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Pessoas com deficiência são
10,7% da população da Paraíba
Maioria dos 416 mil paraibanos PcD é do sexo feminino e 43% do total recebem algum benefício social. Página 6
Nova lei obriga
plano a cobrir
tratamentos fora
da lista da ANS

Foto: Roberto Guedes

Sancionada ontem pelo
presidente Jair Bolsonaro,
medida derruba decisão
do STJ sobre o rol taxativo.
Página 15

Simpósio discute
digitalização da
administração
pública estadual

Profissionais de enfermagem realizam paralisação
Categoria protestou contra decisão do STF de suspender o piso salarial; no HU, servidores fazem greve por melhores salários. Página 8

Realizado, ontem, pela
Sead, evento revelou experiências inovadoras e
casos de sucesso na gestão.
Página 14

Foto: Kremlin/Divulgação

n “Mahler funde o ciclo de

n “Antigamente, as mulheres

canções e as sinfonias sintetizando
ideais de composição em um
espectro virtuosamente abundante
que desvela traços de toda sua
vida e obra pregressas”.

curvavam acenando a cabeça e os
homens tiravam o chapéu para se
cumprimentarem. A gentileza não era
só uma prática de etiqueta, era um
ato espontâneo de boa convivência”.

Germano Romero

Ida Steinmüller
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Página 24

Queda da inflação
faz Banco Central
interromper ciclo
de alta de juros
Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano. No
entanto, taxa se mantém a
maior desde 2017.
Página 18

Justiça de São Paulo decreta
falência do Grupo Itapemirim
Foto: Divulgação/Itapemirim

Em recuperação judicial
desde 2016, empresa terá
seu arrendamento de
ativos transferido para
outra transportadora.
Justiça também tornou
indisponíveis os bens do
presidente da companhia.

“Eu não estou blefando”,
diz Putin sobre ameaça
Presidente da Rússia sugere uso de armas nucleares
e convoca mais 300 mil reservistas para a guerra.

Longa de Maria Clara
Escobar narra a história de
mulher que larga o marido
e embarca em uma jornada.
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CASOS
NA PARAÍBA

652.637

MORTES vacinas aplicadas

10.403

9.495.110

NO BRASIL

34.651.742 685.656 455.353.612

NO MUNDO

612.314.658 6.527.372 12.685.425.178

Foto: Evandro Pereira
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A Covid em números

Primavera:
começa a
estação mais
seca do ano
Período tem dias
mais longos, ventos mais
intensos e elevação na
temperatura.

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

Assine o Jornal A União agora:

Diretora fala
sobre ‘Desterro’,
filme que estreia
hoje no Bangüê
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Editorial

oto
FLegenda

Acesso às artes
“Onde mora a poesia”? Ela reside, até sábado (24), por exemplo, em Boqueirão, no Cariri Oriental da Paraíba, palco da 12ª edição da Festa Literária de Boqueirão (Flibo), evento promovido pela Associação Boqueirãoense de Escritores (ABES). Na verdade, não só a poesia, mas a arte, de maneira
geral, tem residência fixa não só em Boqueirão, mas em todas as cidades do
mundo, basta querer promovê-la, democratizando-a.
Os festivais, festas ou feiras de livros estão de volta à Paraíba, em caráter presencial, após a fase mais difícil da pandemia de coronavírus, quando diversos eventos foram suspensos e outros adaptaram-se como puderam ao formato digital, em respeito aos protocolos de convivência, higiene
e distanciamento, baixados pelo poder público com o objetivo de proceder
ao enfrentamento correto do surto de Covid-19.
Os espetáculos abertos ao público, sejam de artes visuais, cinema, literatura, música ou teatro, são da maior importância para a promoção e divulgação da produção artística, como também para proporcionar o intercâmbio de informações técnicas e troca de ideias, no campo da estética. Mais
ainda por facilitar o acesso da população aos núcleos de criação, sejam individuais ou coletivos, principalmente nas cidades do interior.
A Empresa Paraibana de Comunicação – EPC, por meio de seus departamentos, como a Rádio Tabajara, o Jornal A União e a Editora A União, tem
participado ativamente deste processo de descentralização da produção artística, promovendo ou associando-se a eventos não só na Região Metropolitana de João Pessoa, como também em cidades de outras regiões do estado, como Campina Grande, Bananeiras, Patos e Cajazeiras.
O desenvolvimento de uma cidade ou de um país não depende exclusivamente da atividade econômica. A cultura cumpre um papel fundamental na construção da cidadania, do ponto de vista da evolução da consciência crítica, ferramenta indispensável para a transformação social. Restringir
o acesso do povo à criação artística é outra forma de contribuir para a permanência das inaceitáveis desigualdades sociais.
A EPC parabeniza o povo boqueirãoense, os realizadores, artistas e intelectuais da Flibo, assim como a população, os promotores e partícipes de
idênticas celebrações em outros municípios. Não existe cidade sem história. O povo sempre tem o que contar, e a arte é um meio eficaz de propalar
narrativas, sejam as populares, sejam as de criadores de outras instâncias,
que sabem interpretar a realidade da sua gente.

