antônio Nascimento
(PSTU) - Manhã: Federação
dos Trabalhadores Rurais,
Agricultores e Agricultoras
Familiares do Estado da
Paraíba (Fetag-PB). Tarde:
reunião com apoiadores;

Major Fábio (PRTB) – Até o
fechamento desta edição,
o candidato não havia
divulgado sua agenda para
o dia hoje;

Veneziano Vital do Rêgo
(MDB) - Manhã: participa
de debate promovido
pela Federação dos
Trabalhadores Rurais,
Agricultores e Agricultoras
Familiares do Estado da
Paraíba (Fetag-PB). Tarde:
Faz gravações para o
guia eleitoral de rádio e
de TV e conteúdos para
as redes sociais em João
Pessoa. Noite: participa
de caminhada no bairro
Valentina Figueiredo, em
João Pessoa.

João Azevêdo (PSB)
- Manhã: debate
na Federação dos
Trabalhadores Rurais,
Agricultores e Agricultoras
Familiares do Estado da
Paraíba (Fetag-PB). Tarde:
agenda administrativa.

Nilvan Ferreira (PL) Manhã: entrevista na rádio
CBN. Tarde: carreata do
Brejo: saindo de Alagoinha,
segue para Cuitegi,
Guarabira e Pilõezinhos;
Pedro Cunha Lima (PSDB)
- Manhã: entrevista Rádio
Band News FM. Tarde e
noite: entrevista Rádio
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decretos sobre armas

Supremo mantém decisão de Fachin
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para manter restrição à compra de armamentos
Rayssa Motta
Agência Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria ontem para confirmar a decisão
do ministro Edson Fachin que
suspendeu trechos de decretos editados pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL) para flexibilizar o acesso da população
civil a armas e munições.
O julgamento está em curso no plenário virtual. A plataforma permite que cada ministro registre seu voto no sistema
on-line sem necessidade de reunião do colegiado.
Até o momento, Fachin foi
acompanhado pelos ministros
Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski,
Rosa Weber e Cármen Lúcia.
A decisão foi provisória para
impedir o armamento da população no período eleitoral. O
STF pode revisitar o tema depois das eleições.
Fachin é relator de ações
movidas pelo PSB e pelo PT
para derrubar os decretos. O
ministro decidiu suspender
os efeitos do ato administrativo por ver risco de aumento da
violência política com o início
da campanha. A decisão estabeleceu que a posse de armas
de fogo só pode ser autorizada para quem demonstrar necessidade concreta, por razões
profissionais ou pessoais, e que
a compra de armas de uso restrito depende do “interesse da
própria segurança pública ou
da defesa nacional”.
Em um voto de uma linha
na última sexta, Fachin se limitou a defender a confirmação de sua decisão monocrática. “Proponho o referendo da
medida cautelar”, escreveu. Os
demais ministros que o acompanharam não apresentaram
voto escrito.
Por enquanto, só o minis-

tro Kassio Nunes Marques divergiu. Ele disse que os cidadãos devem ter o “direito de se
defender de modo adequado”.

Entenda a ação

Os partidos de oposição
afirmam que os decretos de
Bolsonaro são inconstitucionais e representam “retrocesso” em direitos fundamentais,
na medida em que facilitam de
forma “desmedida” o acesso a
armas e munições pelos cidadãos comuns. Argumentam
ainda que, embora pretendam
disciplinar o Estatuto do Desarmamento, os decretos ferem
suas diretrizes e violam o princípio da separação dos Poderes
e o regime democrático, uma
vez que o Planalto teria assumido a função do Legislativo
ao decidir sobre política pública envolvendo porte e posse de
armas de fogo.
Em manifestação enviada
ao Supremo, o Planalto explicou que as mudanças foram
pensadas para “desburocratizar” procedimentos. O governo ainda argumentou que,
ao sair vencedor das últimas
eleições, Bolsonaro ganhou
“legitimidade popular” para
“concretizar, nos limites da lei,
promessas eleitorais”.
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Fachin é
relator
de ações
movidas pelo
PSB e pelo PT
para derrubar
os decretos
sobre armas
do presidente
Jair Bolsonaro

relações exteriores

CRE aprova instalação de
escritório da OCDE no país
Agência Senado
Em 2017, o Brasil oficializou a intenção de integrar
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), organismo multilateral que reúne
38 nações que estão entre as
economias mais avançadas
do mundo.
Ontem, um passo a mais
foi dado nessa direção. A
Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE)
aprovou acordo entre o Brasil e a OCDE, visando ao
estabelecimento de um escritório da organização em
território brasileiro (PDL
253/2021).
O relator na CRE foi o senador Plínio Valério (PSDB-AM),
que lembrou que a cooperação
entre Brasil e OCDE vem desde a década de 1990 e tem aumentado a cada ano que passa.
“A participação brasileira na OCDE teve início na
década de 1990. Desde en-

Foto: Corpo de Bombeiros/PMESP

tão o Brasil atua em 26 comitês desta organização. Já
há uma estreita colaboração
entre Brasil e OCDE, apesar
de não sermos ainda membro efetivo desta entidade”,
explicou.
Em documento enviado
à CRE, o Itamaraty esclarece
que, em 2007, a OCDE lançou
o programa Enhanced Engajement (“Engajamento Ampliado”) visando justamente
estreitar laços com cinco países emergentes selecionados
(África do Sul, Brasil, China,
Índia e Indonésia), hoje considerados parceiros-chave
(key partners).
Nesta iniciativa, o Itamaraty acrescenta que o Brasil já
aderiu a 34 instrumentos legais da organização. Mais de
80% das 126 atividades previstas no programa foram
concluídas ou já estão em andamento.
A análise do acordo de
abertura do escritório segue agora para o plenário
do Senado.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo encerrou ontem os trabalhos de busca por vítimas da tragédia em Itapecerica da Serra

em Itapecerica da Serra

Desabamento de arquibancada mata nove

Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros
de São Paulo encerrou na
tarde de ontem os trabalhos
de busca por vítimas do desabamento de uma arquibancada em uma empresa
de contêineres em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo,
que provocou a morte de
nove pessoas e 31 feridos,
das quais 28 tiveram que
ser socorridos em hospitais
da região.
A informação foi dada
pela porta-voz dos bombeiros de São Paulo, major PM
Luciana Soares. As vítimas
foram encaminhadas aos
prontos-socorros de Jacira,
Geral de Itapecerica e Central de Itapecerica. O estado de saúde delas não foi informado.
Na tarde de ontem, familiares estiveram na empresa Multiteiner para obter

informações sobre os mortos e feridos. E alguns deles
saíram do local desolados,
chorando muito e gritando
o nome das vítimas. Houve também familiares que
saíram reclamando do tratamento recebido pela empresa. Caso de Conceição
Alves Novaes. Seu marido
Antônio foi um dos que ficou ferido no acidente.
“A empresa é responsável pelo acidente. Não pode
deixar a Deus dará, não. Eles
têm que ser responsáveis
com a gente. Precisamos falar com alguém da empresa. Eles podiam ter nos fornecido um carro para ir até
o hospital porque nós não temos condições”, reclamou.
“Só Deus sabe como ele
está. Vou ter que me deslocar para o Hospital das Clínicas”, disse.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
informou que foram acionados na manhã de ontem

para atender uma ocorrên- tes da equipe do candidato
cia de desabamento de uma foram resgatados e levados
parede localizada dentro de a hospitais.
um auditório da empresa e
Para o trabalho de buscas
que, no local, estavam cerca no local, o Corpo de Bombeide 64 pessoas, que partici- ros utilizou 20 viaturas e 80
pavam de uma reunião com policiais.
políticos, e que parte dessas
pessoas podem ter escapado
do acidente sem ferimentos.
Ex-trabalhadores da empresa estiveram à tarde no
local buscando informações
sobre amigos. Eles disseram
que o auditório que desabou
ficava em uma espécie de
A tragédia ocorrida em
mezanino.
Um deles era o candida- Itapecerica da Serra, na
to a deputado estadual Jones
Região Metropolitana
Donizetti, do Solidariedade,
de São Paulo, deixou
que informou em suas redes
sociais ter ficado ferido. Ele
ainda 31 feridos, dos
disse que foi ao local na maquais 28 tiveram que ser
nhã de ontem para conhecer
a empresa Multiteiner e que, socorridos em hospitais
quando se despedia dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu
e os deixou presos aos escombros. Quatro integran-

Feridos

fundo eleitoral

Candidatos sem campanha recebem R$ 5,8 mi

Daniel Weterman, Julia Affonso e Vinícius Valfré
Agência Estado

Partidos repassaram ao
menos R$ 5,8 milhões do
fundo eleitoral para candidatos “fantasmas”. O dinheiro público caiu na conta de políticos que, a 12 dias
das eleições, praticamente não fizeram campanha,
não usaram as redes sociais
para divulgar seus nomes,
não distribuíram santinhos,
são neófitos ou tiveram votação pífia em disputas passadas. Mas, mesmo assim,
receberam acima da média
dos concorrentes. A verba
também foi parar em empresas que não entregaram
os serviços e bancou despesas de outros postulantes.
No Amazonas, uma candidata a deputado federal

pelo PROS ganhou R$ 3 milhões do fundo eleitoral e
se tornou a líder nacional
em repasses do partido. Em
2018, ela recebeu 41 votos e
terminou a disputa naquele
ano com as contas rejeitadas
por ocultar gastos da Justiça
Eleitoral. O valor destinado
a ela é maior do que a candidatos com grande potencial eleitoral. O presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP
-AL), por exemplo, recebeu
R$ 2 milhões para sua reeleição; Eduardo Bolsonaro
(PL-SP), campeão nacional
de votos na última disputa,
R$ 500 mil.
Em Rondônia, o PP entregou R$ 2,2 milhões para
uma candidata que contratou uma empresa de marketing sem ter feito propaganda nas redes sociais.
Questionada sobre como
conseguiu tantos recur-

sos, mesmo sendo estreante, Marlucia Oliveira justificou: “Sou a queridinha do
partido, mas não no sentido
pejorativo”.
Padrão
O jornal O Estado de
S. Paulo encontrou casos
suspeitos de norte a sul e
obedecem a um padrão. O
fundo eleitoral, que neste
ano ficou em R$ 5 bilhões,
é distribuído por dirigentes partidários e, agora, cai
na conta de candidatos que
não estão fazendo campanha. A divisão beneficia até
quem abandonou a disputa ou está com a candidatura indeferida, sem devolução da verba para os cofres
públicos.
É o caso da candidata a
deputado federal Adriana
Mendonça. Foi ela que recebeu do PROS R$ 3 milhões,

o que a faz a 14.ª candidata mais contemplada pelo
“fundão” em todo o País,
numa lista que só tem puxadores de votos e nomes
disputando a reeleição. Em
2018, ela teve apenas 41 votos para o cargo de deputado estadual.
A campanha de Adriana
se resume a 33 posts numa
página do Facebook e do
Instagram, no ar há duas
semanas. Todos são montagens. Em nenhuma das
publicações aparece interagindo com eleitores ou em
vídeos pedindo apoio. As
páginas somam 59 seguidores e o post com maior
visualização teve 69 curtidas. Em sua página pessoal no Instagram, ela fala
apenas da candidatura do
ex-marido, que concorre ao
governo do Amazonas pelo
Podemos.
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77a Assembleia-Geral da ONU

Guterres alerta para a crise alimentar
Secretário-geral da entidade destacou desafios globais, como escassez de alimentos e desastre climático a longo prazo
Gabriel Caldeira
Agência Estado

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres,
iniciou a 77ª Assembleia-Geral da entidade na manhã
de ontem, alertando sobre os
crescentes problemas e desafios para a comunidade global, que podem terminar em
escassez de alimentos no ano
que vem e desastre climático
a longo prazo. “Navegamos
em águas agitadas. Um inverno de descontentamento está
chegando em escala global”,
afirmou.
Segundo Guterres, os
ideais que a ONU representam “estão em perigo”, e sua
ação está presa por “disfunções globais”. De acordo com
ele, um dos focos no momento deve ser elevar as entregas de fertilizantes da Rússia para o resto do mundo.
Se isso não for feito, a crise de
fertilizantes pode virar uma
crise de escassez alimentar
global em 2023, alertou.

Foto: Alan Santos-PR
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Guterres afirmou
que os ideais
que a ONU
representa “estão
em perigo”, e sua
ação está presa
por “disfunções
globais”
A longo prazo, Guterres
pediu que o mundo, em especial os países mais ricos, parem com a “guerra suicida
contra o clima”. Ele instou as
nações ricas a taxarem lucros
excessivos de empresas produtoras de combustíveis fósseis e redirecioná-los em investimentos aos países mais
vulneráveis e a pessoas impactadas pelo aumento nos
preços de energia e alimentos.
“Nosso mundo está viciado em combustíveis fósseis.
É hora de uma intervenção.
Precisamos responsabilizar
as empresas de combustíveis
fósseis e seus facilitadores”,
cobrou Guterres.

n
O presidente
ressaltou que
o conflito na
Ucrânia já
se estende
por sete
meses e gera
apreensão
não apenas na
Europa, mas
em todo
o mundo

No discurso de abertura da 77ª Assembleia-Geral, Bolsonaro destacou que houve deflação no país em julho e agosto

Bolsonaro aponta recuperação do Brasil
Aline Bronzati e
Ricardo Leopoldo
Agência Estado

territórios ucranianos

Rússia se mobiliza para
anexar quatro regiões
Dow Jones Newswires
Agência Estado

Autoridades nas áreas
ocupadas pela Rússia na
Ucrânia anunciaram planos para anexar quatro regiões no leste e no sul ucranianos, enquanto a Rússia
atua para abrir caminho
para uma mobilização mais
ampla, enquanto o Kremlin
cada vez mais se vê pressionado a dar uma resposta firme para conter a ofensiva de Kiev.
As partes controladas
pela Rússia das regiões de
Donetsk, Luhansk, Kherson
e Zaporizhzhia devem ter
três dias de votação sobre se
unir à Rússia a partir desta
sexta-feira, no mais recen-

te esforço de Moscou para
consolidar território capturado meses atrás, mas agora em risco de ser retomado
por forças ucranianas.
A Câmara Baixa do
Parlamento russo aprovou
também legislação que
pode ajudar a lidar com a
falta de soldados no campo de batalha, o que gera
temores de que possa ser
anunciada uma mobilização em larga escala nos próximos dias.
As medidas ocorrem
após a Ucrânia lançar uma
ofensiva para retomar terra no nordeste do país neste
mês, impondo uma derrota
a Moscou e libertando cerca de 10% do território capturado pela Rússia desde o
início da invasão.

forte tempestade

Tufão atinge o Japão
e causa duas mortes
Agência Estado
O tufão Nanmadol levou
ventos fortes e chuvas recordes ao oeste do Japão na segunda-feira (19), quando uma
das maiores tempestades a
atingir o país em anos matou
pelo menos duas pessoas, interrompeu o transporte, deixou o mar agitado e forçou as
fábricas a suspender as operações. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, atrasou sua partida para Nova
York, onde deve fazer um discurso na Assembleia Geral
da ONU.
“Adiei minha partida pro-

gramada para hoje para fazer
um balanço dos danos causados pelo tufão e tomar todas
as medidas possíveis para a
recuperação”, disse Kishida
a repórteres na noite de segunda-feira, no horário local.
O 14º tufão da temporada
no Japão atingiu a costa perto da cidade de Kagoshima
na noite de domingo, 18, antes de atingir a ilha ocidental de Kyushu e abalar a ilha
principal de Honshu na manhã de segunda.
Um rio na província de
Miyazaki, em Kyushu, transbordou, inundando campos e
estradas, mostraram imagens
da emissora estatal NHK.

O presidente da República
e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou ontem na
abertura da 77ª Assembleia-Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU) que seu governo
fez esforços de modernização
da economia brasileira. “Apesar
da crise mundial, o Brasil chega
ao fim de 2022 em plena recuperação”, disse. Ele ressaltou que o
país tem inflação em baixa e emprego em alta.
Bolsonaro destacou que
ocorreu deflação no Brasil em
julho e agosto. Ele também apontou que o custo de energia nacional não caiu devido a “tabelamento de preços ou intervenção
federal”, e apontou que tem tranquilidade porque sua administração está no bom caminho.
Também apontou que o
agronegócio é um “orgulho
nacional” e que foi iniciada a
maior colheita de grãos da história do país. “Na área sustentável, o Brasil é fonte de credibilidade para a ação internacional,
parte da solução e referência
para o mundo sustentável”.
Segundo o presidente, “dois
terços de todo o território bra-

sileiro permanecem com vegetação nativa. Mais de 80% da
floresta amazônica continua intocada. É fundamental que, ao
cuidarmos do meio ambiente,
não esqueçamos das pessoas”,
destacando que na região abriga mais de 20 milhões de habitantes. “A subsistência de pessoas na Amazônia depende de
algum aproveitamento econômico da floresta. Temos capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa”.
De acordo com o Bolsonaro, a agenda do desenvolvimento sustentável é afetada pelas
ameaças à paz e à segurança
internacional.
Ele também ressaltou que
o conflito na Ucrânia serve de
alerta. “Uma reforma da ONU
é essencial para encontrarmos a
paz mundial. Após 25 anos de
debates no Conselho da ONU,
está claro que precisamos de soluções inovadoras”.
Acolhimento humanitário
Bolsonaro afirmou ainda
que o país tem buscado atuar
com bastante empenho para
encontrar soluções pacíficas e
negociadas de conflitos internacionais. “A política brasileira de acolhimento humanitário
vai além da Venezuela. Temos
também recebido haitianos, sí-

“

A subsistência
de pessoas
na Amazônia
depende de algum
aproveitamento
econômico da
floresta
Jair Bolsonaro

rios, afegãos e ucranianos”.
O presidente ressaltou que o
conflito na Ucrânia já se estende
por sete meses e gera apreensão
não apenas na Europa, mas em
todo o mundo.
Também agradeceu aos países que colaboraram na evacuação de brasileiros que estavam
na Ucrânia quando começou a
guerra. “O Brasil tem se pautado
pelos princípios do Direito Internacional e da Carta da ONU
sobre guerra na Ucrânia. Defendemos um cessar-fogo imediato
na Ucrânia e a proteção de civis
e não-combatentes”. Segundo
Bolsonaro, seu governo tem tentado evitar o bloqueio dos canais de diálogo em relação à

guerra no leste europeu, causado por polarização política e
destacou que consequências do
conflito já se fazem sentir nos
preços mundiais de alimentos,
combustíveis e outros produtos.
“Impactos da guerra nos colocam a todos na contramão dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável”, apontou. “Países
que se diziam líderes da economia de baixo carbono agora
passaram a usar fontes sujas de
energia. Uso de fonte de energia
suja é um grave retrocesso para
o meio ambiente.” Ele também
apontou que apoia todos os esforços para reduzir os impactos
econômicos desta crise.
O presidente também fez
uma defesa indireta da Rússia
na ONU, ao destacar que “não
acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções
unilaterais e seletivas”, adotadas
por países do ocidente contra o
governo de Vladimir Putin por
ter ordenado a invasão militar
da Ucrânia. “Sanções têm prejudicado a retomada da economia e afetado direitos humanos de populações vulneráveis“.
Jair Bolsonaro atacou o PT
por suas ligações do passado
com os governos de esquerda
da Nicarágua e anunciou que “o
Brasil abre as portas para padres
e freiras perseguidos” no país.