Artigo

Ramalho Leite

ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

O último perrepista
Nascido em Princesa Isabel e sobrinho do famoso coronel José Pereira
Lima, chefe do Governo Provisório do
Território Livre de Princesa, o jornalista, escritor e publicitário Otavio Sitônio
Pinto, em seus escritos, nunca esqueceu
suas origens. Os vitoriosos contam sua
versão da história. Os perdedores costumam omiti-la. Sitônio, porém, nunca
deixou de expressar publicamente seu
pensamento.
Semanalmente, nos últimos tempos,
ocupava espaço reservado no Jornal A
União. Suas crônicas traduziam a sinceridade de quem sabia dizer as coisas
e não tinham a reserva natural de quem
procura esconder a verdade como ela é
ou foi. Pensava e escrevia.
O cronista Luiz Augusto Crispim
escreveu sobre sua maior obra: “Dom
Sertão e Dona Seca”: “Não me canso de
repetir. É livro para se ler em praça pública,
em tom de comício...em vez de palanque
eleitoral, o povo da Paraíba, em particular,
o do Nordeste em geral, devia, todo ano,
marcar hora e lugar para ler Dom Sertão e
Dona Seca”.
Em mais de quatrocentas páginas,
Sitônio discorre sobre a seca a sua convivência com ela em tom de quem entende, vive e apresenta soluções. Suas
opiniões eram polêmicas. Dentro do
Polígono das Secas, identificou o Semiárido Irregular e proclamou: “Falar em
irrigação no semiárido irregular, eu puxo
a peixeira”. E há quem diga que puxava
a peixeira por outros motivos, por seu
reconhecido espírito beligerante. Herdou de Princesa?
O livro tem a seca como um fenômeno mais cultural do que físico. Os
subtítulos dessa obra, já nos leva a uma
discussão sem fim: A TRANSPOSIÇÃO
SÓ INTERESSA ÀS EMPREITEIRAS;
O NORDESTE FOI O ESTUPIM DE 30;
O CANGAÇO ERA EMPRESA ARISTOCRÁTICA. Qualquer desses temas,
foram objeto de artigos, ensaios e livros
publicados nesse imenso Brasil. As
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razões de Sitônio Pinto nos indica o
caminho para acreditar em todos eles.
Essa sua obra principal, “tão absurdamente pouco lido e menos ainda divulgado”,
no dizer de W.J Solha, prova que o
Sertão é um paraíso como disse Ariano
Suassuna repetindo Euclides da Cunha.
Sitônio fala abertamente tudo que
lhe vem à mente. Para ele, “só os sábios
e ricos deveriam votar, pois apenas os primeiros são conscientes e só os segundos,
independentes.” Tem declaração mais
polêmica do que essa? Era contra a
transposição do São Francisco numa
época em que Elba Ramalho quase foi
sacrificada nos palcos por defender
idêntica atitude.
Sitônio viveu e morreu com suas
ideias e paixões. Não se acomodou
no silêncio dos covardes. Era parte
integrante da parte mais expressiva
da história da Paraíba. Foi-se o último
perrepista.

“

Evandro Pereira

Passagem proibida

Artigo

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Joana Angélica – mártir da Independência
Dentre as mulheres que fizeram história
no movimento pela independência do Brasil, há de se reverenciar a memória de Joana Angélica, religiosa que se tornou mártir
quando eclodiram reações populares contra a nomeação do militar português Inácio
Luis Madeira de Melo para o cargo de governador das Armas da Bahia.
A Madre Joana Angélica de Jesus era a
abadessa do Convento Nossa Senhora da
Conceição da Lapa, cumprindo a responsabilidade de proteger aquela casa religiosa. Nessa condição, no dia 20 de fevereiro
de 1822, enfrentou os soldados portugueses
que tinham vindo para a Bahia desde o Dia
do Fico, postando-se à entrada da clausura,
na corajosa decisão de defender o convento
e resguardar a integridade das freiras que
ali se encontravam, ao ver que haviam recebido ordens para localizar patriotas ali
escondidos. A golpes de machado derrubaram as portas do convento, invadindo-o
para buscar cumprirem a missão que lhes
foi determinada pelo General Madeira.
Sem se intimidar, ela gritava: “Para trás,
bárbaros! Respeitai a casa de Deus! Só entrarão passando por cima do meu cadáver!”.
Por conta disso, um soldado da tropa deulhe um golpe mortal de baioneta, vindo a
falecer no dia seguinte, aos 60 anos de idade. As demais freiras conseguiram fugir pelas portas do fundo do convento. A Madre
Joana Angélica tornava-se, então, a primeira mártir da independência.
Seu assassinato causou um clima de
consternação na Bahia, sendo um dos estopins da revolta dos brasileiros. Sua morte reveste-se, portanto, de especial significado cívico e religioso, no contexto das lutas
pela independência no recôncavo baiano,
que culminaram com a independência da
Bahia, em 2 de julho de 1823. O seu heróico
gesto serve de exemplo e estímulo para as
lutas em defesa da vida e da dignidade de
cada pessoa, especialmente os que vivem
em situação de vulnerabilidade.
Nas homenagens que lhe foram prestadas quando da celebração do bicentenário
de sua morte, o cardeal Dom Sérgio Rocha,

“

Precisamos
conhecer
e valorizar
mais Joana
Angélica,
bem como a
história rica
e plural da
Bahia e do
Brasil
Dom Sérgio Rocha

Arcebispo de Salvador, Primaz do Brasil,
declarou: “Madre Joana Angélica faz pensar na dedicação incansável e corajosa de
tantas pessoas que, movidas pela fé, rejeitam a invasão e a destruição de pessoas,
casas e comunidades, seja pelo vírus da
pandemia, seja por outros ‘vírus’ que contagiam, ameaçam e causam a morte, impedindo alcançar a liberdade e preservar
a vida”. Acrescentando: “Precisamos conhecer e valorizar mais Joana Angélica,
bem como a história rica e plural da Bahia e do Brasil”.
Segundo o historiador Guerra Filho,
“seu gesto, ainda que imbuído de valores
religiosos, não pode ser desprezado como
um ato político praticado por quem tinha a
percepção das injustiças da opressão portuguesa na época”.
Seu nome foi aprovado pelo Senado para
ser inscrito no Livro dos Heróis da Pátria,
depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.
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PIONEIRISMO em resgate aéreo

Metropolitano monitora
paciente em tempo real
Paraíba usa tecnologia que faz averiguação dos dados clínicos de paciente no ar
Um idoso de 71 anos sofreu um infarto e foi resgatado para colocação de um stent
no Hospital Metropolitano
Dom José Maria Pires, unidade gerenciada pela Fundação
Paraibana de Gestão em Saúde - PB Saúde. A transferência
aeromédica, entre o município de São Mamede, no Sertão
do estado, até o Metropolitano, contou com o uso pioneiro
de uma tecnologia inovadora que permite o monitoramento dos sinais vitais do paciente em tempo real durante
todo o voo.
“O recebimento, em tempo real, de dados como saturação, pressão arterial,
frequências cardíaca e respiratória, temperatura, entre outros, agiliza a tomada
de decisão sobre diagnóstico do paciente, promovendo
maior qualidade, velocidade
e precisão no atendimento”,
disse Wallber Frazão, coordenador de enfermagem do
Samu de João Pessoa e enfermeiro emergencista do Metropolitano.
O paciente é um veterinário aposentado que mora com

a família em São Mamede. No
início da manhã do dia 14 de
setembro, ele sentiu dores intensas no peito e procurou
um serviço de saúde do município. Ao identificar que ele
estava sofrendo um infarto, a
equipe acionou o serviço de
regulação em saúde do Estado e foi designada a transferência dele para o Metropolitano.
Por causa da distância e da
janela de atendimento para casos de infarto, a viagem por
terra seria inviável. Imediatamente, foi acionada a equipe
do Samu de João Pessoa, que
com o apoio do Grupo Tático
Aéreo (GTA) da Secretaria de
Estado da Segurança e Defesa
Social (Sesds), imediatamente
levantou voo do galpão no Aeroporto Presidente Castro Pinto, na Grande João Pessoa, até
São Mamede.
“O paciente tinha um quadro de infarto agudo do miocárdio, com supra, porém estável, consciente e orientado,
não estava precisando de oxigênio, foi transportado sem
intercorrência”, disse a médica do Samu Ivane Neiva, que

Parceria

O monitoramento
foi feito por meio
de um sistema
desenvolvido por
uma parceria entre o
Samu de João Pessoa
e uma empresa de
tecnologia em saúde

acompanhou o paciente durante o voo.
A tecnologia
Durante todo o percurso,
as informações clínicas, sinais vitais e eletrocardiogramas do paciente foram enviadas para a equipe em solo que
aguardava a chegada dele no
Hospital Metropolitano. O
monitoramento foi feito por
meio de um sistema desenvolvido por uma parceria en-

tre o Samu de João Pessoa e
uma empresa de tecnologia
em saúde.
“Na plataforma é possível monitorar os sinais vitais e também fazer um eletrocardiograma do paciente,
em tempo real, que pode ser
acompanhado por qualquer
aparelho com conexão pela
internet: celular, tablet, computador, de qualquer lugar
do Brasil, através de login e
senha. Isso possibilita a discussão do caso do paciente
enquanto ele está sendo encaminhado para a unidade
de saúde”, explicou Wallber
Frazão.
A plataforma já estava sendo usada em fase de testes há
seis meses. No início de setembro foi feito o primeiro atendimento em solo. O paciente foi
atendido pelo Samu de João
Pessoa e levado para a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Oceania, na capital. Já
o segundo atendimento, também em solo, transferiu o paciente para o Hospital Metropolitano. Sendo este último, o
terceiro, com o apoio do resgate aeromédico.
Foto: Secom-PB
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Com crescimento de Pollyanna,
ala do PT ligada a Ricardo tenta
desqualificar a candidatura dela
Dizem que só se atira pedra em árvore que frutifica.
Essa máxima popular se adequa bem à disputa por votos
numa eleição. O candidato que está à frente – ou
em progressivo e contínuo crescimento eleitoral
–, se torna alvo
preferencial dos adversários. Aí, entra outro dito popular,
toscamente: ninguém chuta cachorro morto. Há um
caso, em particular, na campanha da Paraíba que
ilustra isso. Uma corrente do PT paraibano estaria fazendo investidas contra Pollyanna Dutra (foto), após
a candidata a senadora pelo PSB registrar um salto surpreendente em recentes pesquisas do Instituto
Real Time Big Data: pulou de 3% das intenções de
voto, no final de agosto, para 16%, neste setembro.
Tecnicamente, está empatada com o segundo colocado, Efraim Filho, que tem 20%. E detalhe: o deputado do União Brasil anunciou sua candidatura ao
Senado ainda antes da pré-campanha e caiu na estrada bem antes da socialista. Há uma tese para justificar as investidas contra Pollyanna: estando Ricardo
Coutinho (PT) ainda inelegível, a nove dias da campanha, haveria uma tendência para que os votos da
esquerda petista migrassem para ela. Até para barrar a candidatura de Efraim, que apoia o presidente
Jair Bolsonaro (PL). Mas Ricardo luta na justiça para
se manter elegível.

Foto: alpb
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Visão em retrospectiva
A campanha de Ricardo Coutinho divulgou vídeo
em que associa a imagem de Pollyanna Dutra
ao bolsonarismo, quando, na verdade, ela apoia
a candidatura de Lula (PT), usando, inclusive a
imagem do ex-presidente em sua campanha.
Fonte do PSB fez retrospectiva, lembrando que
o ex-governador apoia Veneziano Vital do Rêgo
(MDB), que votou a favor do impeachment de
Dilma Rousseff (PT), que Coutinho chama de
“golpe”.

“ Violência política de gênero”
Presidente do PCdoB na Paraíba, Gregória Benário classificou de “violência política de gênero” as investidas contra Pollyanna Dutra. “São
ataques que atingem diretamente a nós mulheres, uma tentativa de desqualificar a mulher”.
Pollyanna protocolou ação no TRE-PB solicitando
a retirada do vídeo usado pela campanha de
Ricardo Coutinho.
O paciente resgatado é um veterinário aposentado que mora com a família no município de São Mamede

Tecnologia proporciona qualidade e segurança
De acordo com o diretor
de Atenção à Saúde da PB
Saúde, Gilberto Teodozio,
o uso da nova tecnologia
proporciona aos pacientes
uma assistência com maior
qualidade e segurança. “É
muito benéfico para os pacientes e para a equipe envolvida poder contar com
o uso dessa nova tecnologia. Antes mesmo do paciente chegar à instituição
já era possível saber qual a

assistência mais adequada
a ser realizada de forma célere. No paciente em questão, a equipe realizou uma
angioplastia para colocação
do stent, e com a boa recuperação concedemos alta na
última segunda-feira (19).
É mais um cidadão voltando ao seu convívio familiar,
graças ao trabalho de toda
uma equipe comprometida
em promover saúde com segurança”, frisou.

O Voo
Segundo o tenente-coronel Rodrigo Pimenta, um dos
pilotos do GTA e que participou do voo, a viagem durou
cerca de uma hora. O helicóptero Acauã 2 pousou no
estádio Oliveirão e a equipe
do Samu fez o resgate. A viagem de volta até o Hospital
Metropolitano durou cerca
de uma hora e dez minutos.
O voo foi tranquilo e estável,
sem intercorrências.

“Conseguimos decolar
de João Pessoa direto para
São Mamede, sem nenhum
desvio na rota, e também
da mesma forma de lá até o
Metropolitano. O emprego
da aeronave faz um grande diferencial. A gente sabe
que tem essa janela da vida,
então este encurtamento do
tempo de viagem faz com
que haja uma condição melhor esperada para o paciente”, disse o tenente-coronel.