Erdogan defende solução para fim da guerra
Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

O presidente da Turquia,
Recep Tayyip Erdogan, defendeu ontem que organizações internacionais e países colaborem para se buscar
uma solução diplomática
para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a única possível nesse caso, segundo ele.
Durante discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), a autoridade ressaltou o trabalho de seu governo
para tentar mediar um acordo e citou como caso de sucesso um acordo para a liberação
de grãos ucranianos exporta-

dos para o mercado global.
Erdogan disse que as exportações de grãos da Ucrânia “estão ganhando impulso”. Segundo ele, o pacto foi
fechado com participação da
Turquia e também da ONU.
“As negociações podem gerar resultados, especialmente em questões vitais para todas as partes”, argumentou.
O líder turco também falou sobre o “choque de energia” atual, que provoca “forte pressão inflacionária”. De
acordo com Erdogan, o seu
país tem como na energia
“não como uma questão de
competição, mas uma área de
cooperação”.
Ele disse que a Turquia
tem reativado vários proje-

Grãos

Erdogan disse que as
exportações de grãos da
Ucrânia “estão ganhando
impulso”. Segundo ele,
o pacto foi fechado com
participação da Turquia
e também da ONU

tos nessa frente, a fim de garantir a segurança energética
“não apenas em nossa região,
mas global”.
Erdogan pediu uma ONU
“mais efetiva e influente” e
“mais inclusiva”. Ele ainda
destacou o fato de que a Turquia forneceu ajuda humanitária a dezenas de países durante a pandemia, enquanto
produz sua versão local de
vacina contra a Covid-19, a
turcovac, e também lembrou
que o país ratificou o Acordo
de Paris no ano passado.
O presidente turco ainda
disse que a relação de seu país
com a América Latina tem se
fortalecido, “baseada no respeito mútuo”, mas sem entrar
em detalhes nesse caso.
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13,75%

R$ 1.212

-0,25%

-0,70%

-0,60

R$ 5,153

R$ 5,141

R$ 5,865

inscrições abertas

Concursos ofertam vagas
de emprego a paraibanos
Parte dos certames encerra hoje o prazo para o pagamento de taxas
Foto: Roberto Guedes

Thadeu Rodrigues
thadeu.rodriguez@gmail.com

Ao menos 4.429 vagas de
concursos estão abertas, hoje,
no Brasil. Há oportunidades
no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que disponibiliza 13 vagas para a
Paraíba, no Senado Federal
e no Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Em âmbito estadual, a Companhia de Processamento de
Dados da Paraíba (Codata)
dispõe de 61 postos e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) abre inscrições
para 50 vagas de professores
depois de amanhã.
O INSS está com inscrições abertas até o dia 3 de outubro para o preenchimento
de mil vagas para o cargo de
técnico do seguro social. Contudo, podem ser convocados
até 3.385 candidatos aprovados, conforme a necessidade
do IBGE.
Do total das mil vagas iniciais, há 13 oportunidades
para a Paraíba, sendo sete
para João Pessoa e seis para
Campina Grande. Do montante, 708 vagas são para ampla concorrência, 202 são para
pessoas negras e 90 para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 5.905,79. As oportunidades estão dispostas em
97 gerências regionais.
O INSS modificou a distribuição das vagas para o
Distrito Federal e mais 10 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Senado faz cinco seleções
O Senado Federal encerra
hoje, às 16h, as inscrições para
cinco concursos públicos. Ao
todo, são 22 vagas para preen-

Com mil vagas ofertadas, o INSS é a instituição com mais oportunidades para os paraibanos

chimento imediato e 980 para
formação de cadastro de reserva, somando 1.002 oportunidades. Todas as vagas são
para pessoas com nível superior de escolaridade, com exigência de formações específicas, conforme o cargo. As
remunerações variam de R$
19.427,79 a R$ 33.461,68 e as taxas de inscrição vão de R$ 55 a
R$ 94, conforme cada seleção.
O concurso para o cargo de
Analista Legislativo dispõe de
11 vagas imediatas e 669 para
cadastro de reserva. O salário
é de R$ 25.897,76 e podem concorrer quem tem formação nas
áreas de administração, arquivologia, assistência social,
contabilidade, enfermagem,
engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do
trabalho, processo legislativo,
informática legislativa - análise de sistemas e informática
legislativa – análise de suporte de sistemas.

O certame de Analista Legislativo é para a especialidade de Registro e Redação
Parlamentar. Há apenas uma
oportunidade, mas haverá
formação de cadastro de reserva de 19 aprovados. O requisito é o diploma de nível
superior em qualquer área do
conhecimento. O salário também é de R$ 25.897,76.
O Senado oferece uma
vaga no concurso para advogado. Contudo, haverá formação de cadastro de reserva
para os 19 primeiros na lista
de aprovados. A remuneração é de R$ 33.461,68.
Já a seleção para consultor
legislativo dispõe de duas vagas para o cargo, cujas especialidades são assessoramento
legislativo e assessoramento
em orçamentos. Pode concorrer quem tiver formação superior em qualquer área. Haverá
formação de cadastro de reserva com 100 vagas. A remune-

n
Salários
oferecidos
variam entre
R$ 5 mil e
R$ 33 mil em
diferentes
empresas
e funções
públicas

ração é de R$ 33.461,68.
Para o concurso de técnico legislativo com especialidade em policial legislativo,
o requisito exigido é o nível
superior em qualquer área.
Com salário de R$ 19.427,79,
há sete vagas para ingresso
imediato e 173 para cadastro
de reserva.

Oportunidade em órgãos federais e estaduais
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
inscreve até hoje para selecionar 42 candidatos na função
de Agente Censitário de Administração e Informática. O
pré-requisito de escolaridade é o Ensino Médio completo e a remuneração mensal é
de 1.700. Ainda haverá pagamento de auxílio-alimentação
e auxílio-transporte.
A previsão de duração do
contrato é de até cinco meses,
podendo haver prorrogação,
conforme as necessidades
para conclusão das atividades do Censo Demográfico
2022 e a disponibilidade de
recursos orçamentários.
Concurso estadual
A Companhia de Processamento de Dados da Paraíba
(Codata) está com inscrições
abertas para preenchimen-

to de 61 vagas nos cargos de
Analista de tecnologia da Informação (32), analista de administração e finanças (seis),
técnico de tecnologia da informação (15) e técnico de administração e finanças (oito). Do
total de vagas, 12 são destinadas a candidatos cotistas e três
para pessoas com deficiência.
Os salários são de R$
5.018,66, para os cargos de
analistas, e de R$ 3.813,76 para
os cargos de nível médio/técnico. A Codata ainda oferece
auxílio alimentação no valor
de R$ 1.050, auxílio creche no
valor de R$ 450 e auxílio mensal no valor de R$ 600 para
quem tem filho com necessidades especiais. Há disponibilidade de plano de saúde
com participação da Codata
junto à Unimed de 55% para
os cargos de analista e de 65%
para os cargos de técnico.

A jornada de trabalho semanal será de 40 horas semanais para todas as funções. O
período de inscrição segue até
17 de outubro, no site da Idecan, organizadora do certame. O valor das inscrições é
de R$ 100 para os cargos de
nível médio/técnico e R$ 120
para os cargos de nível superior. As provas ocorrerão em
11 de dezembro.
UEPB seleciona professores
A Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB) abre inscrições em concurso de professores na próxima sextafeira para preencher 50 vagas
em seis campi da instituição:
Campina Grande, Guarabira, Catolé do Rocha, Monteiro, Patos e Araruna. Do total
de oportunidades, 37 são para
ampla concorrência, 10 são
para pessoas pretas ou par-

das e três para pessoas com
deficiência.
As vagas são para as áreas
de enfermagem, administração, letras e artes (espanhol),
letras e artes (inglês), direito,
educação, ciência agrárias e
exatas, letras e humanidades,
ciências contábeis, letras (português), matemática, ciências
da computação, física, odontologia e engenharia civil. As remunerações são de R$ 6.353,38
para professores com mestrado e R$ 8.338,82 para professores com doutorado. Em ambos
os casos, a carga horária é de
40 horas-aula semanais.
O período de inscrições do
concurso vai até o dia 30 de
outubro, no site da UEPB, mediante o pagamento de taxa de
R$ 150. As provas escritas devem ocorrer no dia 6 de novembro e o resultado final deve ser
publicado em 4 de dezembro.

Julho/2022
Junho/2022
Maio/2022
Abril/2022
Março/2022

-0,68
0,67
0,47
1,06
1,62
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MEundo
Marketing
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Que lições de
marketing podemos
extrair do Rock In Rio?

C

onfira algumas das estratégias de marketing
utilizadas para promover o Rock In Rio que
desde o início buscou inovar não apenas nas
atrações musicais, mas também em diversas ações
que mantiveram as expectativas do público em alta,
fidelizaram clientes por várias edições e ainda atrai
novos consumidores em diversas gerações. Abaixo trouxe
alguns exemplos para você inserir no seu planejamento.
Live marketing: Definimos live marketing como a
estratégia que se utiliza de experiências ao vivo e tem
como objetivo engajar seu público, aumentar as vendas
e fidelizar (e encantar) clientes. Para isso, utiliza-se a
conexão afetiva, emocional e sensorial com o público,
através de diversas ações que atingem a emoção dos
participantes do seu evento. No Rock in Rio, a estratégia
é vista na prática a partir das ativações de marca, por
exemplo: Arena Itaú com TikTok; A Nave da Natura;
A tirolesa de 200 metros da Heineken, bem como seu
lounge; Coke Studio – tanto no mundo virtual (metaverso
do evento, criado em parceria com a marca no Fortnite),
quanto no físico, em um espaço que irá promover
o encontro de artistas e DJs de diferentes gêneros
musicais; A montanha-russa do Ipiranga.
Patrocinadores e marcas parceiras: criado em 1985
na cidade do Rio de Janeiro pelo empresário Roberto
Medina, foi o primeiro evento desta grandiosidade no
país, que estava passando por uma ditadura militar
que durou 21 anos. Para realizar o evento na magnitude
que gostaria, Medina sabia que somente a venda
dos ingressos não seria suficiente para cobrir todos
os custos. Foi preciso então recorrer ao patrocínio de
empresas. Já em sua primeira edição, contou com
grandes marcas patrocinadoras como Coca-Cola,
McDonald’s, O Globo, Nestlé e Brahma. A união das
marcas com o Rock in Rio foi benéfica para ambas as
partes, pois o festival angariava fundos para cobrir
as despesas do evento, enquanto as empresas se
mantinham em destaque atraindo a atenção da mídia
nacional e internacional, além de venderem seus
produtos dentro do espaço do evento.
Mídias tradicionais: além de promover com maestria
o marketing de experiência, o festival ainda atinge
seu público por meio de três outros pontos: assessoria
de imprensa, publicidade e digital. A assessoria de
imprensa é a relação do Rock in Rio com a mídia.
Promover uma relação amigável com os jornalistas
favorece a chamada “propaganda gratuita”, garantindo
notícias no conteúdo não pago. A publicidade é a
propaganda paga, tradicional. O festival paga para se
promover em rádios, TVs, revistas ou outras mídias. Já
o digital é toda a esfera digital de comunicação: redes
sociais, influenciadores, site e aplicativo.
Marketing de influência: O marketing de influência
é uma estratégia digital que envolve produtores de
conteúdo independentes com influência sobre grandes
públicos, que são engajados pelos conteúdos. De
forma geral, são os influenciadores os responsáveis
por divulgar uma marca ou produto para seus
seguidores, que são atingidos por ela. Nesse caso, o
“produto” é o próprio evento. No Rock in Rio, estima-se
que cerca de oito milhões de pessoas acompanharão
tudo que está rolando na edição 2022, por meio das
telas de seus celulares. Os influenciadores, nesse
sentido, levam um conteúdo estratégico e relevante
para sua audiência – muito além da mera cobertura
do evento, os influencers acompanham de perto todas
as ativações e participam delas.
Marketing social: Por definição, o marketing
social é um conjunto de ações realizadas a partir de
ideias e atitudes, de forma a impulsionar a marca ou
empreendimento em questão através dos valores e
bandeiras carregadas. Devido o Rock in Rio ter como um
de seus valores o ‘fazer a diferença no mundo’, o festival
apoia diversas causas socioambientais e possui seus
próprios projetos. Em 2001, o Rock in Rio criou o projeto
social “Por Um Mundo Melhor”, que até hoje continua
em voga e possui metas de sustentabilidade para
2030 alinhadas com os. Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), além de promover ações como o
“Lixo zero”, que visa promover o festival sem nenhum
resíduo indo para aterros, e a luta contra o desperdício
de alimentos. Esse projeto já proporcionou: Plantação
de mais de 3,6 milhões de árvores; Redução de 62% o
consumo de combustível; Distribuição de preservativos
em várias edições e campanhas de sensibilização sobre
dependência química; Investimento em 100 salas de
informática no Rio de Janeiro; Separação de resíduos
por catadores com média de R$50 mil arrecadados por
edição para as cooperativas.
Gostaram da leitura? Que tal adaptar algumas
dessas ações no seu plano de marketing? Desejo
sucesso!
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população ocupada

Ipea: taxa de desemprego cai 8,9%
Com queda de 3,9 pontos percentuais em relação a um ano antes, índice é o menor registrado desde julho de 2015
Daniela Amorim
Agência Estado

A taxa de desemprego no
mês de julho deste ano foi de
8,9%, uma queda de 3,9 pontos percentuais em relação a
um ano antes, de acordo com
cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), feitos com base nos dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua apurada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado
da Pnad Contínua referente
ao trimestre terminado em
julho passou por um tratamento estatístico para obter
a taxa do mês de julho e descontar influências sazonais.
A taxa de desocupação
de 8,9% em julho é a menor
desde julho de 2015, segundo o Ipea. Em um ano, a população desocupada recuou
28,7%, quase quatro milhões
a menos, passando de 13,6
milhões em julho de 2021
para 9,7 milhões em julho
de 2022.

“Esta queda do desemprego reflete o bom desempenho
da população ocupada, cujo
ritmo de crescimento vem
surpreendendo positivamente, de modo que, em julho, o
contingente de ocupados na
economia brasileira avançou
7,5%, na comparação interanual, abarcando aproximadamente 100,2 milhões de pessoas. Nota-se, ainda, que este
efeito positivo do bom desempenho da ocupação sobre a
redução do desemprego poderia ser ainda maior, se não
fosse o aumento da taxa de
participação, impulsionada
por um crescimento potente
da força de trabalho”, apontou
a Carta de Conjuntura divulgada ontem pelo Ipea.
No mês de julho de 2021,
a taxa de desemprego estava em 12,8%, calculou o Ipea.
Pelos dados divulgados pelo
IBGE, a taxa de desemprego foi de 9,1% no trimestre
terminado em julho de 2022
ante um resultado de 13,7%
no trimestre encerrado em julho de 2021.

Foto: Dayse Euzebio/Secom-JP

Reuniões se estendem até o dia 28 de setembro, das 8h às 12h, na sede do Procon Municipal, no Centro de João Pessoa

“Procon-JP Negocia”
selic

Copom anuncia hoje nova
taxa básica de juros do país
Andreia Verdélio
Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) começou ontem, em Brasília, a sexta reunião do ano para definir
a taxa básica de juros, a Selic, e pode manter o aperto
monetário com mais um aumento na taxa, mas em menor nível do que nos últimos
encontros, quando foi elevada em 0,5 ponto. Hoje, ao fim
do dia, o Copom anunciará
a decisão.
Em comunicado após a última reunião, em agosto, o órgão informou que elevaria a
taxa em 0,25 ponto nesse encontro de setembro, diante
dos riscos de que a inflação
fique acima da meta em prazos mais longos. A alta de juros dos bancos centrais dos
Estados Unidos e da Europa
também pode forçar o BC a
um novo aumento.

Entretanto, o colegiado
está dividido entre uma elevação para 14% ao ano, ou a
manutenção da taxa básica
em 13,75% ao ano, como espera o mercado financeiro. De
acordo com o boletim Focus,
a expectativa é que a Selic termine o ano nesse patamar.
Além da reunião desta terça
e quarta-feira, o Copom tem
mais dois encontros em 2022,
em outubro e dezembro.
A queda da inflação nos
últimos dois meses também
reforçou a previsão das instituições financeiras pela manutenção da Selic. Em julho,
houve deflação de 0,68% e,
em agosto, de 0,36%. Com
esse último resultado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – a inflação oficial do país) acumula alta de
4,39% no ano e de 8,73% em
12 meses.

Programa inicia rodada de intermediação
entre superendividados e fornecedores
O “Procon-JP Negocia”
da Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor iniciou a quarta
etapa do programa e começou a realizar rodadas
de negociações entre os superendividados e os fornecedores sob a intermediação
do órgão municipal.
As reuniões se estendem até o dia 28 de setembro sempre pela manhã, das
8h às 12h. O Procon-JP funciona na sede da avenida Pedro I, 473, Tambiá.
Em 2021, foram negociados mais de R$ 300 mil
em dívidas. O secretário
Rougger Guerra explica que
o “Procon-JP Negocia” tem
quatro etapas, com a primeira começando pelo agendamento através do atendimento virtual, seguida da
entrega da documentação
dos consumidores que se enquadraram no perfil de superendividados e, logo após,
as negociações prelimina-

res junto às empresas realizadas pelo Procon-JP. “Agora estamos na quarta fase,
que é a rodada de negociações em audiências presenciais com a participação de
ambas as partes, sob nossa
intermediação”.
O programa acompanha
o consumidor superendividado durante todo o processo, que termina em uma
mesa de negociação com
todos os envolvidos sob a
conciliação de um consultor jurídico da Secretaria.
“Também temos um perito
em cálculos atuariais. Tentamos todas as formas para
conseguir o melhor acordo
possível para o consumidor, inclusive em pagamentos parcelados com condições em que ele não fique
com o orçamento mensal
restrito”, assegura o titular
do Procon-JP.
Mais de R$ 300 mil
O “Procon-JP Negocia”,

que foi lançado em março
de 2021, já negociou mais
de R$ 300 mil em dívidas
através dos acordos junto às
empresas credoras, chegando a reduzir débitos em até
95%. Rougger Guerra cita
o exemplo de uma dívida
que foi acordada pelo programa. “O débito, na hora
do acordo, estava em R$
63.768,64 que, com a intermediação do Procon-JP, foi
negociada para R$ 3.578,00,
com parcelamento do valor
reduzido. É preciso salientar que o programa, hoje, é
uma referência nacional”.
Superendividamento
O secretário esclarece
que o superendividamento
ocorre quando o consumidor está com dívidas altas
e sem condições de quitar
o débito sem comprometer o seu próprio sustento ou da sua família. “São
aquelas pessoas que fazem
gastos impulsivos ou mes-

S erviço
Atendimentos do
“Procon-JP Negocia”
Período das
audiências:
Do dia 20 ao dia 28
de setembro de 2022
Horário:
Das 8h às 12h
Local:
Avenida Pedro I, 473,
Tambiá
mo imprevidentes, mas que
não agiram de má fé e têm
a pretensão de pagar. Também se enquadram aqueles que estão com débitos
devido a fatores externos
como desemprego inesperado, divórcio, doença ou
morte na família, redução
salarial etc”.

em campina Grande

Sebrae apresenta ações de incentivo aos pequenos negócios
Compartilhar com a sociedade os resultados das políticas públicas executadas em
prol do Semiárido brasileiro, especialmente para o desenvolvimento sustentável
da atividade agropecuária
na região. Foi com esse objetivo que o Sebrae, o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) e o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
apresentaram ontem, na Paraíba, as principais ações desenvolvidas de forma conjunta entre as instituições para o
fortalecimento do ambiente
de negócios e para o desenvolvimento econômico e social da região.
Realizado na sede do Ins-

tituto Nacional do Semiárido
(INSA), na cidade de Campina Grande, o evento contou
com a participação do presidente nacional do Sebrae,
Carlos Melles, que enfatizou
a importância econômica da
região para o país e a contribuição dos pequenos negócios para esse desempenho
positivo. Na ocasião, Melles
também ressaltou as principais ações executadas pelo
Sebrae para contribuir com a
melhoria do ambiente de negócios no Brasil.
“O Sebrae está junto dos
pequenos negócios através de
ações como o InovAtiva, que
é um dos maiores programas
do mundo de inovação, e do
Brasil Mais, que no ano pas-

sado atendeu perto de 100
mil empresas, aumentou em
mais de 24% a produtividade
e em 14% o faturamento desses negócios”, ressaltou o presidente, ao acrescentar que as
ações para a desburocratização do ambiente de negócios
também são essenciais para
os resultados obtidos.
Semiárido
Por sua vez, o ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, destacou os
investimentos que estão sendo
realizados no Semiárido, especialmente através de instituições como o INSA, nas áreas
de tecnologia da informação
e comunicação, agropecuária
e inteligência artificial.