Reconquista das Altas Coberturas Vacinais

Secretaria da Saúde do Estado integra projeto

A Secretaria de Estado da
Saúde (SES) participou, ontem, da abertura de mais uma
fase do projeto “Pela Reconquista das Altas Coberturas
Vacinais”, liderado pelo Instituto Bio Manguinhos/Fiocruz; Programa Nacional de
Imunizações (PNI) e pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim). São três dias de
oficinas de avaliação e planejamento das ações do programa,
no qual o órgão é parceiro. A
agenda acontece no auditório

do Unipê e tem como público
alvo coordenadores municipais de imunizações, Atenção
Primária e enfermeiros.
O evento tem como objetivo o aprimoramento dos planos municipais para a reconquista das altas coberturas
vacinais, visando o fortalecimento das redes. De acordo
com a gerente operacional de
Vigilância Epidemiológica da
SES, Talitha Lira, a agenda tem
o intuito de abordar os 25 municípios da 1ª Gerência Regio-

nal de Saúde e os demais parceiros para montar uma rede
articulada para a disseminação de informações verídicas à
população a cerca das vacinas.
“Vamos reforçar a segurança das vacinas, o quanto
elas protegem, e traçar estratégias para possibilitar o aumento dessas coberturas vacinais. E aí, esses municípios
vão pensar em articular junto com sua rede local, com
seus parceiros da sociedade civil organizada, a ques-

tão da educação em saúde, o
eixo de comunicação. E depois, com essas doses aplicadas, melhorar a qualidade de
informação dentro dos sistemas de notificação e-SUS e SI
-PNI”, explica.
A coordenadora do projeto, Maria de Lurdes Maia,
pontua que o Programa pela
Reconquista das Altas Coberturas Vacinais possui três eixos: vacinação, informações
e um eixo de comunicação e
educação.

“Um verdadeiro leilão”
Um dia após perder o apoio do pastor Isaac Venerando, segundo suplente da sua candidatura
a senador, Bruno Roberto (PL) tachou o episódio
como “leilão” – Venerando anunciou apoio a
Efraim Filho (União Brasil). “É profundamente
triste que candidatos estejam usando a força do
poder econômico para transformar as eleições
deste ano em um verdadeiro leilão, negociando
apoios em troca de vantagens pessoais”.

“Vitória em
primeiro turno”

“São pesquisas
fraudadas”

O PT está confiante
quanto à vitória de Lula
(PT) em primeiro turno.
“Chegou a hora do voto
útil. A perspectiva é de
vitória já no primeiro
turno”, disse o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo,
referindo-se às amostragens das pesquisas
eleitorais que indicam
isso. “Na próxima semana, tem o Ipec, que
deve confirmar essa
tendência”, afirmou

Candidato a governador, o radialista Nilvan
Ferreira (PL), por sua
vez, tenta desqualificar
as pesquisas que dão
vitória a Lula no primeiro turno. “Nota de três
reais, são pesquisas
fraudadas, ao gosto do
cliente”, acusou, sem
apresentar provas de
sua afirmação, citando
o Ipec e o Datafolha. “É
o mecanismo mais sem
credibilidade no Brasil
hoje”.

Ministro Fux vai relatar duas Ações
protocoladas por Ricardo no STF
O ministro Luiz Fux, do STF, será o relator do
recurso do ex-governador Ricardo Coutinho (PT)
contra decisão do TSE que o tornou inelegível,
em 2020, por abuso de poder econômico, nas eleições de 2014. O caso é referente à condenação
por desvio de finalidade na PBPrev. O ministro
também é relator de outra ação do petista e que
estava com a ministra Rosa Weber. Ela deixou
o processo após assumir a presidência do STF.
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em um ano e meio

Crédito para pessoa física sobe 32%
Aumento da taxa ofertada para as empresas chega a 45%, segundo dados divulgados ontem pela Anefac
Wellton Máximo
Agência Brasil

O ciclo de alta da Selic (juros básicos da economia), que
chegou ao fim ontem, encareceu o crédito em 32% para
pessoas físicas e 45% para empresas, divulgou a Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração
e Contabilidade (Anefac). Embora as elevações mais recentes tenham tido impacto pequeno nos financiamentos e
empréstimos, o saldo final é
considerável após um ano e
meio de reajustes contínuos.
De março de 2021 a setembro deste ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central elevou a Selic
de 2% para 13,75% ao ano. Em
alguns casos, o impacto acumulado elevou o valor final
dos financiamentos em montantes superiores a R$ 10 mil,
segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).
Segundo a Anefac, o juro
médio para as pessoas físicas
passou de 92,59%, no início de
2021, para 122,65% ao ano ago-

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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O cliente que entra no cheque especial no valor de R$ 1 mil por 20 dias paga R$ 6,47 a mais

ra. Para as pessoas jurídicas, a
taxa média saiu de 41,2% para
59,92% ao ano. Isso representa encarecimento de 32,44%
nas taxas anuais para pessoas físicas e de 45,44% para
empresas.
Simulações
A Anefac fez simulações
para medir o impacto da alta
da Selic em um ano e meio.
No financiamento de uma
geladeira de R$ 1,5 mil em 12

prestações, o comprador desembolsa R$ 6,97 a mais por
prestação e R$ 83,67 a mais
no valor final com a taxa Selic atual. O cliente que entra
no cheque especial em R$ 1
mil por 20 dias paga R$ 6,47
a mais.
Na utilização de R$ 3 mil
do rotativo do cartão de crédito por 30 dias, o cliente gasta R$ 93,30 a mais. Um empréstimo pessoal de R$ 5 mil
por 12 meses cobra R$ 29,69 a

mais por prestação e R$ 356,22
a mais após o pagamento da
última parcela.
Um empréstimo de R$ 500
em 12 meses numa financeira
sai R$ 3,70 mais caro por prestação e R$ 44,42 mais caro no
total. No financiamento de
um automóvel de R$ 40 mil
por 60 meses, o comprador
pagará R$ 218,46 a mais por
parcela e R$ 13.107,83 a mais
no total da operação.
Em relação às pessoas ju-