“Nós precisamos potencializar mais ainda os investimentos que estão acontecendo nesse momento, em
setores que são estratégicos
para o Semiárido, como oferta de água, a palma forrageira, a geração de energia limpa adequada para a região
e o fortalecimento da bacia
leiteira. Tudo isso com foco
nos territórios, na população local, na valorização do
saber e dos profissionais. Só
com conhecimento científico e tecnológico nós vamos
transformar essa região”, declarou Alvim.
Em seguida, o ministro
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Marcos Montes, destacou as principais

políticas públicas executadas pelo órgão, com destaque
para o AgroNordeste, programa criado com o objetivo de
impulsionar, por meio da integração de ações e políticas
públicas, o desenvolvimento
sustentável da agropecuária
no Semiárido.
O programa, cuja execução
conta com o apoio do Sebrae, já
impactou positivamente mais
de 30 mil pequenos e médios
agricultores, nos 11 estados
onde atua, incluindo a Paraíba. “É um prazer muito grande podermos sacramentar,
depois de três anos e quase nove meses, uma parceria grande que nasceu dentro
do Ministério da Agricultura, o AgroNordeste. Naque-

le momento, nós não sabíamos como o programa iria se
comportar, mas quando buscamos os parceiros, e o Sebrae
é um parceiro fundamental
desse programa, nós sabíamos de todo o seu potencial
de transformação na região”,
concluiu Marcos Montes.
Também participaram do
evento a coordenadora do
Agronegócio do Sebrae Nacional, Newman Costa; o diretor técnico do Sebrae/PB,
Luiz Alberto Amorim; o diretor de administração e finanças da instituição, Neto
Franca; o membro do Conselho Deliberativo Estadual,
Sérgio Martins; além de representantes das instituições
parceiras do AgroNordeste.
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motoristas de ônibus e vans

Exame constata o uso de drogas
Levantamento feito de março de 2016 a agosto de 2022, no país, constata que 57,68% fizeram uso de substâncias psicoativas
Agência Brasil

Entre os exames toxicológicos de larga janela de detecção que deram positivo para
o uso regular de substâncias
psicoativas, 57,68% foram testes feitos por motoristas com
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria D,
necessária para dirigir ônibus e vans. Os dados são da
pesquisa As Drogas e os Motoristas Profissionais, divulgada pela Associação Brasileira de Toxicologia (ABTox)
para marcar a Semana Nacional de Trânsito 2022, que começou no último domingo e
vai até o próximo dia 25.
O levantamento se baseia
no Painel Toxicológico do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e traz
informações referentes ao período entre março de 2016,
quando o exame passou a ser
obrigatório para a obtenção
e renovação da CNH nas categorias C (carreta), D (van
e ônibus) e E (caminhão), e
agosto de 2022.
No período analisado, foram identificados 111.475 exames positivos de motoristas
habilitados na categoria D;
18.314 da categoria C e 63.475
positivos com CNH E. De
acordo com o Registro Nacional de Condutores Habilitados, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em
julho de 2022 o país tinha 1,5
milhão de motoristas de carreta, 7 milhões de motoristas de
ônibus e van e 12,2 milhões de
habilitações para caminhão.
O coordenador do programa SOS Estradas, Rodolfo
Rizzotto, responsável pelo
estudo, disse que a taxa de
positividade nos exames to-

“

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Akemi Nitahara

Dados mostram
que 42.622
motoristas não
conseguiram a
habilitação para
dirigir caminhão
ou ônibus por
causa do exame
toxicológico
Renato Borges

Exame toxicológico passou a ser obrigatório para obtenção e renovação da CNH nas categorias C (carreta), D (van e ônibus) e E (caminhão)

xicológicos é de 2%, a mesma
taxa encontrada nos exames
de alcoolemia das blitze da Lei
Seca, feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
“A situação é muito mais
grave do que os positivos revelam, porque o positivo é alguém que perdeu completamente a noção do volume de
drogas que tem no seu organismo e vai pagar para fazer
o exame que detecta o uso regular de drogas nos últimos
90 dias. Ou seja, vai pagar
para dar positivo. É como um
bêbado procurar a Operação
Lei Seca e pedir para pagar o
teste do etilômetro e vai dar
positivo, está alcoolizado”, explica Rizzotto.
De acordo com ele, a cocaína aparece em primeiro lugar
entre as substâncias psicoativas consumidas pelos motoris-

tas, em segundo vem os opioide, em terceiro a maconha e a
quarta são as anfetaminas, o
chamado rebite. Rizzoto destaca também que um grupo
três vezes maior do que os testes positivos aparece com detecção dessas substâncias, porém em níveis abaixo do corte
que indica o uso regular.
O terceiro Levantamento
Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira,
lançado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 2019, indica que, em algum momento
da vida, 7,7% dos brasileiros
consumiram maconha e seus
derivados, 3,1% fizeram uso de
cocaína, 0,9% usaram crack e
2,8% inalaram solventes.
Quanto ao consumo de medicamentos sem prescrição
médica, a Fiocruz estima que
o uso de benzodiazepínicos

(psicotrópico hipnótico ansiolítico) foi feito sem prescrição
em algum momento na vida
por 3,9% dos brasileiros, a de
opiáceos (como codeína e morfina) por 2,9% e a classe dos anfetamínicos (drogas sintéticas
estimulantes) foi de 1,4%.
Habilitação
De acordo com Rizzoto, o
levantamento também detectou uma queda de 30% na procura por habilitações C, D e E
desde que o exame toxicológico passou a ser exigido.
“O exame entra em vigor
em março de 2016. Você tem
uma queda na renovação das
habilitações das categorias C, D
e E, imediatamente, de 30%. Ou
seja, sempre cresceu e, de repente, você tem uma nova obrigação, que é o exame toxicológico de larga janela, e a queda

é de 30%. Pelo crescimento normal esperado, a projeção é que
4 milhões de pessoas deixaram
de tirar a habilitação nessas categorias. É assustador, é o que
chamamos de positividade escondida”, disse.
O presidente da ABTox, Renato Borges Dias, destaca que
mais de 40 mil motoristas que
dirigem moto e carro foram
barrados pelo exame toxicológico para obter CNH para carreta, ônibus e caminhão.
“Nossos dados mostram
que 42.622 de motoristas das
categorias A (motocicleta), AB
e B (automóvel) não conseguiram a habilitação para dirigir
caminhão ou ônibus por causa do exame toxicológico. Se
não fossem flagrados, estariam habilitados e colocando
vidas em risco. Estamos falando de um trabalho de preven-

ção que nem a Operação Lei
Seca tem condições de fazer”,
disse Renato Borges.
Exame toxicológico
O exame toxicológico de
larga janela de detecção passou a ser obrigatório para condutores das categorias C, D
e E em março de 2016. Desde
novembro de 2021, a falta desse exame gera multa gravíssima, de R$ 1.467,35, e a suspensão do direito de dirigir por
90 dias. O teste precisa ser feito na obtenção e renovação da
carteira, além de periódico a
cada 30 meses.
O teste é feito por laboratório autorizado pelo Denatran,
com a análise da queratina, encontrada nos cabelos, pelos ou
unhas, e identifica o uso regular de substâncias psicoativas
nos últimos 90 dias.

até amanhã

doença sem cura

Encontro on-line debate ensino
atraente e criativo da matemática

Dia Nacional de Conscientização
do Alzheimer é comemorado hoje

Vitor Abdala
Agência Brasil

Um encontro com educadores, até amanhã, vai debater formas de ensinar matemática de forma atraente,
acessível e criativa nas salas
de aula do país. O Mentalidades Matemáticas é promovido pelo Instituto Sidarta, em
parceria com o Instituto de
Matemática Pura e Aplicada
(Impa) e o Itaú Social.
O evento on-line, que está
em sua quarta edição, é voltado a professores dos ensinos fundamental e médio, a
educadores de uma forma
geral e a outros interessados
no tema. Estão participando gestores e profissionais
de municípios como Rio de
Janeiro, Altamira (PA), Aracruz (ES), Cotia e Itu (ambas em SP).
A ideia principal do Mentalidades Matemáticas é
transformar a maneira de
pensar, aprender e ensinar
a matemática, derrubando
o mito de que matemática é
para gênios.
“É muito importante trazer para a sala de aula o que
há de mais atual em termos
da compreensão científica
dos processos de aprendi-

zagem. E, ao fazer a ponte de conteúdos matemáticos com os avanços mais
recentes da neurociência
e da psicologia, o Mentalidades Matemáticas presta
uma importante contribuição nesse sentido”, explicou o diretor-geral do Impa,
Marcelo Viana.
Segundo Viana, o ensino
da matemática precisa ser
uma experiência essencialmente prática, “tão concreta quanto possível, de forma a conectar o processo de
aquisição do saber matemático à experiência direta do
aluno. O grande desafio é
formar o professor de modo
que ele adquira a capacidade de fazer isso acontecer na
sala de aula”.
De acordo com os organizadores do evento, um dos
exemplos de aplicação do
Mentalidades Matemáticas
na prática foi um curso de
férias realizado com alunos
de escolas públicas de Cotia (SP) por 10 dias em 2020.
O curso permitiu aos alunos dar um salto equivalente
a 1 ano e 3 meses em escolaridade matemática, calculado
pelo desempenho na avaliação MARS (Mathematics Assessment Resource Service).

n
O evento on-line
é voltado a
professores
dos ensinos
fundamental
e médio, a
educadores de
uma forma geral
e a interessados
no tema

“O maior resultado [do
Mentalidades Matemáticas]
está na alteração dessa relação que as pessoas, alunos e
professores, têm com a matemática. Muitos pensam
que a disciplina é sobre certo ou errado. Ou você acerta
a conta ou erra a conta. Depois dessa experiência, eles
começam a entender que a
matemática é muito mais
do que isso, eles começam
a gostar muito dos desafios
matemáticos. Resultados podem ser discutidos. Eles buscam muito mais entender
o raciocínio, explorar muito mais as conexões entre as
ideias matemáticas”, explica
Ya Jen Chang, presidente do
Instituto Sidarta.

Hoje é celebrado o Dia
Nacional de Conscientização do Alzheimer, doença
que estima-se atingir entre
800 mil e 1 milhão de pessoas no Brasil, segundo informação divulgada pela
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Elas
representam entre 40% e
60% dos 2 milhões de pessoas com algum tipo de demência. Número relevante
quando se considera que há
cerca 30 milhões de pessoas
acima dos 60 anos, de acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Infelizmente, esta doença, que provoca progressiva e inexorável deterioração das funções cerebrais,
ainda é um mistério. “Não
se conhece a causa específica do Alzheimer. Sabe-se
que o avançar da idade é o
fator de risco mais importante, porém outros fatores são descritos. Tanto características adquiridas ao
longo da vida quanto histórico familiar e fatores genéticos”, afirma a médica
neurologista Naira Gomes,
do Austa Hospital, de São
José do Rio Preto (SP). Entre
os impactos desta doença

neurológica estão a perda
de memória, da linguagem,
da razão e da habilidade de
cuidar de si próprio. Cerca de 10% das pessoas com
mais de 65 anos e 25% com
mais de 85 anos podem
apresentar algum sintoma
dessa enfermidade e são
inúmeros os casos que evoluem para a demência.
Segundo a médica neurologista Naira Gomes, há
vários estágios conforme
a evolução da doença. Nos
estágios iniciais incluemse alterações na memória
episódica, personalidade
e habilidades espaciais e
visuais.
Em sua forma moderada, são comuns dificuldades mais evidentes no
dia-a-dia, como esquecimentos de fatos mais marcantes, como nome de pessoas próximas, dificuldade
com higiene pessoal e autocuidados; incapacidade
para falar e se expressar
com clareza. Torna-se agitada e tem insônia. No estágio mais grave, o doente
cursa com prejuízo gravíssimo da memória, como
reconhecimento de pessoas e locais familiares, já
não consegue alimentar-

se sozinho, apresentando
dificuldade para deglutir,
além de poder haver incontinência urinária e fecal. A doença pode progredir ainda com dificuldades
motoras, podendo ficar até
acamado. Nesse estágio, o
paciente apresenta alto risco de desenvolver infecções, escaras e necessidade de hospitalização.
Infelizmente, não existe
um teste diagnóstico definitivo para a doença. “Nós,
médicos, nos baseamos
num exame minucioso,
considerando as alterações
cognitivas, comportamentais e funcionais, aferidas
por meio de instrumentos
específicos, como testes
neuropsicológicos, e na exclusão de outras causas de
demência, através de exames laboratoriais e de neuroimagem estrutural”, explica a médica.
Até o momento, a doença permanece sem cura.
O objetivo do tratamento é minorar os sintomas.
Atualmente, estão sendo
desenvolvidos medicamentos que, embora em
fase experimental, sugerem a possibilidade de controlar a doença.
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para varíola dos macacos

Anvisa aprova o registro de teste
Fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz, o kit molecular pode detectar regiões genômicas de três vírus
Paula Laboissière
Agência Brasil

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou ontem o primeiro registro, no Brasil, de teste
para diagnóstico de varíola
dos macacos. O kit molecular, fabricado pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), detecta regiões genômicas dos
vírus Orthopox, Monkeypox
e Varicella Zoster.
Segundo a Anvisa, o produto baseia-se em tecnologia
de PCR em Tempo Real e é indicado para o processamento de amostras clínicas. Para
conceder o registro, a agência analisou requisitos técnicos que incluem o desempenho clínico e o gerenciamento
de risco, que servem para garantir adequabilidade do teste ao uso proposto.
“A avaliação do pedido de
registro pela Anvisa levou 39
dias, incluindo 17 dias utilizados pela empresa solicitante para atender as exigências
técnicas feitas pela agência.
A avaliação dos testes para

Avaliação

Para conceder
o registro, a
agência analisou
requisitos técnicos
que incluem o
desempenho
clínico e o gerenciamento
de risco

Agência Brasil

O teste para diagnóstico
da varíola dos macacos foi incluído pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS)
no rol de procedimentos que
devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados. A medida consta em
uma nova resolução normativa aprovada anteontem.
Conhecida internacionalmente como monkeypox, a
varíola dos macacos é endêmica em regiões da África e
se tornou uma preocupação
sanitária devido a sua disseminação por diversos países
desde maio. No Brasil, já são
7.019 casos e duas mortes, segundo dados divulgados na
manhã de ontem pelo Ministério da Saúde. Conforme a
resolução normativa, os planos deverão cobrir os testes
dos beneficiários que apresentarem indicação médica.
O exame é realizado a partir
de amostras de fluidos coletados diretamente de lesões
que se manifestam na pele,
usando um swab [cotonete
estéril] seco. As análises permitem detectar a presença
do vírus que causa a doença.
Segundo nota divulgada pela ANS, a incorporação
do teste faz parte do processo dinâmico de revisão do
rol, que já foi modificado 12
vezes em 2022, garantindo a
cobertura obrigatória de 11
procedimentos e 20 medicamentos. No ano passado, foram aprovadas alterações no
processo de atualização. Até
então, a lista era renovada a
cada dois anos. Com a mudança, as propostas passaram a ser analisadas de forma contínua pela área técnica
da ANS, que avalia critérios
variados como os benefícios
clínicos comprovados, o alinhamento às políticas nacionais de saúde e a relação entre custo e efetividade.
“A inclusão do exame

As participantes do programa têm acesso a laboratórios de pesquisa e conhecem de perto o cotidiano de cientistas

futuras cientistas

Programa inscreve até o dia 1o de outubro

ANS determina que planos
cubram procedimento
Léo Rodrigues

Foto: Tomáz Silva/Agência Brasil

monkeypox ocorre em regime de prioridade na agência, conforme decisão da diretoria colegiada”, informou
o órgão.
A publicação do registro
consta na edição de ontem
do Diário Oficial da União. A
disponibilidade do produto
no mercado, de acordo com a
Anvisa, depende da empresa
detentora do registro.

Dados

No Brasil, já são
7.019 casos e duas
mortes, segundo dados
divulgados na manhã de
ontem pelo Ministério
da Saúde

Mariana Tokarnia
Agência Brasil

A partir do ano que vem,
o programa Futuras Cientistas chegará a todos os estados do país e ao Distrito Federal. Serão ofertadas 470
vagas para alunas do 2o ano
do Ensino Médio e para professoras da rede pública. As
inscrições começaram ontem e vão até dia 10 de outubro, pela internet.
O objetivo do programa é inserir meninas e professoras nas ciências. O Futuras Cientistas tem quatro
módulos, o primeiro deles,
sempre no período de férias
escolares. As participantes

têm acesso a laboratórios
de pesquisa e conhecem de
perto o cotidiano de cientistas. Elas recebem um auxílio de R$ 483.
A imersão será promovida em 25 estados brasileiros
dos dias 3 a 31 de janeiro. As
exceções são os estados do
Acre, com atividades programadas de 20 de janeiro
a 17 de fevereiro, e do Pará,
de 6 a 24 de fevereiro; considerando o calendário letivo das duas unidades federativas.
Das vagas disponíveis,
160 são destinadas a alunas
matriculadas em escolas regulares, 160 a estudantes de
tempo integral, semi-inte-

gral ou do ensino técnico.
As docentes contarão com
150 vagas e, no escopo geral, 10% das vagas são destinadas preferencialmente
a pessoas com deficiência.
O Futuras Cientistas é
um programa do Centro de
Tecnologias Estratégicas do
Nordeste, do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações, que conta com o apoio
do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Em 10 anos de existência, 205 alunas e professoras
das redes públicas de ensino
da Paraíba, de Pernambuco
e de Sergipe passaram pelo
programa.

n
O objetivo
do programa
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meninas e
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de R$ 483

para reprodução assistida
complementar na lista de coberturas obrigatórias foi feita de forma extraordinária,
diante do cenário da doença
que, atualmente, põe o Brasil entre os seis países com o
maior número de casos confirmados em todo o mundo”, registra a nota divulgada pela ANS.
Transmissão
Há duas cepas conhecidas
da varíola dos macacos. Uma
delas, considerada mais perigosa por ter uma taxa de letalidade de até 10%, é endêmica na região da Bacia do
Congo. A outra, que tem uma
taxa de letalidade de 1% a 3%,
é endêmica na África Ocidental e é a que tem sido detectada em outros países nesse
surto atual. Ela produz geralmente quadros clínicos leves
e é causada por um poxvírus
do subgrupo orthopoxvírus,
assim como ocorre por outras doenças como a cowpox
e a varíola humana, erradicada no Brasil em 1980 após
campanhas massivas de vacinação.
Embora as vacinas para
a varíola humana sejam eficazes para combater o surto da varíola dos macacos,
não há, por enquanto, previsão quanto a uma campanha
para imunização em massa.

Conselho divulga os parâmetros éticos

Paula Laboissière
Agência Brasil

O Conselho Federal de
Medicina (CFM) divulgou
ontem os parâmetros éticos a
serem seguidos por especialistas e pacientes no âmbito da
reprodução assistida. A resolução foi publicada no Diário
Oficial da União.
O texto cita a infertilidade humana como um problema de saúde com implicações médicas e psicológicas e
a necessidade de harmonizar
o uso da técnica de reprodução assistida com os princípios da ética médica.
Idade
A publicação fixa 50 anos
como idade máxima para
candidatas à gestação por técnicas de reprodução assistida.
As exceções a esse limite, segundo o CFM, serão aceitas
com base em critérios técnicos e científicos fundamentados pelo médico responsável.
Consentimento
De acordo com a resolução, o consentimento livre e
esclarecido é obrigatório a todos os pacientes submetidos
à técnica. O documento deve

ser elaborado em formulário
específico, incluindo a concordância, por escrito, obtida
a partir de discussão entre as
partes envolvidas.
Seleção
As técnicas de reprodução assistida, segundo o texto, não podem ser aplicadas
com a intenção de selecionar
sexo (presença ou ausência do
cromossomo Y) ou qualquer
outra característica biológica
da criança, exceto para evitar
doenças.
Embriões
Quanto ao número de embriões a serem transferidos, a
publicação fixa, para mulheres com até 37 anos, até dois
embriões; e, para mulheres
com mais de 37 anos, até três
embriões. Em situações de
doação de óvulos, considerase a idade da doadora no momento da coleta.
Gravidez múltipla
A resolução destaca que,
em casos de gravidez múltipla decorrente do uso de técnicas de reprodução assistida, fica proibida a utilização
de procedimentos que visem
a redução embrionária.