rídicas, as empresas pagam
R$ 1.437,03 a mais por um empréstimo de capital de giro
de R$ 50 mil por 90 dias, R$
539,21 pelo desconto de R$ 20
mil em duplicatas por 90 dias
e R$ 94,67 a mais pela utilização de conta garantida no valor de R$ 10 mil por 20 dias.
Poupança
A Anefac também produziu uma simulação sobre o
impacto da nova taxa Selic so-

bre os rendimentos da poupança. Com a taxa de 13,75%
ao ano, a caderneta só rende
mais que os fundos de investimento quando o prazo da
aplicação é curto e a taxa de
administração cobrada pelos
fundos é alta.
Segundo as simulações, a
poupança rende mais que os
fundos em apenas um cenário, com aplicação de até um
ano em relação a fundos com
taxa de 3% ao ano. Quando
o fundo tem taxa de administração de 2,5% ao ano, a
poupança rende o mesmo somente quando o dinheiro ficar aplicado por até seis meses.
A vantagem dos fundos
ocorre mesmo com a cobrança de Imposto de Renda e de
taxa de administração. Isso
porque a poupança, apesar de
ser isenta de tributos, rende
apenas 6,17% ao ano (0,5% ao
mês) mais a Taxa Referencial
(TR), que aumenta quando a
Selic sobe. Esse rendimento
da poupança é aplicado quando a Selic está acima de 8,5%
ao ano, o que ocorre desde dezembro de 2021.
Leia mais na página 18.

‘Monkeypox’

em Pernambuco

Estado registra mais quatro casos
suspeitos e tem 128 em investigação

PB se destaca na Abav Expo e índios
potiguaras pintam agentes de viagens

Ana Flávia Nóbrega

ana8flavianobreg@gmailcom

A Paraíba registrou, ontem, mais quatro casos suspeitos de Monkeypox para investigação, chegando ao total
de 128 pessoas que aguardam
o diagnóstico ou descarte. Destes, 67 se concentram em João
Pessoa, 20 em Cabedelo e cinco em Campina Grande e Cajazeiras. Outras 23 cidades possuem casos em investigação.
As faixas etárias de 10 a 19 e
zero a nove anos representam
a maioria, com 28 e 27 casos,
respectivamente. Na sequência aparecem as faixas etárias
de 20 a 29, com 22 casos suspeitos, e 30 a 39 anos, com 21.
Ainda segundo os boletins diários emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde
(SES), a Paraíba tem 265 notificações, sendo 17 confirmados,
um provável e, além dos suspeitos, 119 descartados.
João Pessoa concentra a
maioria dos registros, com
nove casos confirmados, um
provável, 50 descartados e 59
em investigação. Cabedelo

aparece na sequência com dois
casos confirmados, dois descartados e 11 em investigação.
O estado tem 44 dos 223
municípios com notificações.
Três cidades concentram os casos confirmados, sendo João
Pessoa com 13 casos, três em
Cabedelo e um em Campina
Grande. João Pessoa ainda conta com um caso provável e 66
descartados. Também apresentam casos em investigação Pitimbu e Sapé (com três cada);
Areia, Lucena, Monteiro, Rio
Tinto e Serraria (com dois casos
cada); Alagoinha, Alhandra,
Assunção, Bayeux, Boqueirão,
Conde, Cruz do Espírito Santo, Itabaiana, Itatuba, Jacaraú,
Mamanguape, Nova Palmeira,
Patos, Pedro Régis e Sousa possuem um caso suspeito cada.
Até o momento, os homens
são maioria entre os casos confirmados e suspeitos. Ao todo,
o sexo masculino registra 154
notificações, sendo 71 casos
suspeitos, 64 descatados, um
provável e 15 confirmados. Entre o sexo feminino, são 57 em
investigação, 52 descartados e
dois confirmados, totalizando

por crimes durante a guerra

Zelensky pede tribunal
especial para a Rússia
Agência Estado
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksy defendeu
ontem, que haja a criação de
um tribunal especial para julgar a Rússia pelos crimes cometidos durante a guerra. Em
discurso pré-gravado para a
77ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, que ocorre em
Nova York, o líder ucraniano destacou a importância de
ativos energéticos para o fi-

nanciamento da atuação de
Moscou.
Zelensky disse que a punição de Moscou por um tribunal especial serviria de mensagem a outros países para que
preservem a paz. Durante sua
fala, o presidente reiterou o desejo e necessidade de que haja
punição à Rússia pelos crimes
cometidos durante o conflito,
como violação à integridade
do território e soberania ucraniana, exemplificou.

111 casos notificados.
Todas as amostras colhidas
na Paraíba foram enviadas pelo
Laboratório Central de Saúde
Pública da Paraíba (Lacen-PB)
para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
no Rio de Janeiro. Em função
da alta carga de casos suspeitos
em todo o país, concentrados
no laboratório, o diagnóstico é
postergado. A SES aguarda a liberação do Ministério da Saúde, com o recebimento de kits
de diagnóstico, para realizar o
procedimento no Estado.
A SES indica que os pacientes que apresentem sintomas
busquem atendimento primário em Unidades Básicas de
Saúde (UBS) ou Unidades de
Pronto Atendimento (UPA),
onde serão orientados sobre os
cuidados para evitar a transmissão, os cuidados e haverá
o recolhimento das amostras
para o diagnóstico. Após a notificação, os casos suspeitos e
confirmados devem manterse em isolamento domiciliar
com acompanhamento das vigilâncias epidemiológicas municipais.