Pacientes
Ainda de acordo com o
texto, todas as pessoas capazes que tenham solicitado o
procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites
da resolução podem ser receptoras, desde que os participantes estejam em inteiro
acordo e devidamente esclarecidos.
União homoafetiva
A publicação autoriza,
em uniões homoafetivas femininas, a gestação compartilhada – situação em que o
embrião obtido a partir da fecundação de óvulos de uma
mulher é transferido para o
útero de sua parceira.
Clínicas
As clínicas que aplicam
técnicas de reprodução assistida, segundo a resolução,
são responsáveis por procedimentos como controle de
doenças infectocontagiosas;
coleta; manuseio; conservação; distribuição; transferência; e descarte de material biológico humano.
Doação
O texto cita que a doação
de gametas e embriões não

pode ter caráter lucrativo ou
comercial. Os doadores não
devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, exceto em casos de doação
para parentesco de até quarto grau, incluindo, portanto,
pais, filhos, avós, irmãos, tios,
sobrinhos e primos. A doadora, segundo o CFM, não
pode ser cedente temporária
do útero e a doação de gametas tem como idade limite em
mulheres 37 anos e, em homens, 45 anos.
Barriga de aluguel
A chamada cedente temporária do útero, conforme o
texto, deve ter ao menos um
filho vivo e pertencer à família de um dos parceiros
em parentesco consanguíneo até quarto grau. A cessão
não pode ter caráter lucrativo
ou comercial e a clínica não
pode intermediar a escolha
da cedente.
Post mortem
A resolução permite a reprodução assistida post mortem, desde que haja autorização específica para o uso do
material biológico criopreservado em vida, de acordo com
a legislação vigente.
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A piscina principal da Vila Olímpica Parahyba será
palco de uma das mais importantes competições do
Norte-Nordeste de natação a partir de amanhã

Norte/nordeste

Torneio reúne 502 atletas na capital
Vila Olímpica Paraíba recebe nadadores de vários estados do Brasil na disputa pelo Troféu Walter Figueiredo
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

A

partir de amanhã, 502 jovens
n ad ador e s de
o n z e e s t a do s
das regiões Norte e Nordeste disputam, nas piscinas do Parque Aquático da
Vila Olímpica Parahyba,
em João Pessoa, o Torneio
Norte/Nordeste de Clubes
- Troféu Walter Figueiredo.
Os quarenta e quatro clubes inscritos no torneio serão representados por 289
atletas masculinos e 213 femininos, que disputam provas em cinco categorias até o
próximo sábado (24).

A Paraíba será representada por seis clubes na disputa do torneio (Clube Campestre, SESI e Clube Motiva,
ambos de Campina Grande; além de Esporte Clube Cabo Branco/AquaR1;
Grêmio Vila Olímpica Parahyba; além do Clube dos
Oficiais da Polícia Militar.
De acordo com o presidente da Federação de Esportes
Aquáticos da Paraíba (Feap),
a Paraíba tem grandes chances de se destacar no torneio.
“Na competição passada, um de nossos clubes se
destacou ficando com a segunda colocação geral dos
jogos disputados em Salvador, o Esporte Clube Cabo

n
A Paraíba será
representada
por seis
clubes, e
competições
começam a
partir das 17h
com provas
em diversas
categorias

Branco/AquaR1. Nesta edição os clubes representantes da Paraíba tem um bom
número de atletas inscritos,
tendo eles condições necessárias para se destacarem e
buscar as primeiras colocações”, disse Antônio Meira.
As disputas terão início
nesta quinta-feira (22), a partir das 17h30, com provas de
50m borboleta; 800m livre e
revezamento 4x50m nas categorias absoluto; categoria e índice; infantil, juvenil,
júnior e sênior, respectivamente. Na sexta-feira (23) as
2ª e 3ª etapas seguem com
as disputas dos 200m livres;
200m peito; 50m livres; 50m
peito; 100m costas; 400m me-

dley e revezamento 4x50m
nas categorias absoluto, categoria e índice, infantil, juvenil, júnior e sênior, respectivamente, a partir das 8h30.
No sábado (24), a partir
das 7h, a competição será
encerrada com as disputas
das 4ª e 5ª etapas, envolvendo as provas nos 50m costas;
100m livres, peito e borboleta;
200m costas e medley, nas categorias absoluta, categoria e
índice, infantil, juvenil, júnior
e sênior. Por fim, a entrega
dos troféus às equipes campeãs, vice-campeãs e as colocadas em 3º lugar, na classificação geral e por categoria.
Ao término da última
prova, serão realizadas duas

provas especiais. Prova Especial 1 – com os melhores
oito tempos da prova 50m
Livre Feminino Absoluto e
Prova Especial 2 - com os
melhores oito tempos da
prova 50m Livre Masculino
Absoluto. “Estamos se esforçando para proporcionar ao
público e todos os clubes envolvidos na competição, ótimas condições de estrutura
possíveis. Afinal, os melhores atletas das regiões Norte e Nordeste estarão presentes no evento. Acreditamos
que eles poderão estabelecer
a quebra de novos recordes
e índices para competições
nacionais”, finalizou Antonio Meira.

basquete

Unifacisa inicia a temporada com maratona de jogos
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Com os adversários já definidos nos primeiros jogos
da temporada 2022/23, o Basquete Unifacisa intensifica o
cronograma de treinos visando a maratona de jogos que
terá no mês de outubro. Para
estreia na temporada, os comandados de César Guidetti
têm realizado treinos diariamente, de segunda a sábado,
durante duas vezes ao dia, já
com a presença do ala/armador, Trevor Gaskins, que estava a serviço da seleção do
Panamá.
A equipe paraibana terá
uma agenda recheada e vai
disputar nada mais, nada menos, que sete partidas oficiais
e duas amistosas só no mês
de outubro. Diante de sua torcida, o Jacaré terá um sequência de sete partidas. Nos dias
4 e 6 o clube recebe FortalezaCE e Minas-MG, respectivamente, em jogos válidos pelo

Torneio Integração, estreia no
Novo Basquete Brasil (NBB)
contra o Cerrado-DF, no sábado (15), já na terça (17), recebe o Brasília-DF, além de
mais três jogos pela disputa
de sua primeira competição
internacional.
Na última edição do NBB,
o clube de Campina Grande fez história, terminou a
competição na oitava colocação e garantiu uma vaga
inédita na Liga Sul-Americana de Basquete. A propósito,
a Terra da Rainha da Borborema será sede da competição internacional de basquete masculino, disputada
anualmente pelos principais
clubes da América do Sul.
Nesta competição, o Basquete Unifacisa terá como adversários no grupo D, São
Paulo-BRA, Deportivo San
Jose-PAR e Triguilhos de Antioquia-COL, com os jogos
sendo realizados nos dias 21,
22 e 23 de outubro, respectivamente.

Foto: Gabriella Tayane / Unifacisa

Equipe de basquete da Unifacisa treina para repetir
o bom desempenho da temporada passada no NBB

Com um grande volume
de jogos no início da temporada, o treinador, César Guidetti destaca a importância
de uma boa preparação durante a pré-temporada.
“Com um volume alto de
jogos no início da temporada, a fase de preparação ganha ainda mais importância,
então é muito bom nós termos
esse tempo a mais para treinar,
com a chegada do Trevor Gaskins o elenco está completo e
agora temos cerca de um mês
dedicados a preparar a equipe para jogos tão importantes
dentro de casa”, destacou.
Após a sequência de cinco jogos como mandante na
temporada, o Basquete Unifacisa sai para jogar como
visitante contra o Flamengo-RJ, no dia 27 de outubro,
no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro-RJ, e
encerra a maratona de sete
jogos contra o São José-SP,
no Ginásio Lineu de Moura,
em São José dos Campos-SP.
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powerlifting

Mayara vai competir na Dinamarca
Paraibana inicia um novo ciclo de treinamento visando a disputa de mais um Mundial, no mês de novembro
Foto: Reprodução/Instagram

Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

A paraibana Mayara Rocha está iniciando mais um
importante ciclo de treinamento. O foco agora é o
Mundial de Viborg na Dinamarca, que acontece dos
dias 14 a 19 de novembro.
A disputa será no powerlifting equipado, que difere do clássico no que diz
respeito aos equipamentos utilizados. A disputa
está sendo encarada como
a principal da temporada.
“Vamos dizer que essa é
a minha última competição
importante do ano, a última internacional, que fecha
o calendário. E eu tô com
muita expectativa, é muito importante pra mim”,
destaca a atleta. Mayara,
que no último mundial de
powerlifting clássico ficou
em sétimo lugar geral e em

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Ainda olhando
pelo retrovisor

N

“

Cada nova
competição a
gente aprende
coisas novas,
percebe
outras que
precisam ser
melhoradas
e trabalha
para isso
Mayara Rocha

quinto no agachamento,
tem planos mais desafiadores para o próximo campeonato. “A gente vai brigar
por um pódio. Então estou
com muita expectativa, dedicação ainda maior e treinamento mais pesado para
que a gente conquiste esse
objetivo” .
E a briga pelo pódio
na Dinamarca começa em
Campina Grande, onde a
atleta já começou a seguir
uma rotina pensada especialmente para o evento que
deve reunir os melhores do
mundo. “Dieta 100%, fisioterapia, yoga, pilates, tudo
voltado para recuperar bem
meu corpo para os treinos e
estar bem no final do ano”.
Mayara tem um histórico de vitórias. Atual campeã brasileira de powerlifting equipado, no último
campeonato sul-americano
garantiu oito medalhas, sagrando-se campeã no agachamento e vice -campeã
geral do torneio realizado
em Santa Catarina. A atleta acumula também medalhas do sul-americano de
Guayaquil, realizado em
dezembro do ano passado.
Possui quatro títulos estaduais, é campeã e melhor
atleta do Arnold Classic
South América 2022, além
de ser detentora de três recordes nacionais no Powerlifting Equipado (2022).
“Cada nova competição
a gente aprende coisas novas, percebe outras que precisam ser melhoradas e trabalha para isso”.

Geraldo
Varela

Mayara Rocha treina com afinco para a sua última competição internacional na temporada

ginásio do cemapi

Paraibano Kids de Jiu-Jitsu
será domingo em Mangabeira
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

Acontece no próximo domingo, dia
25, no Ginásio do Cemapi em Mangabeira, o Campeonato Paraibano Kids ll de
Jiu-Jitsu. O evento deve reunir cerca de
350 atletas, da Paraíba e estados vizinhos,
que disputarão nas categorias pré-mirim,
mirim, infantil, infantojuvenil e juvenil
para competidores dos 4 aos 17 anos.
“É o maior evento oficial do Estado.
E a sensação é de sempre estar realizando o sonho de alguns atletas e o principal, demonstra o quanto nosso estado é
forte nessas categorias”, pontua Key Pessoa, presidente da Federação de Jiu-Jitsu
do Estado da Paraíba, que tem o apoio
da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu
(CBJJ). As disputas começam às 13h e devem encerrar às 15h30.
Renata Shirley vai acompanhar a filha. Maria Eduarda Sousa, 15, deverá
competir na categoria infantojuvenil
para atletas com 13, 14 e 15 anos. “Além
de ser muito organizado, é seletiva para
o brasileiro. Como ela quer disputar o
brasileiro, precisa ser campeã no estado
dela”, afirma Renata que também pratica jiu-jitsu. “Pratico há oito anos e sempre incentivo Maria Eduarda. No domingo estaremos todos na torcida”.

Foto: Arquivo pessoal

Maria Eduarda, de
apenas 15 anos, é um dos
destaques da competição
e já tem um belo currículo
de vitórias no jiu-jitsu

a Paraíba, quando o assunto é futebol
profissional, o olhar é sempre pelo
retrovisor, principalmente quando o
assunto diz respeito ao cenário nacional, onde
seguimos sonhando há muito tempo com uma
Série B. Paramos no tempo assistindo estados
vizinhos a se destacar, galgando séries bem
mais importantes. Olhamos para a Série B e
enxergamos Sport e Náutico (Pernambuco),
CSA e CRB (Alagoas), Bahia(Bahia), Sampaio
Corrêa (Maranhão) e agora o ABC (Rio Grande
do Norte) e se formos para a Série A lá estão
Ceará e Fortaleza. Até Sergipe, nos últimos
anos, teve o Confiança na Série B em 2021,
quando caiu para a Série C. No Nordeste
nos igualamos ao Piauí que tem o Altos e
nós, o Botafogo na terceira divisão. Temos
de parabenizar os norte-rio-grandenses pelo
acesso do ABC e do América que deixou a
complicada Série D. No olhar do retrovisor
está o Campinense, em 2008, que só durou
a temporada de 2009, caindo para a Série
C, depois a D, retornando a C e caindo de
novo. Já o Botafogo segue tentando desde
2014, batendo na trave em alguns anos e
outros apenas competindo. A cada fim de
temporada, os dirigentes acusam o golpe e
dizem ter aprendido a lição. Até quando esse
discurso? Se formos falar da Série A, aí o jejum
é bem maior, pois nossa última participação
data de 1987 com o Treze. Reflexo de nosso
pobre futebol. Estamos a poucos mais de três
meses para o encerramento da temporada
com a Copa do Mundo neste período, onde
certamente os dirigentes de federações
- sempre são convidados para estarem
presentes - estão ansiosos para desfrutar das
mordomias no Oriente Médio e planejamento
que é bom nada até porque todos aguardam
a divulgação do novo calendário nacional.
Mesmo assim, ninguém se mexe em busca de
projetos de parceria. O nosso futebol prima
pelo improviso e não é privilégio da atual
administração, pois as anteriores chegaram a
cometer o mesmo erro.
Enquanto isso, acompanhamos a distância à sofrida Segunda Divisão, centrada
apenas no Estádio Toca do Papão, na cidade de Sapé, já que outros estádios carecem de aprovação, um fato corriqueiro em
nosso futebol que ainda vai conviver com
uma terceira divisão. Os tradicionais clubes
como Campinense, Botafogo, Treze, Sousa,
Atlético e Nacional de Patos estão fechados
para balanço, alguns desde maio. O silêncio
é profundo. Me faz lembrar a composição
Cálice de Chico Buarque: “Esse silêncio todo
me atordoa, atordoado eu permaneço atento,
na arquibancada pra qualquer momento, ver
emergir o monstro da lagoa”.
Racismo
Até quando vamos conviver com estas babaquices de injúrias raciais pelo mundo? Nenhuma raça humana é superior a outra, porém
alguns idiotas insistem em segregar, sem ter
a mínima noção da importância dos negros.
Sabemos que, no dia a dia dos babacas, o racismo está presente e essa intolerância deveria
ser combatida de forma mais rígida pelas instituições. Volto ao tema depois da insanidade
de alguns espanhóis no tratamento ao jogador
brasileiro Vinicius Júnior, o chamando de macaco só porque o jogador de cor negra comemora
seus gols de forma bem extrovertida, bailando,
como outros jogadores o fazem na comemoração específica, na hora do grande momento do
futebol. O pior é que os dirigentes de Ligas ou
Federações ainda não se debruçaram sobre o
problemática para coibir e banir esses idiotas.
Toda a nossa solidariedade não somente a
Vinicius, mas a todos os negros que se sentem
injuriados pela cor.

Esportes

EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 21 de setembro de 2022

23

Copa do Brasil

Decisão do título será no Maracanã
Primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo ocorrerá em SP, no dia 12 de outubro, e a volta, sete dias depois, no Rio
Marcio Dolzan
Agência Estado

Corinthians e Flamengo será
de muita celebração, tanto em
São Paulo quanto no Rio. “A
gente espera que seja uma
grande final. Duas grandes
equipes, com duas grandes
torcidas. Tenho certeza que as
duas finais vão ter estádio lotado e será uma grande festa”,
afirmou o goleiro corintiano.
Entre os treinadores, tanto Vítor Pereira quanto Dorival Júnior declararam não
ter uma preferência por decidir fora ou em casa. “Vai depender muito do primeiro resultado, que vai decidir não o

ritmo, mas o movimento da
partida”, disse Dorival. “Não
se chega a uma final de Copa
com base na sorte, mas sim de
trabalho”, pontuou Vítor.
Esta será a segunda vez
na história que um título nacional será disputado entre
os clubes com as duas maiores torcidas do país. A primeira vez foi há 31 anos,
quando o Corinthians venceu a Supercopa do Brasil de
1991. Na ocasião, o time paulista ganhou a decisão por 1
a 0, em jogo único disputado
no Morumbi.
Foto: Thais Magalhães/CBF

O Corinthians vai decidir
fora de casa o título da Copa
do Brasil com o Flamengo.
A definição da ordem dos
mandos de campo das duas
partidas aconteceu no fim
da manhã desta terça-feira,
em sorteio realizado na sede
da CBF, no Rio. O primeiro
jogo, na Neo Química Arena, será disputado no feriado do dia 12, e a finalíssima
uma semana depois, no Maracanã, no dia 19. Os horários

das partidas ainda não foram
definidos.
O sorteio desta terça-feira
contou com as presenças dos
técnicos Vítor Pereira e Dorival Júnior, e dos capitães de
Corinthians e Flamengo, Cássio e Diego Ribas. Antes da
definição dos mandos, apenas
o capitão rubro-negro externou a preferência por fazer a
finalíssima em casa. “Mas, independente de qualquer coisa, o que está no nosso controle é o trabalho e a dedicação”,
disse ele.
Para Cássio, o duelo entre

Curtas
Jogos Indígenas contam
com nove modalidades
Os Jogos Indígenas, edição 2022, serão abertos
nesta quarta-feira, a partir das 9h, na Aldeia Jaraguá,
na cidade de Rio Tinto. Canoagem, corrida do toro,
arco e flecha, arremesso de lança e natação no rio,
mescladas com algumas tradicionais (futebol de
campo, futsal e mini-maratona) são as modalidades
em ambos os sexos durante os cinco dias de duração
que deve reunir cerca de 30 aldeias. A cerimônia
de abertura terá a dança do toré, além do desfile
dos participantes que integram os poos ondígenas
potiguaras, todos do Litoral Norte do estado. Os Jogos
Indígenas da Paraíba são realizados pelo Governo
do Estado por meio da Sejel e conta com parceria das
prefeituras de Marcação, Rio Tinto e Baía da Traição.

Diniz comenta o título
perdido pelo São Paulo
O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, foi o
convidado do programa "Bem, Amigos", apresentado
por Galvão Bueno, no canal SporTV. O treinador de
48 anos recordou a sua passagem pelo São Paulo,
defendendo o seu questionado estilo de jogo de
toque de bola desde a defesa, e disse que o time
perdeu o Brasileirão de 2020 após a troca no comando da diretoria tricolor. "O São Paulo perdeu o campeonato naquele momento por outros fatores. É mais
justo falar que o São Paulo chegou aonde chegou
porque jogava daquele jeito", afirmou Diniz. "Futebol
é uma extensão da minha vida. O São Paulo era um
time muito harmônico, e quando desmoronou, foi um
fator determinante. Quem entrou tinha criticado muito o meu trabalho, dos jogadores e do Daniel Alves.
O momento ali era das pessoas pensarem no São
Paulo e entrarem depois. Esse foi o fator determinante, a desarmonia que existiu ali refletiu no campo."

O sorteio para a definição do mando de campo nas finais da Copa do Brasil reuniu jogadores e técnicos dos dois clubes

Bremer e Ibañez

Novatos enaltecem o ambiente na seleção
plos pra gente. É inexplicável”, frisou Ibañez.
Aos 23 anos de idade e
com passagem pela Seleção
Olímpica, Ibañez comparou
o primeiro dia de treinamento ao primeiro dia de escola e
elogiou o ambiente encontrado em Le Havre.
“E como se fosse o primeiro dia de aula mesmo. O grupo é muito bom, todos me
cumprimentaram sorrindo
e me desejaram boas-vindas.
Ainda foi só metade do dia,
mas já teve muita felicidade”,
explicou Ibañez.
Além de estarem com a Seleção Brasileira pela primeira
vez, Bremer e Ibañez compartilham outras semelhanças.
Ambos atuam em grandes
equipes do futebol italiano.
Bremer defende a Juventus, enquanto Ibañez é da Roma. Essa
experiência adquirida na Europa foi lembrada pela dupla.
“A Itália tem um futebol

muito tático e já teve grandes zagueiros como Maldini, Nesta e outros. Para quem
joga na defesa, a Itália é o berço. Isso ajuda muito. A Itália
é uma das melhores escolas”,
analisou Bremer.
Apesar de enaltecer o sistema defensivo jogado na Itália, Bremer e Ibañez têm como
grande referência um brasileiro. É Thiago Silva, que foi
convocado para as últimas
três Copas do Mundo e está
atualmente no grupo comandado por Tite.
“Quando eu estava no
Fluminense, me perguntaram qual o zagueiro eu admirava. E um dos zagueiros
que citei era o Thiago Silva. E
agora estou ao lado dele, trabalhando no dia a dia. Quero
poder tirar exemplo disso”, finalizou Ibañez.
O duelo com Gana, na sexta-feira (23), às 15h30 (horário
de Brasília), será o penúltimo

“

Luxemburgo se diz traído
no futebol e na política

Estou muito
feliz pela
oportunidade
na Seleção.
Sei o peso
dessa camisa.
É o sonho de
toda criança
Bremer

amistoso da Seleção Brasileira
antes da convocação final para
a Copa do Mundo do Qatar.
Quatro dias depois, no dia 27,
o adversário será a Tunísia, no
Parque dos Príncipes, em Paris.
Fotos: Lucas Figueiredo/CBF

Os zagueiros Bremer e
Roger Ibañez são as novidades da seleção brasileira para
os amistosos contra Gana e
Tunísia. Convocados pela
primeira vez para a equipe
principal, a dupla, em entrevista coletiva em Le Havre,
na França, não escondeu o
orgulho de vestir a amarelinha e ter a chance de disputar a Copa do Mundo Fifa Qatar 2022 em novembro.
“Estou muito feliz pela
oportunidade na Seleção. Sei
o peso dessa camisa. É o sonho de toda criança. Faltam
apenas 50 dias para a Copa
do Mundo e eu venho buscar o meu espaço. Vou dar o
meu melhor para mostrar ao
professor Tite que sou capaz”,
disse Bremer, que foi complementado por Roger Ibañez.
“O primeiro dia é uma
sensação inexplicável de estar
ao lado de atletas de grande
rendimento e que são exem-

Ibañez e Bremer falam do orgulho em defender a seleção brasileira e da possbilidade de estarem na Copa do Catar

Aos 70 anos, Vanderlei Luxemburgo vive o que
indica ser os seus últimos anos no futebol. Dispensado por Ronaldo Fenômeno do Cruzeiro no fim do
ano passado, o experiente treinador não se recolocou ainda em outro clube. Nesse período desempregado, foi traído na política e esteve perto de assumir o Santos, mas seu nome foi vetado pelo Comitê
de Gestão do clube após a demissão de Lisca. O
treinador disputaria uma vaga ao Senado pelo PSB-TO, mas o diretório estadual do partido removeu
a sua candidatura no início do mês de agosto. Na
ocasião, Luxemburgo avaliou ter sido "apunhalado
nas costas". Após o episódio, cogitou até processar
a sigla pela "postura ditatorial e rasteira" e decidiu
não concorrer a nenhum outro cargo político no
pleito deste ano. "Fui traído no futebol e na política",
diz ele, rindo da própria situação. A ‘traição’ que
cita no futebol é a dispensa do Cruzeiro depois que
o clube mineiro virou SAF (Sociedade Anônima do
Futebol). "Tinha o pensamento de resgatar o Cruzeiro. Veio o Ronaldo e ele optou por outra situação.
É um direito que ele tem", recorda-se.

Federer treina para a sua
despedida no Laver Cup
Perto de se aposentar oficialmente, Roger Federer fez, ontem, seu primeiro treino na O2 Arena,
em Londres, onde será disputada mais uma edição
da Laver Cup, e indicou que deve ter condições
físicas de participar do torneio para se despedir
da carreira no tênis. O seu preparador físico, Pierre
Paganini, disse que não podia garantir a participação da lenda. "Ele decidirá provavelmente no
último momento. Ele tem treinado de maneira a reunir a maior quantidade de informações possíveis
para saber se é uma boa ideia ou não. Mal posso
esperar para saber o que irá decidir", comentou Paganini em entrevista ao jornal suíço Blick. Federer
desembarcou em Londres nessa segunda-feira. Durante o treinamento, bateu bola com o grego Stefano Tsitsipas, atual número 6 do ranking da ATP. Os
dois ainda contaram com orientações do ex-tenista
sueco Björn Borg, capitão do Time Europa.
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TANATOFOBIA

Como lidar com o medo da morte?
Da Redação
Muitos nunca ouviram falar em tanatofobia, um termo
pouco conhecido, mas várias
pessoas sofrem desse mal: o
medo excessivo de morrer.
A palavra é de origem grega,
“thanato” que significa morte
e “phobos” que está relacionado ao medo e à fobia.
Costuma-se dizer que a
única certeza que se tem na
vida é que um dia todos vão
morrer, por ser um ciclo natural que se aprende desde a
infância: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas para
algumas pessoas, ainda é difícil encarar a morte como
parte desse processo. A psicóloga Sthefânia Ferreira, do
Sesc-Senac, explica que sentir medo é normal. “O medo
da morte é comum e necessário para que a gente evite situações que nos coloquem em
risco”, explica.
Mas quando o medo é
excessivo, deve-se procurar
ajuda de um profissional. “A
busca por ajuda é necessária quando a pessoa percebe
que o medo está prejudicando no dia a dia. Quando ultrapassa o normal e já começa
ser uma fobia, precisa buscar
ajuda especializada”, orienta
a psicóloga.

De maneira geral, estudos
apontam que as fobias tendem a se desenvolver ainda
na juventude, no ápice dos 20
anos, porém, de acordo com
a psicóloga Sthefânia, não há
idade específica para desenvolver a tanatofobia. A profissional explica que as causas
são variadas, podem acontecer após eventos traumáticos,
como a perda de um ente querido, uma preocupação intensa com o desconhecido, ou
alguma situação que possa
representar algum risco.
Como é ensinado desde
a infância de que a velhice
é o último estágio da vida,
alguns indivíduos temem
a morte algo além do que é
saudável. A psicóloga explica
que normalmente o idoso tem
mais contatos com outras pessoas que também já estão nessa fase da vida. “E isso, pode,
sim, ser um gatilho para que
se desenvolva a tanatofobia”,
esclarece Sthefânia.
É comum esse medo na
velhice, mas se ele começa
a interferir no desempenho
das atividades diárias, como
o medo sair de casa, medo de
visitar hospitais ou até mesmo de dormir, pode ser que
já tenha se tornado algo patológico. Nesses casos, além
do apoio familiar, é aconse-

“Pra morrer, tem de antes
viver, nem que seja por um
segundo. A vida é o tributo
para a morte.”
Vanderley de Brito(Valéria de Almeida)

Mortes na História
19 a.C. — Virgílio, poeta e filósofo latino
687 — Papa Cónon
1235 — André II, rei da Hungria
1327 — Eduardo II, rei da Inglaterra
1558 — Carlos I, rei da Espanha
1761 — Gabriel Malagrida,
padre jesuíta italiano (PB)
1860 — Arthur Schopenhauer, filósofo alemão
1942 — Lindolfo Collor, político brasileiro
2018 — John Mickeul Rocha, político (PB)
2019 — Clarence Pires de Sá,
médico e político (PB)
2019 — Venceslau Alves Neto, político (PB)
2020 — Severino Paulo,
poeta, repentista e radialista (PB)

Obituário
Foto: Divulgação

Luiz Carlos dos Santos
19/9/2022 – Aos 92 anos, de causas
naturais. Juiz aposentado, o
magistrado era pai do presidente
do Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba (TRE-PB), desembargador
Leandro dos Santos. Natural de Pocinhos, foi juiz
de Direito nas cidades de Taperoá, Itaporanga e
Queimadas. Deixa filhos e filhas: Luiz Carlos Filho,
Maria da Conceição, Celeide de Fátima, Sérvio Túlio,
Monalisa e Petrônio, além de Leandro dos Santos.

Roniere
L eite S oares

ronieter@gmail.com | Colaboradora

Ao meu honrado pai

R
Ensina-se que a velhice é a última etapa do estágio da vida

lhado procurar ajuda de um
profissional.
Sintomas e tratamento
Os sintomas da tanatofobia são bem parecidos com
os da ansiedade. Podem ser
de caráter físicos ou cognitivos. Confira alguns deles: calafrios, sudorese, boca seca,
taquicardia, falta de ar, náuseas e vômitos, tremores nas
mãos, perda de sensibilidade
e controle, repetição de pensamentos violentos e insônia.
Assim como as outras fobias, a tanatofobia também
tem tratamento. Então, procurar ajuda médica nos pri-

meiros sintomas é importante.
Segundo a psicóloga, o tratamento mais indicado para a tanatofobia é a psicoterapia, que
é um conjunto de estratégias e
técnicas psicológicas que podem ser usadas em pessoas
que buscam lidar com suas
emoções e sentimentos.
Também são indicados
alguns tratamentos complementares, com o objetivo de
diminuir o nível de ansiedade
e de estresse, como: prática de
atividades físicas, realizar técnicas de meditação, aprender
novos métodos de respiração
e se envolver em alguma atividade social.

Obituário

Aforismo
Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Reprodução

Sentimento é comum, mas quando se transforma em algo paralisante é preciso procurar ajuda de um especialista

# Maioria é contra a pena de morte
Pesquisa da Ipec, encomendada pela Globo, há mais
brasileiros contrários à adoção da pena de morte no
país do que a favor. O estudo ouviu 2.512 pessoas
entre 9 e 11 de setembro em 158 municípios. Cerca de
49% da população acredita que a Justiça e o estado
não devem tirar a vida de uma pessoa como punição
por um crime. Já 42% se dizem a favor da previsão da
morte no Código Penal.
# Esqueleto de “vampira” é encontrado
O esqueleto de uma mulher foi encontrado por
arqueólogos em uma escavação num cemitério do
século 17, na Vila de Pien, na Polônia. Segundo os
arqueólogos, com os restos mortais havia uma foice
na garganta e um dedo do pé com cadeado. Crenças
da região dizem que a prática era para “impedir que
se voltasse dos mortos”. O esqueleto também tinha
um gorro de seda na cabeça – indicando um alto
status social – e um dente saliente. O professor Dariusz
Poliński, da Universidade Nicholas Copernicus, em
Torum, disse que “as formas de se proteger contra
o retorno dos mortos incluem cortar a cabeça ou as
pernas, colocar o falecido de bruços para morder o
chão, queimá-los e esmagá-los com uma pedra”.
# Jovem tenta desenterrar corpo de ex
Uma jovem de 21 anos invadiu um cemitério na cidade
de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e tentou desenterrar
o corpo de seu ex-namorado no último dia 4. A tia do
rapaz foi contatada pela administração do Cemitério
Santa Cruz e informada de que havia uma mulher
bêbada cavando a sepultura e destruindo uma coroa
de flores no túmulo. O rapaz havia morrido um dia
antes, vítima de insuficiência renal, e havia terminado
o relacionamento com a jovem em maio, mas ela não
aceitava o término e ficou desolada com a morte.
# Mulher morta é executada na forca
Todos os anos, ao menos 10 mulheres são executadas
por enforcamento no Irã. Em 2021, ao menos 15
mulheres foram executadas. Uma mulher condenada
à morte no ano passado sofreu uma parada cardíaca
e morreu ao presenciar 16 homens sendo executados
antes dela. A história ficou encoberta pelas autoridades
do Irã e somente agora veio à tona: mesmo morta,
Zahra Esmaili teve sua sentença concluída e seu
cadáver foi levado ao enforcamento pelos guardas.

onaldo Vitorino Soares nasceu em 22 de maio de
1948, no então Distrito de Boa Vista, município
de Campina Grande. Foi filho de seu Severino
Soares de Almeida (Seu Biba) e de dona Luzia Vitorino
Soares. Passou boa parte da infância e adolescência na
Fazenda Zumbi, no Distrito de Bom Sucesso, município
de Soledade, na Paraíba. Essa permanência no
ambiente rural foi fruto do trabalho com criação animal e
plantios, sob a tutela dos seus tios Inácia Vitorino Gomes
e Maximino Soares de Almeida, donos da referida
propriedade.
De volta a Boa Vista, trabalhou nos conhecidos
carros de freio-de-mão, com a entrega em domicílio
de água para consumo humano. A chegada iminente
da maioridade o fez trabalhar na bodega do
senhor Maximino, com o intuito de ajudar os pais.
Paralelamente, estudou teoria musical com o maestro
Laércio de Cabaceiras, na antiga Casa dos Músicos, a
fim de se tornar trompista da Filarmônica Bom Jesus.
Depois decidiu ser chofer, ‑ à revelia do pai, que lhe
desejava um trabalho menos perigoso. Tirou a CNH em
6/6/1966. Fez sua primeira viagem em 1967, por decisão
própria, no caminhão Chevrolet de Inácio Almeida.
Nessa época, só existia caminhão “no toco”, ou
seja, com apenas dois pneus na carroceria. Enfrentou a
Rodovia Rio-Bahia quando se tinham, majoritariamente,
estradas de chão batido. O destino inaugural foi a
cidade de São Paulo (SP). Sua chegada à Boa Vista
marcou o pequeno lugarejo e logo Ronaldo Vitorino
ficou conhecido como um jovem destemido, com muita
vontade de trabalhar no ofício que acabara de escolher
para o resto da vida.
Nesse tempo, a empresa da qual toda a classe de
motoristas transportava produtos para a Paraíba era
a Estrela do Norte. Não havia nos “brutos” cinto de
segurança, rádio móvel ou extintores. Havia tão somente
direção mecânica e câmbio manual. Mas os caminhos
eram tranquilos e sem delinquência.
À época, era comum o uso controlado de cachetes
conhecidos como arrebites, consumidos vez em quando
pelos caminhoneiros, com o objetivo único de assegurar
a entrega mais rápida da carga em data combinada. O
dopante garantia uma madrugada sem cochilos e, por
conseguinte, sem acidente automobilístico, para aqueles
que queriam fazer vigília noturna. Esse era, em suma, o
universo profissional no qual Ronaldo Soares se inseriu.
A terceira viagem já foi feita no caminhão de seu pai, sob
convite do mesmo. A competência e predestinação do filho
já tinham vencido a resistência paterna.
Com uma profissão bem definida, Ronaldo se
casou em 16 de dezembro de 1971 com Josefa Leite do
Nascimento. Com ela teve quatro filhos homens, nesta
ordem: Roniere, Renato, Raiff e Ramalho. O caçula
faleceu prematuramente, após 45 dias de vida. Os três
primeiros filhos conseguiram, sob conselhos dos pais,
seguir caminhos diferentes que os puseram em condições
independentes de formar novas famílias.
Muito posteriormente, além da mencionada Estrela do
Norte, as outras empresas sediadas em Campina Grande,
para as quais Ronaldo serviu como caminhoneiro, foram
a Campinense e a Tabajara. Sobreviveu a acidentes com
níveis variados de gravidade. Em 1981, um truck Mercedes
Benz 1113 do seu pai foi subtraído no estado de São Paulo.
Esse foi o primeiro choque enfrentado pela família por causa
da bandidagem. Em 28 de abril de 2003, Ronaldo teve sua
carreta Scania roubada na cidade de Itaquaquecetuba (SP),
de frente ao destino de descarga bentonítica. Nunca mais
a recuperou. Esse último fato desencadeou, possivelmente,
uma série de problemas de saúde que foram surgindo
paulatinamente, com o decurso dos anos subsequentes.
Mesmo assim, prosseguiu trabalhando por mais 15 anos.
Ronaldo permaneceu ativo até o ano de 2018, depois de 51
anos da estreia nas estradas.
Nos cinco últimos anos enfrentou AVC, problemas
cardíacos, diabetes e um câncer no fígado. Mesmo diante
dos momentos mais difíceis, continuou com dignidade e
o bom humor de sempre: feliz e brincalhão. Faleceu em
24 de agosto de 2022, em Campina Grande, deixando
um legado carregado de muitas virtudes e exemplos,
como coragem, companheirismo, perseverança e amor
à família, os quais ficarão registrados no coração de
quem o conheceu e será multiplicado através da sua
descendência. Deixou cinco netos e duas netas. O registro
dessa pequena biografia neste espaço reforça, enfim,
o convite para a missa do 30º dia que ocorrerá no dia
23/9/2022 (sexta-feira), às 17h, na Igreja do Bom Jesus dos
Martírios, da atual cidade de Boa Vista (PB).
Roniere Leite Soares é formado em Música pela Faculdade
Claretiano, de Batatais (SP); sócio colaborador do Instituto
Histórico de Campina Grande (IHCG); e agente econômico da
Agência Nacional de Cinema (Ancine), desde 2016
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edital para Coleta Seletiva Solidária

Cooperativas são credenciadas
Entidades interessadas em celebrar convênio com o MPT poderão se habilitar até o dia 30 de setembro
O Ministério Público do
Trabalho na Paraíba (MPT-PB) divulgou edital para
credenciamento de associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis que tiverem interesse em firmar convênio
para fazer a Coleta Seletiva Solidária de resíduos recicláveis descartados pela
sede do MPT, em João Pessoa e pela Procuradoria do
Trabalho no município de
Campina Grande.
Segundo o edital, a entidade interessada em celebrar o convênio poderá se
habilitar em relação a mais
de uma unidade do MPT,
caso possua a estrutura necessária. A entidade selecionada deverá proceder a
coleta e a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos, nos termos do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. O prazo para
habilitação será até o próximo dia 30 de setembro, podendo ser prorrogado a critério do MPT-PB.
De acordo com a procuradora-chefe do MPT-PB,
Andressa Ribeiro Coutinho, os interessados em
participar do certame, deverão comparecer, presencialmente, às sessões públicas que serão realizadas
para a realização do credenciamento e habilitação
das entidades interessadas,
em João Pessoa e Campina
Grande.
As associações e cooperativas de catadores interessadas em firmar convênio com o MPT na Paraíba
deverão participar da sessão pública em João Pes-

n
Para se habilitar,
os interessados
deverão
comparecer,
presencialmente,
às sessões
públicas
que serão
realizadas para
credenciamento

soa, no próximo dia 26 de
setembro, das 9h às 15h, no
edifício-sede, na capital (na
avenida Almirante Barroso, 234, Centro), apresentando todos os documentos necessários à Comissão
de Planejamento da Contratação de Serviços de Coleta Seletiva Solidária. Os
documentos também podem ser enviados, de forma
digitalizada, para o e-mail:
prt13.apoiopregao@mpt.
mp.br.
As entidades interessadas também deverão participar da Sessão Pública em
Campina Grande, no dia 28
de setembro, das 8h às 15h,
e apresentar os documentos
de habilitação e credenciamento constantes no edital.
O MPT em Campina Grande está localizado na Rua
Vice-Prefeito Antônio de
Carvalho Souza, nº 255, Estação Velha.

no Litoral Sul

Câmeras são instaladas para
o combate à criminalidade
A Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds)
informou que as 20 câmeras
de videomonitoramento instaladas nas rodovias do Litoral Sul da Paraíba não têm o
objetivo de multar motoristas
da região, mas sim combater
a criminalidade. Os equipamentos são monitorados diretamente pela Polícia Militar, Polícia Civil e pelo Corpo
de Bombeiros Militar, e fazem

parte do Sistema de Videomonitoramento do estado, contribuindo para a segurança
nas rodovias e no entorno das
cidades e diminuindo o tempo de resposta das polícias e
bombeiros à população.
Até o momento, foram
instaladas 629 câmeras na Paraíba, sendo 200 em áreas de
rodovias, e um total de 1.600
estará em funcionamento até
a finalização do projeto.

política monetária em 2023

Guedes diz que país
estará sem freio de mão
Agência Estado
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou ontem, que, em 2023, o Brasil
estará sem o “freio de mão”
representado pela política
monetária. “No ano que vem,
teremos dois componentes
positivos de crescimento, investimento e reaceleração
cíclica, mesmo com freio de
mão puxado, que é a política monetária deste ano”,

afirmou Guedes em Convenção da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras)
em Campinas (SP). “Ano que
vem, vamos estar com freio
de mão solto”, acrescentou.
Depois de criticar o Banco Central pelos alertas sobre a situação fiscal brasileira, Guedes reviu a posição
e, ontem, afirmou que a autoridade monetária “trabalhou certo” ao longo da crise econômica.