A Paraíba está se destacando no primeiro dia da
Abav Expo, que foi aberta,
ontem, no Centro de Convenções de Pernambuco, em
Olinda-Recife. O evento, que
será encerrado amanhã, deve
reunir cerca de 30 mil profissionais do turismo, muitos deles do exterior, que estão buscando novos destinos
para o período de alta estação
2022-2023. O stand organizado pela Empresa Paraibana
de Turismo (PBTur) está recebendo diversos agentes de
viagens, todos interessados
em conhecer um pouco mais
dos roteiros pelo estado.
Conforme o diretor de
Marketing da PBTur, Luciano
Lapa, a maioria desses agentes de viagens tem elogiado
a infraestrutura de João Pessoa, em especial, os setores
de gastronomia, rede hoteleira e segurança. “Muitos estão
informando o fechamento de
pacotes para os próximos feriados e para o verão. Teremos um grande número de
turistas oriundos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Ge-

rais, que são mercados onde
trabalhamos bastante a divulgação e capacitação e que
teremos voos dedicados e fretados na alta estação”, pontuou o diretor.
Uma das atrações do
stand da Paraíba ontem foi
um casal de índios potiguaras, que fez pinturas corporais nos agentes de viagens.
Durante a pintura, os índios
passavam informação sobre
a simbologia das pinturas
e do roteiro integrado pela
Rota dos Potiguaras, roteiro que vem sendo bastante procurado, segundo Raoni Potiguara, que também é
guia de turismo. “Estamos
recebendo diversos grupos
de turistas vindo de todo o
país, e temos a oportunidade
de mostrar um pouco de nossa história, costumes e cultura”, disse.
O stand da Paraíba também está sendo área para a
divulgação da infraestrutura
hoteleira, com diversos equipamentos associados à ABIH
– Associação Brasileira da
Indústria Hoteleira, seccio-

nal Paraíba. Os agentes de
viagens têm se surpreendido com a qualidade dos hotéis e agendado contatos para
fechamento de pacotes. De
acordo com Luciano Lapa,
a rede hoteleira paraibana
pode ser considerada uma
das melhores do Brasil, com
serviços de excelência e preços bastante competitivos.
Foto: Secom-PB

Índio pinta agente de viagem

com ataque ao STF

Juíza eleitoral manda Deltan apagar vídeo
Agência Estado

A Justiça Eleitoral do Paraná mandou o ex-procurador
da República Deltan Dallagnol (Podemos), que foi coordenador da extinta Operação
Lava Jato e hoje é candidato a
deputado federal, apagar das
redes sociais um vídeo com
críticas ao Supremo Tribunal
Federal (STF).
Na gravação, Dallagnol diz
que o STF "se tornou a casa da
mãe Joana, uma mãe para os
corruptos do nosso país".

"Por aqui passou a anulação de sentenças, a soltura
de corruptos, o fim da prisão
em segunda instância e muito mais", criticou o ex-procurador.
"Foi aqui também que
aconteceu a metamorfose de
um político que passou de
presidente condenado por
corrupção para candidato a
presidente", acrescentou em
referência a decisões que beneficiaram o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
e abriram caminho para o pe-

tista disputar as eleições.
A decisão liminar que determinou a remoção dos vídeos é da juíza Melissa de
Azevedo Olivas, que viu um
"ataque claro" ao STF.
"Cabe ressaltar que a divulgação das postagens em
redes sociais de alta capilaridade implica no alcance de
um público numeroso, o que
é prejudicial à democracia do
país e não se admite", diz um
trecho da decisão.
O pedido partiu do Ministério Público Eleitoral (MPE).

O órgão argumentou que a
fala de Dallagnol "atinge" o
Supremo Tribunal Federal.
"Instituição que exerce autoridade pública", escreveu o
procurador regional eleitoral Henrique Gentil Oliveira.
O procedimento no MPE
foi aberto a pedido do presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que encaminhou o caso para que a
Procuradoria Eleitoral tomasse "eventuais providências
que entender necessárias".

P
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primavera

Começa a estação mais seca do ano
No estado, período é marcado por dias mais longos, ventos mais intensos e elevação na temperatura
Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

O colorido das flores invade muitos estados brasileiros
com a chegada da primavera,
que no Hemisfério Sul tem início às 22h04 de hoje. Mas, na região Nordeste, as características
da estação não são tão visíveis.
Segundo a meteorologista da
Agência Executiva de Gestão
das Águas (Aesa), Marle Bandeira, a Paraíba não sofre variações climáticas muito acentuadas na transição da estação
inverno para a primavera. Porém, dias mais longos, ventos
fortes e alta temperatura são típicos do período.
“Por estar localizado próximo à Linha do Equador, o
estado não tem variação climática acentuada entre as estações”, enfocou Marle Bandeira.
Porém, neste período do ano,
é possível perceber algumas
mudanças no tempo. “Durante
a primavera, os dias começam
a ficar mais longos e as noites
mais curtas. A temperatura do
ar começa a entrar em gradativa elevação até a chegada do verão”, acrescentou.
De acordo com Marle, as
temperaturas variam de 19ºC
(mínimas) no Cariri, até máximas de 36ºC, no Sertão. No Estado, a primavera coincide com o
período de estiagem, na qual as
chuvas são bastante reduzidas.

“

Foto: Roberto Guedes

Durante a
primavera, os dias
começam a ficar
mais longos e as
noites mais curtas.
A temperatura do
ar começa a entrar
em gradativa
elevação
Marle Bandeira

Já a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Morgana Almeida,
afirmou que na Paraíba a primavera é a estação mais seca do
ano, principalmente no Centro e
Oeste do Estado (Sertão). Segundo ela, são registradas as maiores temperaturas e os menores
valores de umidade relativa do
ar: “Além disso, o vento costuma ser mais intenso”.
A bióloga Neide Martins
declarou que, como temos um
clima quente, as plantas estão
sempre florindo, independentemente da estação do ano. Exemplos de floração constante são
vistos nas ixoras, bouganville,
jasmins, íris e hibiscos.

semana do trânsito

Crianças participam de
ação de conscientização
Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

A Escola Pública de Trânsito da Superintendência de
Trânsito e Transportes de Patos (STTrans) realiza até o dia
30 de setembro às ações da Semana Nacional do Trânsito
com a montagem de uma minicidade, para ensinar regras
de trânsito para as crianças
e blitz educativas para alertar motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres. A programação foca em atividades
para orientar a população sobre uma conduta assertiva e
preventiva no trânsito.
O superintendente da STTrans, Elucinaldo Laurindo,
ressaltou que “esse anos nós
estamos trabalhando, principalmente com as crianças, visto que, elas já têm um
papel muito importante de
orientação de pais e responsáveis sobre a importância do
cinto de segurança, de não falar ao celular enquanto dirigem, da travessia na faixa de
pedestre, do respeito ao semáforo, entre outros”.
A novidade deste ano foi a
“Transitolândia” instalada no
estacionamento da STTrans.
Com um triciclo as crianças
transitam em uma pista que
simula uma via da cidade
com semáforos, placas de sinalização, faixas de pedestres
e agentes de trânsito. Tudo feito para estimular a adoção de
comportamentos e atitudes