pós-graduação em saúde na UFPB

Profissionais do HULW podem se inscrever
Foto: Divulgação/Ebserh

As inscrições podem ser feitas para a pós-graduação em saúde da UFPB até o dia 19 de outubro pelo sistema Sigaa da UFPB

Profissionais de saúde
que atuam no Hospital Universitário Lauro Wanderley podem se inscrever para
participar do Programa de
Pós-Graduação em Modelos
de Decisão e Saúde, do Centro de Ciências Exatas e da
Natureza da Universidade
Federal da Paraíba. As inscrições podem ser feitas até o
dia 19 de outubro, pelo endereço eletrônico https://sigaa.
ufpb.br. Será cobrada taxa no
valor de R$ 85,93. O processo seletivo abre vagas para
os cursos de mestrado e de
doutorado.
Para se inscrever, o candidato deve preencher um

formulário on-line e anexar
apresentação de um projeto
de pesquisa conforme modelo disponível no edital,
além de entregar toda a documentação exigida. Entre
os pré-requisitos está formação de Nível Superior em
cursos das áreas de Ciências
Exatas e da Natureza, Ciências da Saúde, Engenharias
ou Psicologia.
Segundo o edital, o Programa oferece ao todo 43 vagas, sendo 28 para o curso de
mestrado e 15 vagas para o
doutorado, distribuídas entre duas linhas de pesquisa.
Uma das docentes orientadoras é a dermatologista Es-

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CUBATI - PB
Av. Julima de Sousa, 10 – Centro – Cubati – PB.
CNPJ: 09.261.926/0001-05
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CUBATI/PB, inscrito no CNPJ sob o
nº: 09.261.926/0001-05, com Carta Sindical Nº L095 P090 A1984 emitido pelo Ministério do
Trabalho através do processo nº 46224.003537/2005-11, com endereço na Av. Julima de Sousa, s/n - Centro - Cubati - PB, 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 Cubati/PB, à
participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Cubati - PB, a ser realizada no dia 14 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 Cubati/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 Cubati/PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.
Cubati - PB, 21 de setembro de 2022.
MARIA AUDENORA LUNA FERNANDES
Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Cecília-PB, inscrito no CNPJ nº 06.088.068/000150 nesse ato representado por sua presidente, subscritora, Veronica Sales de Oliveira, CPF nº
038.217.034-23, PASEP: 19027684491, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da
Portaria 671/2021, CONVOCA toda a categoria dos Servidores Públicos Municipais Ativos e Inativos
da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Autarquias Públicas do Município de Santa Cecília,
Estado da Paraíba, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede
social do Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Cecília-PB, localizada à Rua Jose Vitorino Da
Silva, S/N, Centro, CEP: 58463-000, Santa Cecília – PB no dia 07 de outubro de 2022, às 9h, em
primeira convocação às 9h30min com no mínimo a metade dos sindicalizados em segunda e última
convocação, após intervalo de trinta minutos com 5 % (cinco) porcento dos sindicalizados, para
discussão e deliberação da ordem do dia: 1) Ratificação de fundação do Sindicato; 2) Re-ratificação
do Estatuto Social; 3) Re-ratificação da Eleição, Apuração e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal;
4) Alteração da denominação do nome do sindicato; 5) Ratificação de filiação às entidades de Grau
Superior; 6) Outros assuntos.
SANTA CECILIA/PB, 13 DE SETEMBRO 2022
VERONICA SALES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
DO ESTADO DA PARAÍBA - SINFITO PB
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado da Paraíba - SINFITOPB, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 08.947.406/0001-98, com sede
à Rua João Rodrigues Alves, nº 125, sala 1103 A, Delta Center, Bancários, CEP 58051-022, nesta
Capital do Estado da Paraíba, por meio de sua Presidente, nos termos do Estatuto, CONVOCA
todos(as) Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais Filiados(as) ao SINFITOPB para participarem
da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA com pauta única: APROVAÇÃO DAS CONTAS 2020 – 2021
a ser realizada no próximo dia 24 de setembro, às 10h30min, em primeira convocação, com maioria
absoluta dos filiados e às 11h00min, em segunda convocação, com qualquer número. A Assembleia
ocorrerá de forma on line, através da plataforma do Google Meet, o link será enviado com antecedência para o e mail cadastrado pelo filiado(a).
João Pessoa- PB, 20 de setembro de 2022.
Kelina Rocha Pedrosa Presidente.
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/000101 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 2462/2022 em João Pessoa, 08 de setembro de 2022 – Prazo:
365 dias. Para a atividade de: Implantação de um conjunto habitacional com 16 unidades, sistema
de abastecimento de água e esgotamento sanitário ligado à rede pública da DAESA, Município:
SOUSA – UF: PB. Processo: 2022-001508/TEC/LI-8421.
COMUNICADO
A SOSERVI – Sociedade de Serviços Gerais LTDA, informa ao funcionário JOSENILDO SILVA
SOARES, matrícula 02008241, o seu desligamento na data de hoje, 20/09/2022. Assim, deverá
comparecer no dia 29/09/2022, às 15 horas para homologação de sua rescisão no endereço AV.
PIAUÍ, 330 – BAIRRO DOS ESTADOS.

ther Palitot, que atua no ambulatório de dermatologia
do HULW. “Essa é uma ótima oportunidade de os profissionais da área de saúde
da Ebserh poderem participar em um mestrado ou doutorado. O interessado deve
procurar o professor da área
com a qual se identifica”, disse a médica.

cação (MEC), a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) administra mais de 40 hospitais universitários federais.

Ebserh
O Hospital Universitário
Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB) integra a
Rede Ebserh desde dezembro de 2013. Estatal vinculada ao Ministério da Edu-

O programa oferece
43 vagas, sendo
28 para o curso de
mestrado e 15 para
o doutorado

Vagas

RBA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – DIVEXA
EQUIPAMENTOS,INSCRITO COM O CNPJ: 05.238.602/0001-03, TORNA PÚBLICO QUE
REQUEREU A SEMAPA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE
CABEDELO, A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS , SITUADO NA RUA HORTÊNCIA
HELENA DE A. BRITO, Nº 275,LOTEAMENTO JARDIM BETA, LOTE K2,QUADRA 04,JARDIM
AMÉRICA -CABEDELO-PB.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO
DE LICITAÇÃO DESERTA
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar
público para os interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 00016/2022, cujo objeto:
Aquisição de patrulha mecanizada (trator), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Rural
Sustentável do Município de Aguiar-PB, ao convênio nº 912827/2021 firmado com a Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, não tendo comparecido nenhuma empresa
interessada, a Pregoeira e equipe de apoio considerou o certame como licitação DESERTA.
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Irineu
Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo
telefone (0**83) 3499-1180.
Aguiar-PB, 20 de Setembro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL
CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com
sede à Rua Irineu Lacerda, s/nº, através da Comissão Permanente de Licitação, considerando o
disposto na Lei n.º 11.947/2009, Lei nº 13.987/2020, Resolução FNDE n.º 06/2020, Resolução
FNDE n.º 10/2020 e Resolução FNDE n.º 20/2020, vem realizar Chamada Pública nº 00002/2022,
para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, que será
realizada no dia 11 de outubro de 2022, às 09:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação. Demais
esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone 083-3499-1180 ou ou www.aguiar.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br.
Aguiar - PB, 20 de Setembro de 2022.
Adriana Aparecida de Assis
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o
procedimento Pregão Presencial n° 00014/2022, para a contratação de empresa do ramo
pertinente para aquisição de notebook, destinados a Secretaria de Educação e ADJUDICO
o seu objeto à empresa CENTERDATA ANALISE DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTIVA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 02.596.872/0001-90, apresentou proposta para o
LOTE 01 com o valor de R$ 230.010,00 (duzentos e trinta mil e dez reais), conforme itens
na proposta de preços.
Aguiar - PB, 20 de Setembro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00030/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, torna-se público o resultado de abertura dos envelopes propostas de preços:
F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, cadastrada no CNPJ
nº 37.325.870/0001-40, com o valor global de R$ 1.095.681,77 (hum milhão, noventa e
cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), a empresa ABIK
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 34.746.608/0001-81, com
o valor global de R$ 1.110.021,80 (hum milhão, cento e dez mil, vinte e um reais e oitenta
centavos), a empresa MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ
nº 31.381.604/0001-59, com o valor global de R$ 1.075.742,72 (hum milhão, setenta e cinco
mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), a empresa OBRAPLAN
EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ
nº 26.764.981/0001-37, com o valor global de R$ 1.069.321,51 (hum milhão, sessenta
e nove mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), a empresa MLS
CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 12.102.978/0001-43, com o valor global
de R$ 1.091.757,58 (hum milhão, noventa e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta centavos), a empresa MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES - ME, cadastrada
no CNPJ nº 26.781.189/0001-90, com o valor global de R$ 1.135.506,20 (hum milhão,
cento e trinta e cinco mil, quinhentos e seis reais e vinte centavos), a empresa CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ROUTE EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 42.017.588/0001-36,
com o valor global de R$ 1.100.356,81 (hum milhão, cem mil, trezentos e cinquenta e seis
reais e oitenta e um centavos), a empresa JMR CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no
CNPJ nº 08.686.945/0001-10, com o valor global de R$ 1.089.050.95 (hum milhão, oitenta
e nove mil, cinquenta reais e noventa e cinco reais), a empresa A CASA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 20.256.412/0001-02, com o valor global de
R$ 1.140.809,88 (hum milhão, cento e quarenta mil, oitocentos e nove reais e oitenta e oito
centavos), a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ
nº 11.170.603/0001-58, com o valor global de R$ 1.074.604,73 (hum milhão, setenta e quatro
mil, seiscentos e quatro reais e setenta e três centavos), a empresa DEL ENGENHARIA
EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, apresentou proposta com o valor
global de R$ 1.095.940,45 (hum milhão, noventa e cinco mil, novecentos e quarenta reais
e quarenta e cinco centavos), após a conclusão foi considerada vencedora do certame a
empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI EPP,
cadastrada no CNPJ nº 26.764.981/0001-37, com o valor global de R$ 1.069.321,51 (hum
milhão, sessenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), abre-se
vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da comissão de licitação, como também
que seja publicado o resultado na imprensa oficial da mesma forma do aviso.
Aguiar-PB, 13 de Setembro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Constitucional do Município de Aguiar-PB, usando de suas atribuições legais e de
conformidade com que dispõe a Lei de nº 08.666 de 21 de julho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a decisão da Comissão Permanente de Licitação ao
Processo Licitatório na Modalidade LEILÃO 00001/2022, conforme quadro abaixo:
LOTES

MODELO

COMPRADOR

VALOR OFERTADO

01

MATERIAIS DIVERSOS: PEÇAS
AGENILDO PEREIRA
DE VEÍCULOS, MATERIAIS
DE ARAÚJO
FERROSOS, PNEUS VARIADOS E
100,00 (cem reais).
CPF: 805.673.714-68
OUTROS (SUCATA SEM DIREITO A
DOCUMENTAÇÃO)

02

VEÍCULO: FORD KA SE HÁ C, COR
BRANCA, PLACA QSD-3988, ANO/
MODELO 2018/2019 (NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRA)

03

SUCATA: MICROÔNIBUS IVECO
DE COR AMARELA (SUCATA SEM
DIREITO A DOCUMENTAÇÃO).

04

VEÍCULO: VW/NOVO VOYAGE CL
LUCREMAR LOPES
MBV, COR BRANCA, ANO/MODELO
25.500,00 (vinte
RODRIGUES
2018/2018, ALCOOL/GASOLINA
e cinco mil e
CPF: 019.858.274-92
PLACA QSA-2806 (NO ESTADO
quinhentos reais).
EM QUE SE ENCONTRA)

05

VEÍCULO: RENAULT MASTER AMB.
RONTAN, COR BRANCA, DIESEL,
ANO/MODELO 2010/2010, PLACA
NQJ-1748 (NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA)

06

SUCATA: TRATOR MASSEY
AGENILDO PEREIRA
37.500,00 (trinta e
FERGUSSON 275 E COR
DE ARAÚJO
sete mil e quinhentos
VERMELHA (SUCATA SEM DIREITO CPF: 805.673.714-68
reais).
A DOCUMENTAÇÃO).

EDIVALSON
TEIXEIRA
25.700,00 (vinte
DE ARAÚJO
e cinco mil e
CPF: 937.330.034-20 setecentos reais).
GGT TRANSPORTES
LTDA
18.000,00 (dezoito
CNPJ:
mil reais).
10.550.249/0001-24

NELSON
CAVALCANTI
9.100,00 (nove mil e
DE ARRUDA
cem reais).
CPF: 224.470.404-15

116.700,00
Aguiar-PB, 13 de Setembro de 2022.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR VIAGENS DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE SEGUNDA A SÁBADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº
DP00042/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2047 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO
PIPA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil
e: CT Nº 00159/2022 - 19.09.22 - FRANCISCO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; CT Nº
00160/2022 - 19.09.22 - JOSÉ OSCAR DE OLIVEIRA - R$ 42.000,00; CT Nº 00161/2022 19.09.22 - RICARDO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; CT Nº 00162/2022 - 19.09.22 - JOSÉ
JOÃO DE ARAUJO - R$ 42.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2022, que objetiva:
Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de uma creche
(TIA JÚLIA), localizada no distrito de Canafistula neste município; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MSM CONSTRUCOES E REFORMAS
EIRELI - R$ 1.076.744,26.
Araçagi - PB, 20 de Setembro de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO
PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00005/2022. OBJETO: Contratação de uma empresa
especializada em construção civil, para construção de uma creche (TIA JÚLIA), localizada no distrito de Canafistula neste município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura
do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: MSM CONSTRUCOES E REFORMAS
EIRELI - CNPJ 35.809.121/0001-63. 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) 99167-0794.
Araçagi - PB, 20 de Setembro de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 109/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL PB E RICARDO GUERRA INFORMATICA / CNPJ:
03.500.830/0001-76 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE
SISTEMAS (SOFTWARES) EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE AREIAL.ICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. ADITIVO PRAZO: DE 12
(DOZE) MESES, começando de 16/09/2022 À 16/09/2023, FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I,
§ 1º DA LEI Nº. 8.666/93.
Areial, 16 de setembro de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 108/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL PB E ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
/ CNPJ: 09.164.369/0001-04 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO
DE SISTEMAS (SOFTWARES) EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE AREIAL.ICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. ADITIVO PRAZO: DE 12
(DOZE) MESES, começando de 16/09/2022 À 16/09/2023, FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, §
1º DA LEI Nº. 8.666/93.
Areial, 16 de setembro de 2022.