n
Temperaturas
durante a
primavera
variam na
Paraíba de
mínimas de
19ºC no Cariri
a máximas
de 36ºC no
Sertão

prudentes em relação ao trânsito. “O trânsito está cada vez
mais difícil e, por isso, precisamos conscientizá-los para
que a gente tenha um futuro
melhor”, destacou Elucinaldo
Laurindo.
A estimativa é que mais de
três mil crianças, entre cinco e
12 anos, das escolas públicas e
privadas passem pela minicidade até o final desse mês. A
professora Liliane Alves, da
Creche Maria Gomes de Sousa, localizada no Distrito de
Santa Gertrudes, destacou a
importância da atividade. “Os
nossos alunos vêm de várias
localidades distantes no ônibus, então essa noção que a
criança da Educação Infantil,
diante do trânsito, vem desde
dessa aula da pré-escola até
o dia a dia. Então, esses momentos são importantes, será
um ensinamento a mais, além
daquilo que trabalhamos em
sala de aula”, ressaltou.
Foto: Lusângela Azevêdo

Crianças tiveram noções sobre as
leis de trânsito numa minicidade

Devido ao clima quente, as plantas costumam florir na Paraíba durante todo o ano, independente da estação

Plantio de árvores na nascente do Rio Cuiá
Johnny Natanael tem 12
anos e cursa o 6º ano na Escola
Municipal de Ensino Infantil e
Fundamental Moema Tinoco
Cunha Lima, que fica no Funcionários II, em João Pessoa.
Para ele ontem, 21 de setembro,
Dia da Árvore, foi um momento de descobertas. “Eu e meus
colegas da escola, junto com os
estudantes da Escola Municipal
de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Deputada Lúcia
Braga, do Gramame, tivemos a
oportunidade de plantar diversas mudas de árvores. E daqui a
alguns anos vamos passar por
aqui e ter o orgulho de dizer
que fomos nós que plantamos.
Isso é muito legal! ”, concluiu.
Durante toda a manhã técnicos da Prefeitura de João Pessoa, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental

(Cimea), promoveu um dia de
ações para comemorar o Dia da
Árvore, na área da nascente do
Rio Cuiá, no Grotão.
Foi feita a limpeza da área
pelos agentes ambientais da
Autarquia Especial Municipal
de Limpeza Urbana (Emlur),
que também disponibilizou o
caminhão do Cata-Treco para
recolher os resíduos. Em seguida técnicos da Secretaria de In-

fraestrutura (Seinfra) fizeram
a terraplanagem. Os técnicos
do Viveiro Florestal de Plantas
Nativas da Secretaria de Meio
Ambiente (Semam) organizaram os berços, locais onde os
estudantes transplantaram as
mudas de árvores.
O evento contou com a presença de moradores do bairro,
como Poca Cabeleireiro, morador do Grotão, que atua como
Foto: Secom/PMJP

Estudantes plantaram mudas de árvores na área da nascente do rio

um dos cuidadores do espaço.
“Nós temos o hábito de mobilizar as pessoas da comunidade,
para que cuidem com carinho
dessa área. Esse é um lugar de
lazer também, que as pessoas
utilizam nos fins de semana. É
muito importante que preservem”, concluiu.
Luciano Costa, presidente da Associação de Moradores do Grotão, destacou que
a área da nascente do Cuiá é
muito importante para comunidade. “Quando não tínhamos água encanada era aqui
que a gente buscava a água
para cozinhar, tomar banho
e diversas outras atividades.
Agora nós temos água nas torneiras e esse espaço é um lugar de lazer. Muito importante essa ação de revitalização e
cuidado”, concluiu.

Viveiro distribuiu mais de 10 mil mudas em JP
Neste 21 de setembro, Dia
da Árvore, a Prefeitura de
João Pessoa, através da Divisão de Arborização e Reflorestamento da Secretaria
de Meio Ambiente (Semam),
faz um balanço positivo em
relação à política ambiental
desenvolvida na cidade. Por
meio do Viveiro Florestal de
Plantas Nativas, gerenciado
pela Semam, foram distribuídas e plantadas, este ano,
10.778 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. As mudas são entregues em eventos,
promovidos pela Prefeitura e
outras instituições, e também
plantadas pelos técnicos nas
áreas públicas urbanas e na
recuperação de espaços degradados.
As mudas de árvores são
produzidas no Viveiro Florestal de Plantas Nativas, que trabalha com espécies de plantas
da Mata Atlântica, principal
bioma de João Pessoa. Entre
as espécies que podem ser encontradas estão os ipês rosa,
amarelo, branco e roxo; sibipiruna, pau Brasil, pau formiga, jacarandá, castanheira do
Maranhão, castanha do Pará,
ipêzinho de jardim, guapuruvú, barriguda, craibeira, chi-

chá entre outras.
Cada pessoa que for ao viveiro pode pegar até duas mudas de planta nativa e receber
as orientações dos técnicos
responsáveis sobre a forma
correta de fazer o plantio.
O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o Viveiro Florestal
de Plantas Nativas tem o objetivo de coletar, produzir e distribuir as mudas. “Trata-se de
um dos equipamentos mais
importantes na recuperação
e manutenção de nossas áreas verdes”, concluiu.
Em 2021 foram plantadas
e distribuídas 14.138 mudas
de plantas nativas e este ano,
até este mês de setembro, foram 10.778.
No Viveiro Florestal são
produzidas as mudas de árvores nativas, utilizadas no
plantio urbano, em áreas públicas como canteiros de ruas
e avenidas, praças e parques,
escolas públicas e Centros de
Referência em Educação Infantil (Crei), além dos condomínios entregues à população
pela Prefeitura e na recuperação de áreas degradadas. A
produção de mudas é feita a
partir de sementes seleciona-