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00006/2022 - Ata de
Registro de Preços nº 013/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº
013/2022, realizado pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL – COPES. 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 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
IMPOSTOS 67.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 68.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE 570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES
A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 508.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 70.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0188.1006 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 75.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
IMPOSTOS 76.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 77.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE 12.365.01851011 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES
MUNICIPAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 159.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 162.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 164.4.4.90.52.01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00202/2022 - 15.09.22
- SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI - R$ 733.136,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL:
Adesão a Registro de Preços nº AD00008/2022 - Ata de Registro de Preços nº 63/2021, decorrente
do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 26/2021, realizado pelo PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAIPU. 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 TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 67.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
UNIÃO - VAAT 68.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
508.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 571 TRANSFERÊNCIAS DO
ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 70.4.4.90.52.01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0188.1006 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
75.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 76.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
UNIÃO - VAAT 77.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.365.01851011
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 159.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 162.4.4.90.52.01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 164.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Belém e: CT Nº 00204/2022 - 19.09.22 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS
LTDA - R$ 511.246,88.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00007/2022 - Ata
de Registro de Preços nº 016/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2021, realizado pelo CONSÓRCIO PÚBLICO EXTREMO SUL. 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 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
IMPOSTOS 67.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 68.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE 570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES
A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 508.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 70.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0188.1006 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 75.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
IMPOSTOS 76.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 77.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE 12.365.01851011 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES
MUNICIPAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 159.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 162.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 164.4.4.90.52.01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00203/2022 - 15.09.22
- MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA - R$ 111.647,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00009/2022 - Ata
de Registro de Preços nº 005/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2021, realizado pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO. 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 TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 67.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
UNIÃO - VAAT 68.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
508.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 571 TRANSFERÊNCIAS DO
ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 70.4.4.90.52.01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0188.1006 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
75.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO
FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 76.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
UNIÃO - VAAT 77.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.365.01851011
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 159.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 162.4.4.90.52.01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 164.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Belém e: CT Nº 00205/2022 - 19.09.22 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E
TRANSPORTES LTDA - R$ 57.724,35.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.088/2021
INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.088/2021– PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB,
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021 – PMBV
DOTAÇÃO:
02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – classificação funcional 15
451 1005 1040 Implantação de Pavimentação em área rural no município de Boa Ventura/PB, no
elemento de despesa 000131 4490.51 99 1001 Obras e Instalações - 000132 4490.51 99 1510
Obras e Instalações.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: DEL ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ: 17.415.942/0001-33
VALOR DO CONTRATO: Fica alterada a CLÁSULA QUINTA, que trata do valor global do contrato,
para acrescer o preço do contrato o valor de R$ 61.640,10 (sessenta e um mil seiscentos e quarenta
reais e dez centavos), a fim de incluir serviços não previstos inicialmente, razão pela qual o valor
do contrato passará de R$ 262.249,90 (duzentos e sessenta e dois mil duzentos e quarenta e nove
reais e noventa centavos) para R$ 323.890,00 (trezentos e vinte e três mil oitocentos e noventa
reais), resultando no acréscimo de aproximadamente 23,50% (vinte e três vírgulas cinquenta por
cento) do valor do contrato.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO N° 0024/2022
CONTRATO N° 0099/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E INJETÁVEIS (ITENS REMANESCENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.
Vencedor: - SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ N°. 03.894.963/0001-74
VALOR GLOBAL: R$ 31.176,50 (Trinta e Um Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Cinquenta
Centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 14 de Setembro 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N.º. 0-0024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E INJETÁVEIS (ITENS REMANESCENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.
Vencedores:
-– LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA, CNPJ N°. 26.697.721/0001-96, vencendo nos
itens: 01, 09, 10, 12, 13, 15, 16, com o valor de R$ 41.655,20 (Quarenta e Um Mil Seiscentos e
Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos).
-– SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ N°. 03.894.963/0001-74, vencendo nos
itens: 04, 05, 07, 17, com o valor de R$ 31.176,50 (Trinta e Um Mil Cento e Setenta e Seis Reais
e Cinquenta Centavos).
¬¬Perfazendo o valor global de R$ 72.831,70 (Setenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Um
Reais e Setenta Centavos).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos
da Lei 14.133/2021, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do
termo de contrato, nos termos do art. 71 IV, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.
Boa Ventura-PB, 13 de setembro de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 0024/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E INJETÁVEIS (ITENS REMANESCENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.
Vencedores: – LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA, CNPJ N°. 26.697.721/0001-96,
vencendo nos itens: 01, 09, 10, 12, 13, 15, 16, com o valor de R$ 41.655,20 (Quarenta e Um Mil
Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos).
-– SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ N°. 03.894.963/0001-74, vencendo nos
itens: 04, 05, 07, 17, com o valor de R$ 31.176,50 (Trinta e Um Mil Cento e Setenta e Seis Reais
e Cinquenta Centavos).
VALOR GLOBAL com o R$ 72.831,70 (Setenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e
Setenta Centavos)
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ventura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Eletrônico n° 0024/2022, resolve ADJUDICAR
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços,
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 13//09/2022
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO
PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO N° 0024/2022
CONTRATO N° 0098/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E INJETÁVEIS (ITENS REMANESCENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.
Vencedor: - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA, CNPJ N°. 26.697.721/0001-96
VALOR GLOBAL: R$ 41.655,20 (Quarenta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e
Vinte Centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 13 de Setembro 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00103/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de
marcenaria destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Abertura
da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:15
horas do dia 03 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail:
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 20 de Setembro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES
Pregoeira Substituta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00104/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de itens de inox
direcionados ao setor de produção para implantação da Unidade de Recepção e Distribuição de
Produtos do Pescado no Renascer III, Cabedelo/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do
dia 07 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 07 de Outubro de 2022.
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 20 de Setembro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES
Pregoeira Substituta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio do
site wcompras.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Abertura da
sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:30 horas do
dia 06 de Outubro 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: (083) (083) 99918–1772 .
E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Cachoeira dos Indios - PB, 20 de Setembro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB,
por meio do site wcompras.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO
PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB.
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 06 de Outubro de 2022. Início da fase de lances:
10:30 horas do dia 06 de Outubro 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: (083)
(083) 99918–1772 . E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Cachoeira dos Indios - PB, 20 de Setembro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, por
meio do site www.bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE
ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE
REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 06 de Outubro de 2022. Início da fase
de lances: 14:01 horas do dia 06 de Outubro 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: (083)
(083) 99918–1772.E-mail:cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.bll.org.br.
Cachoeira dos Índios - PB, 20 de Setembro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às
09:30 horas do dia 10 de Outubro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO
DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) (083)
99918–1772 . E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/;
www.tce.pb.gov.br.
Cachoeira dos Indios - PB, 20 de Setembro de 2022
SAMARA PEREIRA DE SOUSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - FT
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.077/2022/FT/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.077/2022/FT/PMCG, praticado
por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: UNIQUE COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA – CNPJ: 44.542.309/0001-89, no valor de
R$17.599,66 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E
SEIS CENTAVOS) para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO
DE UNIFORMES EM ATENDIEMNTO AO SINE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, embasada
no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação
Orçamentária: Funcional Programática: 11.334.1006.2149 Elemento da Despesa: 3390.39.
Fonte de Recursos: 17490000.
Campina Grande, 15 de Setembro de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - FT
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.131/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.131/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE /FT/PMCG E UNIQUE COMERCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES EM ATENDIEMNTO AO SINE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.077/2022/
CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
11.334.1006.2149 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 17490000.
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA. VALOR GLOBAL:
R$ 17.599,66 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E
SEIS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 15/09/2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.078/2022/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato
de Dispensa nº 2.05.078/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas
à contratação com a pessoa jurídica: ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI – CNPJ:
02.715.056/0001-58 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIEMNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ALBERGUE, CENTRO POP, FAMÍLIA ACOLHEDORA,
FAMÍLIA GUARDIÃ E FAMÍLIAS FORTES, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no
valor total de R$ 17.584,57 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E
CINQUENTA E SETE CENTAVOS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária:
Funcional Programática: 08.244.1018.2126/ 08.122.2001.2141/ 08.244.1018.2128 Elemento da
Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000/ 16600000.
Campina Grande, 01 de Setembro de 2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.132/2022/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.132/2022/FMAS/PMCG. PARTES: FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS/PMCG E ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ALBERGUE, CENTRO POP, FAMÍLIA
ACOLHEDORA, FAMÍLIA GUARDIÃ E FAMÍLIAS FORTES. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de
2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.078/2022/CPL/FMAS/PMCG, ART.
24, II, LEI Nº 8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2126/ 08.122.2001.2141/
08.244.1018.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 15001000/
16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E SHIGEAKI MARACAJÁ RAMOS. VALOR
GLOBAL: R$ 17.584,57 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E
CINQUENTA E SETE CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 01/09/2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, torna público para conhecimento dos interessados que após análise do recurso administrativo manejado pelas empresas: RANULFO TOMAZ DA SILVA, MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PV ENGENHARIA, SERVICOS
E LOCACOES LTDA. A Comissão de licitação OPINOU Pelo CONHECIMENTO e no Mérito
pelo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA PV ENGENHARIA, SERVICOS E
LOCACOES LTDA. Com a decisão, volta ao processo as empresas: RANULFO TOMAZ DA
SILVA, MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA conforme parecer jurídico. Ato contínuo, CONVOCAMOS os
interessados para comparecer a reunião de abertura da proposta comercial que ocorrerá
no dia 29/09/2022 as 09:00 no local Consignado no preâmbulo do edital. Informações: das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99918-1772
WhatsApp. E-mail: cplpmcindios@gmail.com.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATURITÉ
PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: IGOR ROCHA
DE BRITO LIRA - Valor: R$ 422.816,34. 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 João Queiroga, 18 - Centro Caturité - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33451073. E-mail:
licitacaturite@gmail.com.
Caturité - PB, 20 de Setembro de 2022
HELDER FRANCISCO NUNES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de alimentos para
nutrição enteral diversos, – formulas nutricionalmente completas, módulo de carboidratos, módulo proteína, dentre outros. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 05 de Outubro de
2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 05 de Outubro de 2022. Referência: horário
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado.
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Conde - PB, 19 de Setembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR
Pregoeiro Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CONDE–PB; ADJUDICO
E HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HELDER DE LIMA
VIANA - R$ 87.000,00.
Conde - PB, 14 de Setembro de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA
Secretária de Saúde.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO
DE APOSTILAMENTO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Insumos Médico-Hospitalares de forma parcelada destinados aos pacientes e Unidades de Saúde da Rede Municipal
de Saúde de CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. PARTES
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00105/2022 - Nordeste Hospitalar
Eireli - CNPJ: 04.922.653/0001-89 - Apostila 01 - CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
ASSINATURA: 12.09.22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de entidades credenciadas na Rede
de Atenção em Serviços de Oftalmologia, a fim de atender as necessidades da população
de Conde, nos valores da Tabela de procedimentos do SUS. FUNDAMENTO LEGAL:
Chamada Pública nº 00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto
contratado. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº
00013/2021 - Oftalmoclinica Saulo Freire Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12
meses. ASSINATURA: 09.09.22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mensageiro motorizado (motoboy) para atendimento sob demanda, das necessidades da Rede de Saúde do Município
de Conde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. ADITAMENTO: Reajuste de
preço contratado - Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES:
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00014/2021 - Unimoto Brasil - Coop. de Transporte
Motociclistico de Encomendas Express e M - 1º Aditivo - acréscimo de 10,07% - equivalente a
R$ 2.466,90. O valor consolidado passa para R$ 26.966,90. O valor total do contrato passa para
R$323.602,80; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 08.09.22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00110/2022 - Mederi
Distribuição e Importação de Produtos para Saúde Ltda - Apostila 01 - ALTERAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ASSINATURA: 19.09.22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA
DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DO CONDE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. DOTAÇÃO:
4.0100.10.302.0041.2065 – MANUT DAS ATIV DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIO CODIGO REDUZIDO: 653 FONTE DE RECURSOS: 600 – SUS CODIGO REDUZIDO: 668 ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 19/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00118/2022 - 19.09.22 - HELDER
DE LIMA VIANA - R$ 87.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Outubro de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: COBERTURA DE SALÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CONGO – CRECHE (185,60 m²). Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser
solicitado também pelo e-mail indicado.
Congo - PB, 20 de Setembro de 2022
JUÇARA QUNTANS DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 302/2022
Pregão Eletrônico Nº 039/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: D.
Silveira Veículos Ltda, CNPJ: 46.245.693/0001-83. Valor total contrato: R$ 125.000,00 (cento e
vinte cinco mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento de 01 (um) veículo 0-KM, de porte pequeno,
capacidade mínima de 07 (sete) passageiros, cor branca, capacidade mínima de Motor 1.4 (quatro
cilindros), Comb.: Flexpower, câmbio manual, Ar-condicionado, direção Hidráulica/Elétrica, para
atender a demanda Secretaria de Saúde atraves das equipes de estratégia de Saúde da Família,
de Coremas-PB, conforme termo de referência (Convenio SEDAM Nº 044/2022). Referente ao
item: 01. Forma de pagamento: 30 (trinta) dias após recebimento da nota fiscal. Fonte de recurso:
Diversos. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: 10 (dez) dias úteis. Vigência do contrato: Será
de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Fernando Emmanuel França
(Pela contratada).
Coremas-PB, 19 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00013/2022
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
DP00013/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPA PARA ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO ATINGIDA PELA
ESTIAGEM; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDILSON
SOARES PIMENTA - R$ 12.000,00.
Cuité - PB, 15 de Setembro de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada
Pública de Serviço objetivando: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços em Procedimentos com finalidades diagnósticas (RADIOLOGIA, ULTRASONOGROFIA,
TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ENDOSCOPIA) que não são realizados na rede
pública de saúde e para complementação dos exames já existentes, caso haja necessidade,
no intuito de atender a pacientes carentes do Município de Curral de Cima – Coforme tabela
SUS em anexo. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e
respectiva propositura até as 11:00 horas do dia 14 de Outubro de 2022, na sala da referida
comissão, sediada na Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Neste mesmo
local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope.
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) 99159-3625. E-mail:
licitacaocurraldecima@hotmail.com.
Curral de Cima - PB, 20 de Setembro de 2022
JONAS DE FARIAS SOARES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 220831PE00036
Pregão Eletrônico nº 00036/2022.
Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos (itens remanescentes do PE00028/2022)
destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e fisioterapia deste município.
Ata de Registro de Preços n° 10036/2022 - Fornecedor Registrado: EMPRESA CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº
12.418.191/0001-95 - Item 26 - R$ 3,24. Ata de Registro de Preços n° 20036/2022 - Fornecedor Registrado: WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA, CNPJ nº 23.90.222/0001-03 - Item
1 - R$ 3,19; Item 4 - R$ 2,49; Item 5 - R$ 10,51; Item 7 - R$ 1,55; Item 8 - R$ 3,79; Item 13
- R$ 10,45; Item 15 - R$ 0,19; Item 16 - R$ 0,21; Item 18 - R$ 2,25; Item 4 - R$ 2,49; Item
24 - R$ 1,88. Ata de Registro de Preços n° 30036/2022 - Fornecedor Registrado: ALLFAMED
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-15- Item
2 - R$ 6,50. Ata de Registro de Preços n° 40036/2022 - Fornecedor Registrado: W. ARAUJO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 37.844.754/0001-38 - Item 14 - R$
5,78; Item 17 - R$ 0,20. Ata de Registro de Preços n° 50036/2022 - Fornecedor Registrado:
ENDOMED COM E REPRES DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 70.104.344/000126 - Item 3 - R$ 12,53; Item 6 - R$ 0,53; Item 9 - R$ 4,41; Item 11 - R$ 2,18; Item 12 - R$
11,88; Item 19 - R$ 8,61. Valor Total: R$ 179.428,50. Data da assinatura: 19/09/2022.
Vigência: 19/09/2022 a 19/09/2023.
Juvencio Rodrigues Neto
Pregoeiro Oficial.

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 21 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01, DA TOMADA DE PREÇOS 00007/2021
DO CONTRATO Nº 00415/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PB
E DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira
- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima,
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado a empresa , DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI –empresa
inscrita sob CNPJ de nº 18.547.219/0001-70, neste ato representada pela Senhor ANTONIO DOMICIANO DANTAS, representante legal portador do CPF 788.407.834-15 ,doravante denominado
simplesmente CONTRATADA , que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93,
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a retificação no valor recebido pela
empresa DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI Tendo em vista a data da medição já ter transcorrido um período de mais de um ano, houve a concessão do reajuste do valor
da nota fiscal correspondente a Medicão 01 BM 01 (2° parcial). Foi utilizado o Índice Nacional de
Custos da Construção do Mercado – INCC-M/FGV para aplicação do reajuste, gerando um valor
de R$ 13.932,26 (Treze Mil novecentos trinta e dois reais e vinte e seis centavos) segue em anexo
parecer jurídico e parecer técnico.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da TOMADA
DE PREÇOS 00007/2021 do Contrato nº 00415/2021 proveniente do TOMADA DE PREÇOS
00007/2021 permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este
Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente
Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município,
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no
art. 26 desta Lei.
Guarabira, 29 de Agosto de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO VALOR
REF: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2022.
OBJETO: Constitui objeto do presente PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO, o presente TERMO
ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 24%¨sobre o valor total do contrato de R$ 155.000,00
(cento e cinquenta e cinco mil reais), no valor de R$ 37.200,00 (Trinta e sete mil e duzentos reais),
resultando no valor de R$ 192.200,00 (Cento e noventa e dois mil e duzentos reais), conforme
a justificativa técnica em anexo Proveniente do PREGÃO PRESENCIAL 00002/2022, celebrado
entre as partes, para Contratação de empresa especializada para serviços de mão de obra da frota
veicular pertencentes a administração municipal no exercício de 2022 conforme termo de referência.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: OLIVALDO MARTINS DE LIMA – CNPJ: 18.890.273/0001-14
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços essenciais para melhor funcionamento da frota veicular.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 15.08.2022
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
QUINTO TERMO ADITIVO.
REF: CONCORRÊNCIA 05.2017.
OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO DE ADITIVO, , as adequações da planilha de
quantitativos de serviços, conforme adequação constante no contrato, acarretando assim um aditivo
ao valor do contrato de acréscimos de 82.543,33 ( oitenta e dois mil quinhentos e quarenta e três
reais e trinta e três centavos) celebrado entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e a
empresa AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.587.584/000149 - para o Contrato nº 01/2018, datado de 02/01/2018, proveniente da CONCORRÊNCIA 05.2017,
objetivando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE
NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO COM O PROGRAMA
ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARABIRA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 23.587.584/0001-49 - DANILO
SITÔNIO DE AGUIAR
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$ 82.543,33 (Oitenta e dois Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais
e Trinta e Três Centavos) que é equivalente a 4,18%. conforme planilha de adequação em anexo.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/08/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05/01/2023
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 ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00027/2022
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 DV00027/2022,
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projeto básico de adequação, manutenção corretiva e preventiva com melhorias de estradas
vicinais do município de Itapororoca/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: MINERVA ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - R$ 53.800,00.
Itapororoca - PB, 15 de Setembro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00028/2022
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 DV00028/2022,
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica, especializada em fornecimento e INSTALAÇÃO DE
FORRO E PAREDES DE GESSO, incluindo todo material necessário para execução dos serviços,
para atender as diversas Secretarias da Administração Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VITORIA DE LIMA RIBEIRO 12090631406 - R$ 50.000,00.
Itapororoca - PB, 20 de Setembro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00029/2022
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 DV00029/2022,
que objetiva: Aquisição de TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Saúde de Itapororoca/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: JOSELEM BRITO DA SILVA - R$ 53.393,00.
Itapororoca - PB, 20 de Setembro de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de engenharia para
elaboração de projeto básico de adequação, manutenção corretiva e preventiva com melhorias de
estradas vicinais do município de Itapororoca/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº
DV00027/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00316/2022 16.09.22 - MINERVA ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - R$ 53.800,00.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada em fornecimento e INSTALAÇÃO
DE FORRO E PAREDES DE GESSO, incluindo todo material necessário para execução dos
serviços, para atender as diversas Secretarias da Administração Municipal. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00028/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 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 00317/2022 - 21.09.22 - VITORIA DE LIMA RIBEIRO
12090631406 - R$ 50.000,00.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS VEICULOS
E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00003/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00066/2022 - Esllem Rogaciano Fernandes da Silva 09859304467 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 12.000,00.
ASSINATURA: 16.09.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS
PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Eletrônico nº 00033/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa
Seca e: CT Nº 00303/2021 - Aline Aguiar Rocha - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para
R$ 420.000,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 16.09.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00023/2022
OBJETO: Locação de veículos de passeio com motorista para transporte
de doentes da zona rural do município para a sede, e para outros municípios de referência em saúde, bem como para transporte de equipes de
saúde do município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 302 1008 2058
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO – TFD; 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: até 31/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT Nº
92301/2022 - ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE – CPF Nº 893.542.224-04 – VALOR:
R$ 8.304,00; CT Nº 92302/2022 - CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES - CPF Nº
628.082.904-97 – VALOR: R$ 19.080,00; CT Nº 92303/2022 - FRANCISCO MOURATO DE
ARAUJO - CPF Nº 117.503.574-29 – VALOR: R$ 22.980,00; CT Nº 92304/2022 - GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA - CPF Nº 026.129.584-52 – VALOR: R$ 20.280,00; CT Nº
92305/2022 - JACKSON SANTOS PEREIRA - ME – CNPJ Nº 08.956.635/0001-79 – VALOR:
R$ 28.560,00; CT Nº 92306/2022 - JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425
– MEI – CNPJ Nº 31.464.783/0001-98 – VALOR: R$ 58.800,00; CT Nº 92307/2022 - JOSE
CICERO PEREIRA ALVES – CPF Nº 085.281.704-54 – VALOR: 7.920,00; CT Nº 92308/2022
- JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 – MEI – CNPJ Nº 41.430.797/0001-44
– VALOR: R$ 57.420,00; CT Nº 92309/2022 - JOSE RONILDO DA SILVA MARÇAL – CPF
Nº 031.570.984-70 – VALOR: R$ 21.300,00; CT Nº 92310/2022 - NATSON SEVERO RODRIGUES – CPF Nº 107.680.984-75 – VALOR: R$ 13.920,00; CT Nº 92311/2022 - NIVALDO
BATISTA DA SILVA – CPF Nº 249.681.228-02 – VALOR: R$ 73.920,00; CT Nº 92312/2022
- REGINALDO DE SOUSA ANTAS – CPF Nº 509.198.144-68 – VALOR: R$ 29.970,00; CT Nº
92313/2022 - ROMILSON DONELHES DE SOUSA NOGUEIRA 05038649432 – MEI – CNPJ
Nº 35.232.739/0001-03 – VALOR: R$ 62.820,00; CT Nº 92314/2022 - SINVAL PEREIRA DA
SILVA – CPF N° 281.198.958-78 – VALOR: R$ 16.350,00.
Manaíra/PB, 20 de setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Outubro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de água
mineral em garrafões de 20 litros para atender as secretarias e fundo municipal de saúde deste
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº
0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.
Marcação - PB, 20 de Setembro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 07:30 horas do dia 06 de Outubro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de
empresa para construção da 1ª e 2ª (etapa) do anexo da Educação para apoio escolar no município
de Marizópolis conforme projeto básico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Marizopolis - PB, 19 de Setembro de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:30 horas do dia 04 de outubro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa(s)
física(s) ou jurídica(s) para prestação dos serviços de transporte escolar. 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 10.520/02; Decreto Municipal nº
11/2011/11; 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. Edital:
www.tce.pb.gov.br.
Natuba - PB, 19 de setembro de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 00011/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 00011/2022, tipo menor preço global, Implantação de
Pavimentação em vias Públicas Urbanas do Município de Pedra Branca-PB,
referente ao Contrato de Repasse MDR911493/2021 – Operação 1076557-85
Abertura dia 07.10.2022 as 08:20 horas a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br ou
www.tce.pb.gov.br.
Pedra Branca – PB, 19 de setembro de 2022.
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 00017/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
00017/2022, tipo menor preço por itens, na ipotese do art. 75, inciso II, nos termos da lei nº14.133/21,
objetivando Contratação de empresa especializada para Realização de Treinamento/ Palestras e
Formações para a Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca/PB, Abertura dia 27.09.2022
as 10:00 horas a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br.
Pedra Branca – PB, 20 de setembro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO
DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 003/2022.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para
o conhecimento da população de Pedro Régis e para quem interessar possa que o resultado da
análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 003/2022
foi o seguinte: A.S CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ: 33.506.391/0001-70; MOURA E ANDRADE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ Nº 18.127.470/0001-86; R F SERVIÇOS DE
CONSTUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ: 29.878.872/0001-39; POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO EIRELI – EPP – CNPJ: 08.438.654/0001-03; CONSTRUTORA APODI EIRELI
– ME – CNPJ: 17.620.703/0001-15; foram consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA
pelo cumprimento dos ditames do edital. Já as empresas, LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 24.621.931/0001-75; PS ENGENHARIA EIRELI – ME – CNPJ: 26.951.460/0001-99;
ECC EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ:
07.275.651/0001-33 foram consideradas INABILITADAS para a fase de proposta de preço por
descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital.
Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da
COPELI ou através do site https://pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao
Pedro Régis, 20 de Setembro de 2022.
Polyana Farias Torres
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E CAMISETAS PARA
CAMPANHAS E EVENTOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: para
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes;
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Picuí - PB, 16 de Setembro de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para:
SISTEMA DE REGITRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS
DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME DISPOSIÇÕES DO
TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de outubro de
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br
ou hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Picuí - PB, 16 de Setembro de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucionall
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E
SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da
sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br ou hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Picuí - PB, 16 de Setembro de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022
ERRATA: Na página 27 do Jornal A União, do dia 15/09/2022, ONDE SE LÊ: [...] Contratação
de empresa especializada para execução de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal
Francisca Ribeiro no Município de Poço de José de Moura. LEIA-SE: [...] Contratação de empresa
especializada para execução de serviços de Ginásio Poliesportivo na Comunidade Sítio Silva no
Município de Poço de José de Moura.
Poço José de Moura - PB, 16 de setembro de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica a suspensão da Tomada de Preços nº
00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. Justificativa: Razões de interesse público. Informações:
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Vicente Neri, 78 Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com.
Prata - PB, 20 de Setembro de 2022
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO E O TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS
PARA OUTRAS CIDADES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00037/2022. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 2014
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 12 364 1001 2020 Apoio a Estudantes de
Nível Superior (Bolsa Universidade) 3390.39 – Outros Serviços Terceiros – PJ Fonte de recursos
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15401030 Transferências do FUNDEB
– Impostos e Transferências de Impostos – 30% 15500000 Transferência do Salário– Educação
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (P 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres
dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00241/2022 - 13.09.22 - BELARMINO ROQUE DA SILVA
NETO 01683378431 - R$ 14.300,00; CT Nº 00242/2022 - 13.09.22 - WANDEYFLAVIO BERTULINO
AGRA 04819156489 - R$ 34.199,10; CT Nº 00243/2022 - 13.09.22 - CARLOS PASSOS DA COSTA
JUNIOR - R$ 34.200,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
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, o Resultado do Julgamento da(s) proposta de preços, com base na Análise Técnica,
a Comissão de Licitação fez as seguintes considerações: Licitante classificado por atender as
exigências do instrumento convocatório: 1) EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E
SERVICOS DE LIMPEZA - ERSEL LTDA - CNPJ Nº 44.720.380/0001-04 - Valor: R$ 965.123,76.
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, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, no endereço
Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/
PB - CEP nº 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299.
E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.
Santa Luzia/PB, 20 de setembro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00020/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo: expediente,
gráfico, combustível, EPI’s e água mineral, para desenvolver ações de apoio complementar a implantação do programa de saúde ambiental, aplicando conhecimentos e utilidade sobre os aspectos
que definem a qualidade da água em 08 comunidades rurais no município de Santa Luzia-Paraíba,
promovendo a capacitação das comunidades para lidar com problemas que podemos enfrentar
com a falta de conhecimento referente a qualidade e o uso da água que consumimos ou que desperdiçamos visando atender as Etapas e Ações propostas, no Convênio 905787/2020, FUNASA/
Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB.
TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 04/10/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N°
019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, das 08:00 às 12:00hs, no endereço Praça Estanislau
de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.
Santa Luzia/PB, 20 de setembro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022
OBJETO: Aquisição de Caixa térmica com termômetro digital à prova d’água -PARA ATENDER
AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA/PB.
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
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 100/2022, que objetiva:
Aquisição de Caixa térmica com termômetro digital à prova d’água -PARA ATENDER AO SERVIÇO
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB,
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:
- ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.873.236/0001-26
Valor R$: 34.965,00
- SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI
CNPJ: 10.614.788/0001-80
Valor R$: 3.490,00
- SODUFRIO REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA
CNPJ: 45.176.475/0001-71
Valor R$: 11.590,00
Santa Rita - PB, 19 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
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO II
PREGÃO ELETRÔNICO N° 111/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 111/2022, cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS’s E SERVIÇOS DA REDE ESPECIALIZADA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 03 de Outubro de 2022. Edital: https://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita/PB, 20 de Setembro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior
Pregoeiro/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Outubro de 2022, licitação modalidade
Concorrência Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://www.santarita.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes/; www.tce.pb.gov. br.
Santa Rita - PB, 20 de setembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2022
OBJETO: Aquisição de caixas de som amplificadas e projetores para sonorização das salas de
aula das unidades escolares e do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), a
ser desenvolvido nas escolas do município de Santa Rita – PB.
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
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 102/2022, que objetiva:
Aquisição de caixas de som amplificadas e projetores para sonorização das salas de aula das
unidades escolares e do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), a ser
desenvolvido nas escolas do município de Santa Rita – PB, com base nos elementos constantes
do processo correspondente, a:
- COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Valor R$: 16.012,80
- ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI
CNPJ: 16.501.916/0001-65
Valor R$: 30.492,00
Santa Rita - PB, 20 de setembro de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO Nº 020/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL),
torna público o adiamento da licitação em epígrafe, tendo como motivo a necessidade de nova
adequação na planilha orçamentária. Comunica também que em breve será divulgada nova data,
nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993.
Santa Rita - PB, 20 de setembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE
Santa Rita - PB, 20 de setembro de 2022.
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 099/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, PARA ATENDER A DEMANDA DA
EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:
- BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.312.896/0001-26
Valor R$: 16.150,00
- TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MEDICO LTDA
CNPJ: 11.088.993/0001-11
Valor R$: 800,00
- TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
CNPJ: 21.592.515/0001-06
Valor R$: 23.780,00
Publique-se e cumpra-se.
RAFAEL GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE
Santa Rita - PB, 20 de setembro de 2022.
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE 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 104/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMPONENTE SAMU-192 BASE DESCENTRALIZADA,
POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,
com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:
- FAROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 39.500.536/0001-01
Valor R$: 22.069,00
- K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 33.546.315/0001-98
Valor R$: 232.500,00
- POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 44.947.511/0001-90
Valor R$: 7.379,00
- SR PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 10.757.876/0001-30
Valor R$: 85.498,00
Publique-se e cumpra-se.
RAFAEL GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

Publicidades

Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
A Pregoeira do município de São José de Espinharas torna público o Resultado do Pregão
Eletrônico nº 00017/2022 que tem como objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
para Unidade Básica de Saúde do Município de São José de Espinharas-PB, Conforme Proposta
N°:11418.606000/1220-03. Licitantes declarados vencedores e respectivo valor total da contratação: A a Z
Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda – ME – CNPJ nº 17.238.455/0001-42 – Valor R$ 1.700,00;
ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ nº 38.127.083/0001-57 -- Valor R$ 3.358,00;
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ nº 33.068.320/0001-32 -- Valor R$
3.505,00; B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL
LTDA -- CNPJ nº 33.872.786/0001-96 - Valor R$ 3.179,00; BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ
nº 29.312.896/0001-26 - Valor R$ 958,00; H.M. Linck-ME - CNPJ nº 00.660.664/0001-87 Valor R$
14.700,00; K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli -- CNPJ nº 09.251.627/0001-90 - Valor
R$ 6.360,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA -- CNPJ nº 45.579.602/000183 - Valor R$ 8.250,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ nº 03.829.590/0001-58 - Valor
R$ 10.480,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ nº 09.478.023/0001-80 - Valor R$ 11.917,00; POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE
LTDA – CNPJ nº 44.947.511/0001-90 - Valor R$ 1.444,00; STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
-- CNPJ nº 84.859.552/0002-20 - Valor R$ 6.980,00; Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli -- CNPJ nº
10.485.989/0001-24 - Valor R$ 24.684,12; WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI -- CNPJ nº 24.550.559/0001-53 - Valor R$ 1.245,00; ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
-- CNPJ nº 32.932.000/0001-16 - Valor R$-- 9.743,00. VALOR R$ 108.543,12.
São José de Espinharas - PB, 20 de Setembro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde do
Município de São José de Espinharas-PB, Conforme Proposta N°: 11418.606000/1220-03. A PREGOEIRA OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21
de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico
nº 00017/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: A a Z Saúde
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda – ME – CNPJ nº 17.238.455/0001-42 – Valor R$ 1.700,00;
ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ nº 38.127.083/0001-57 -- Valor R$ 3.358,00;
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ nº 33.068.320/0001-32 -- Valor R$
3.505,00; B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL
LTDA -- CNPJ nº 33.872.786/0001-96 - Valor R$ 3.179,00; BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ
nº 29.312.896/0001-26 - Valor R$ 958,00; H.M. Linck-ME - CNPJ nº 00.660.664/0001-87 Valor R$
14.700,00; K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli -- CNPJ nº 09.251.627/0001-90 - Valor
R$ 6.360,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA -- CNPJ nº 45.579.602/000183 - Valor R$ 8.250,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ nº 03.829.590/0001-58 - Valor
R$ 10.480,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ nº 09.478.023/0001-80 - Valor R$ 11.917,00; POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE
LTDA – CNPJ nº 44.947.511/0001-90 - Valor R$ 1.444,00; STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
-- CNPJ nº 84.859.552/0002-20 - Valor R$ 6.980,00; Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli -- CNPJ nº
10.485.989/0001-24 - Valor R$ 24.684,12; WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI -- CNPJ nº 24.550.559/0001-53 - Valor R$ 1.245,00; ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
-- CNPJ nº 32.932.000/0001-16 - Valor R$-- 9.743,00. VALOR R$ 108.543,12.
São José de Espinharas - PB, 20 de Setembro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E
S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00017/2022,
que objetiva: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde
do Município de São José de Espinharas-PB, Conforme Proposta N°:11418.606000/1220-03.
Com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como
proponente(s) vencedor(es): A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda – ME – CNPJ
nº 17.238.455/0001-42 – Valor R$ 1.700,00; ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ
nº 38.127.083/0001-57 -- Valor R$ 3.358,00; ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI - CNPJ nº 33.068.320/0001-32 -- Valor R$ 3.505,00; B.P.D SERVICOS E COMERCIO
DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA -- CNPJ nº 33.872.786/000196 - Valor R$ 3.179,00; BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ nº 29.312.896/0001-26 - Valor
R$ 958,00; H.M. Linck-ME - CNPJ nº 00.660.664/0001-87 Valor R$ 14.700,00; K. C. R. Industria
e Comércio de Equipamentos Eireli -- CNPJ nº 09.251.627/0001-90 - Valor R$ 6.360,00; MAIS
DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA -- CNPJ nº 45.579.602/0001-83 - Valor R$
8.250,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ nº 03.829.590/0001-58 - Valor R$
10.480,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ nº 09.478.023/0001-80 - Valor R$ 11.917,00; POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE
LTDA – CNPJ nº 44.947.511/0001-90 - Valor R$ 1.444,00; STERMAX PRODUTOS MEDICOS
EIRELI -- CNPJ nº 84.859.552/0002-20 - Valor R$ 6.980,00; Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli
-- CNPJ nº 10.485.989/0001-24 - Valor R$ 24.684,12; WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS
PARA SAUDE EIRELI -- CNPJ nº 24.550.559/0001-53 - Valor R$ 1.245,00; ZIB COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA -- CNPJ nº 32.932.000/0001-16 - Valor R$-- 9.743,00. VALOR R$ 108.543,12.
São José de Espinharas - PB, 20 de Setembro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
A Pregoeira do município de São José de Espinharas torna público o Resultado do Pregão
Eletrônico nº 00025/2022 que tem como Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de
São José de Espinharas/PB, conforme CONVÊNIO/MAPA Nº 915208/2021 e Plano de Trabalho.
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI - CNPJ: 05.476.456/0001-46 - Valor: R$ 464.000,00.
São José de Espinharas - PB, 20 de Setembro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas através da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição
de Patrulha Mecanizada para o município de São José de Espinharas/PB, conforme CONVÊNIO/MAPA
Nº 915208/2021 e Plano de Trabalho; com base nos elementos constantes do processo correspondente,
a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI CNPJ, CNPJ: nº 05.476.456/0001-46. Valor: R$ 464.000,00.
São José de Espinharas - PB, 20 de Setembro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E
S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00025/2022,
que objetiva: Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de São José de Espinharas/
PB, conforme CONVÊNIO/MAPA Nº 915208/2021 e Plano de Trabalho; com base nos elementos
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI, CNPJ nº 05.476.456/0001-46, VALOR R$ 464.000,00.
São José de Espinharas - PB, 20 de Setembro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00018/2022
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 DV00018/2022, que objetiva:
Locação de Veículo tipo (CARRO–PIPA) para Transporte de Água Potável para o Consumo Emergencial
de Prédio Públicos (URBANA), do Município de São José do Sabugí – PB; RATIFICO o correspondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO - R$ 52.500,00.
São José do Sabugí - PB, 01 de Setembro de 2022
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Veículo tipo (CARRO–PIPA) para Transporte de Água Potável para o
Consumo Emergencial de Prédio Públicos (URBANA), do Município de São José do Sabugí – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2022. DOTAÇÃO: 03.000 SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO – 04.000 SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS – 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – 08.000 SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 10.000 FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE – 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 3390.36 99 0001
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Recursos Ordinários/PORTARIA Nº 2.550, DE 29 DE
OUTUBRO DE 201. VIGÊNCIA: até 31/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São
José do Sabugi e: CT Nº 00080/2022 - 01.09.22 - JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO - R$ 52.500,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Outubro de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia
civil destinada ao serviço de reurbanização pública da avenida comendador renato ribeirto coutinho
no município de sapé. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Sapé - PB, 14 de Setembro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Outubro de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia
civil pública, destinada a executar obra de construção de uma praça no bairro do planalto central, no
município de Sapé/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Sapé - PB, 13 de Setembro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
ISAIAS ALVES DA SILVA 04673291417 - R$ 188.000,00; MARTANIA MAIARA AGUIAR FEITOZA DOS
SANTOS 33873236893 - R$ 79.600,00; SILVEIRA CIRILO DOS SANTOS 03658116455 - R$ 78.100,00.
Solânea - PB, 19 de Setembro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Outubro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: CONTRATAÇÃO DE SEGURO
PARA 02 AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SOLANEA - PB Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com
Solânea - PB, 20 de Setembro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de peças automotivas diversas, baterias, filtros e outros destinados a Manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas, pertencentes a Prefeitura de Solânea/PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: ;
02:00 –SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004(1500100) – 03:00 – SECRETARIA
DA FAZENDA – 04.123.1002.2009(1500100) – 04:00 – SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL
E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 (1500100) – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071(15001000) – 10:00 – SERETARIA
DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100)
– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº
00226/2022 - 16.08.22 - FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA ME - R$ 87.900,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE
VEICULOS DIVERSOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00051/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 01.00 – GABINETE DO
PREFEITO – 04.122.1002.2002 (1500100); 02:00 – 04.122.1002.2004(1500100) – 03:00 – SECRETARIA
DA FAZENDA – 04.123.1002.2009(1500100) – 04:00 – SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E
AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 (1500100) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.
361.2005.2019(15690000)/12.361.2005.2020 (150101)/12.361.2005.2023(15401030) – 06:00 – FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2008.2041(16000000)/10.302.2009.2044(150010
02/16000000)/10.302.2009.2045(16000000)/10. 302.2010.2047(15001002)/10.303.2011.2049(1500100
2/16000000)/10.301.2008.2054(16000000)/10.301.2008.2056(1600000000)– 07:00 – FUNDO MUN. DE
ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2015.2059(915001000)/08.244.201
5.2062(166000000)/08.244.2015.2064(1500100)/08.244.2015. 2062(16600000)/08.244.2015.2064(15001
000)/08.244.2015.2066(16600000)//08.243.2013.2067(1660000) – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071(15001000) – 09:00 – SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO – 122.122.1002.2074/22.122.1002.2076(1500100) – 10:00 – SERETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100)
– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 20/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT
Nº 00241/2022 - 20.09.22 - ISAIAS ALVES DA SILVA 04673291417 - R$ 188.000,00; CT Nº 00242/2022
- 20.09.22 - MARTANIA MAIARA AGUIAR FEITOZA DOS SANTOS 33873236893 - R$ 79.600,00; CT Nº
00243/2022 - 20.09.22 - SILVEIRA CIRILO DOS SANTOS 03658116455 - R$ 78.100,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
TOMADA
DE PREÇO 14/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais
vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e instalação do transformador de distribuição de energia elétrica da Policlínica Mirian Benevides Gadelha, no Município de Sousa/PB, no
Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
SINTESE: Com o escoamento do prazo de tolerância e o não comparecimento de interessados em
sessão, declarou-se a reunião DESERTA. Devido à grande relevância social do objeto, a importância
de sua contratação pela Administração, o Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, determinou a prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 DE OUTUBRO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José
Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na
sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views
tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
Sousa, PB 20 de Setembro de 2022.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
Presidente da CPL/PMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PARA ABERTURA DE PROPOSTAS
O Município de Vista Serrana-PB torna público para ciência dos interessados, que tendo em
vista o término do prazo de interposição de recursos quanto aos documentos de habilitação e que
não foi apresentado recurso, o Município dará prosseguimento ao Processo– Tomada de Preços
nº 08/2022, cujo, realizando sessão pública de abertura do envelopes de propostas das empresas
habilitadas no referido Processo, no dia 22 de setembro de 2022 às 09:00hs, no setor de Licitação
na Sede da Prefeitura Municipal de vista serrana .
Vista Serrana-PB, 19 de setembro de 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER
(Presidente da CPL)

AVISO DE LICITAÇÃO - 3º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
PROCESSO Nº 22.000.014775.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, destinado à SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT.
DATA E HORÁRIO: 04/10/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 990382022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi DESERTA e
a 2º chamada foi FRACASSADA 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 3ª chamada
da 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: gelic09@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 22-00282-0
João Pessoa, 20 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - 3º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2022
PROCESSO Nº 19.000.021311.2022
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, destinado aos HOSPITAIS DA 1ª MACRORREGIÃO: CPJM, LACEN, HGM, HDOD, UPA ST RITA, CSCA,
UPA GUARABIRA, HPMGER, HEETSHL, HEMOCENTRO, CHCF, CPAM, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 05/10/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 991782022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 2ª chamada foi FRACASSADA
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 3ª chamada da licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-01433-6
João Pessoa, 20 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2022
PROCESSO Nº 19.000.002218.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
E HOSPITALAR (DRENO, COLETOR E OUTROS) destinado aos HEM, HRPSRC, HRCR, MPF,
CPJM, HGT, HMSF, HEETSHL, HDDJGS, HGM, HPMGER, HCCG, CPAM, HRP, HRDJC, HINL,
HETCG, CSCA, HRS, HRQ, CHCF e HRG, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 04/10/2022 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 22-01915-0
João Pessoa, 20 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 063/2022
REGISTRO Nº 22-01945-7
OBJETO: MANUTENÇÃO DA IGREJA DO LAR DA PROVIDÊNCIA CARNEIRO DA CUNHA,
EM JOÃO PESSOA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de outubro de 2022, às 09h.
João Pessoa, 20 de setembro de 2022
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITATUBA - PB
Av. João da Silva Valente, 179 – Centro – Itatuba – PB.
CNPJ: 01.769.013/0001-92
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itatuba – PB, CNPJ nº 01.769.013/0001-92, com sede
na Av. João da Silva Valente, 179 – Centro – CEP 58.378-000, Itatuba, Estado da Paraíba, abaixo
designado, nos termos da Portaria/MTP nº 671/2021 - convoca pelo presente EDITAL todos os
integrantes da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e Aposentados
rurais, agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais da base territorial
do Município de ITATUBA – PB, integrante do Plano da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB e da Confederação Nacional
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares - CONTAG, nos termos do Decreto
Lei 1.166/1971, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO
DE ALTERAÇÃO ESTATUTARIA a ser realizada no dia 08 de outubro de 2022, na sede do Sindicato
dos trabalhadores rurais de Itatuba, situada na Av. João da Silva Valente, 179 – Centro – CEP
58.378-000, Itatuba-PB, com início às 08:00 (nove) horas, em primeira convocação e em segunda
convocação, às 10:00 (onze) horas, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1) Ratificar a Alteração Estatutária de categoria e denominação ocorrida em 21 de
maio de 2022 em assembleia geral extraordinária, especificamente para : a) ratificar a alteração
de sua representação sindical profissional para a categoria dos Trabalhadores rurais agricultores
e agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em Regime de economia familiar, em área igual ou inferior a 02 módulos rurais, nos
termos do decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no município de Itatuba –PB realizada na
assembleia geral extraordinária de 21 de maio de 2022; b) ratificar a alteração de denominação do
Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Itatuba – PB realizada na assembleia geral extraordinária de 21 de maio de 2022; 2) Outras quaisquer
alterações estatutárias de ajuste que sejam necessárias e, ou, decorrentes dos itens anteriores.
Itatuba - PB, 20 de setembro de 2022.
ELZA MARIA DE LIRA
Presidente