Localização
O Viveiro Florestal
de Plantas Nativas
funciona na rua
Embaixador Sergio
Vieira de Melo, s/nº,
Valentina Figueiredo.
Informações podem ser
obtidas pelo telefone
(83) 98176-3199

das pelos viveiristas. A coleta das sementes ocorre em árvores consideradas matrizes,
em várias cidades da Paraíba.
As sementes são coletadas, selecionadas e beneficiadas, até
se transformarem em pequenas mudas.
Cadastro ambiental
Para preservar e ampliar
o patrimônio ambiental da cidade, os técnicos da Semam,
da Divisão de Arborização e
Reflorestamento, estão fazendo o Cadastro Ambiental.
Os educadores ambien-

tais da Semam percorrem as
ruas dos bairros, e, de casa em
casa, conversam com moradores, fazendo um levantamento para que, na frente de cada
casa seja plantada uma árvore. Os educadores fazem um
levantamento de dados, com
nome, endereço completo e
qual espécie é da preferência
do morador. Com base nos dados é elaborado um plano de
ação, para que sejam disponibilizadas mudas no Viveiro Florestal. As mudas são direcionadas para o plantio nos
bairros cadastrados. Já foram
cadastrados moradores do Valentina Figueiredo, Mumbaba, Praia do Seixas, Planalto
Boa Esperança, Bairro das Indústrias, Gramame e Distrito
Industrial.
Funcionando de segunda
a sexta, das 8h às 16h, quem
desejar buscar uma muda de
árvore nativa da Mata Atlântica pode procurar os técnicos do Viveiro Florestal, na
rua Embaixador Sergio Vieira de Melo, s/nº – Valentina
Figueiredo. São entregues até
duas mudas de árvores por
pessoa. Mais informações podem ser checadas pelo telefone (83) 98176-3199.
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PB: 410 mil pessoas têm deficiência
Número representa 10,7% da população; pesquisa mostrou crescimento no total de escolas adaptadas no estado
Foto: Pixabay

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

A Paraíba possuía, aproximadamente, 3,8 milhões de habitantes em 2019 e, desse total,
416 mil eram pessoas com deficiência (PcD). O número equivale a 10,7% da população, de
acordo com dados da pesquisa
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com
enfoque em Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil, a PNS 2019, que
foi divulgada ontem. Dentro
desse percentual, 39,4% são do
gênero masculino e 60,6% do
gênero feminino.
Das mais de 410 mil pessoas com deficiência no estado, quase 43% delas recebem
algum benefício social, representando uma média de 178
mil pessoas. Os outros 57%
equivalem a PcDs que não recebem nenhum tipo de benefício, aproximadamente 238
mil pessoas. A pesquisa, que
leva em consideração aspectos
sociais como moradia, trabalho, saneamento básico, escolaridade, dentre outras coisas,
tem o objetivo de auxiliar no
desenvolvimento de políticas
públicas que englobam essa
população e que diminuam a
desigualdade social.
Em relação ao mercado de
trabalho, 399 mil pessoas estão
em idade apta para trabalhar,
considerando a idade mínima
de 14 anos. O número de pessoas com deficiência que integram a população ocupada é
de 96 mil, mas apenas 29 mil
estão ocupadas em um trabalho formal. A taxa de participação no mercado paraibano
é de 27,2%, estando abaixo das
médias nacional (28,3%) e regional (27,8%). Já tratando-se
da taxa de formalização, o índice local é de 30,4%, abaixo
da média nacional de 34,3%,

Trabalho
Em relação ao mercado
de trabalho, a Paraíba
tem 399 mil pessoas
com deficiência
em idade apta para
trabalhar, considerando
a idade mínima
de 14 anos

mas acima da média nordestina com 24,8%.
Outras 12 mil pessoas com
deficiência estão desempregadas em toda a Paraíba. Em percentuais, o número representa
11,5% considerando a taxa de
desocupação, sendo maior do
que a média do Brasil, que é de
10,3%, mas abaixo da média do
Nordeste, com 11,6%.
No rol da educação, o estado da Paraíba avançou nos
últimos 10 anos, ou seja, entre 2009 e 2019, considerando
o ano da PNS. Em 2009, o percentual de escolas adaptadas
para pessoas com deficiência
era de: 5,5% (Ensino Fundamental I), 20,3% (Ensino Fundamental II) e 29,5% (Ensino
Médio). 10 anos depois os índices correspondiam a 65,2% no
Ensino Fundamental I, 84,1%
no Ensino Fundamental II e
no Ensino Médio passou para
86,9%.
Quanto à escolaridade, do
total de 391 mil PcDs acima de
18 anos, 294 mil não possuem
instrução ou possuem o Ensino Fundamental incompleto.
33 mil pessoas dessa população
concluíram o Ensino Fundamental, 47 mil completaram o
Ensino Médio e 17 mil possuem
ensino superior completo.

PMJP possui serviços para
as pessoas com deficiência
Foi lembrando ontem, o Dia
Mundial da Luta da Pessoa com
Deficiência. Em João Pessoa, a
Rede Municipal de Saúde disponibiliza dois centros especializados para atender a esta população. Nos locais são ofertados
diversos serviços com equipes
multiprofissionais focadas na
inclusão e reabilitação das pessoas com deficiência.
No Centro de Reabilitação e
Cuidado da Pessoa com Deficiência é oferecido atendimento
multidisciplinar ao público de
todas as faixas etárias. No serviço são distribuídos insumos e
medicamentos específicos para
as pessoas com deficiência física ou intelectual atendidas pela
Rede Municipal. O centro também é referência para os serviços de órteses, próteses e ostomizados.
Já o Centro de Referência
Municipal de Inclusão à Pessoa com Deficiência (CRMIPD)
atende a crianças e adolescentes de zero a 18 anos, com paralisia cerebral, síndrome de
Down, microcefalia e outras
deficiências. Também oferece
atendimento multidisciplinar
entre as especialidades de psicologia, psiquiatria, neuropediatria, fonoaudiologia, fisioterapia, musicalização infantil,
terapia ocupacional e educação
física. Além da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde (SMS), o serviço é uma parceria com as Secretarias de Desenvolvimento
Social (Sedes), Educação (Sedec) e Direitos Humanos (Sedhuc).
Ontem, o Centro de Inclusão
realizou uma atividade alusiva
ao Dia Mundial de Luta da Pessoa com Deficiência. Durante a
ação, alunos de curso de Enfermagem da Faculdade Uninassau ofereceram oficinas de artes
para as crianças e adolescentes
usuários do serviço.
Para ter acesso aos atendimentos em algum dos dois centros, o usuário ou o responsável deve se dirigir diretamente
ao serviço, apresentando cópia
dos documentos pessoais (RG e
CPF), cartão SUS, comprovante
de residência e laudo que comprove a deficiência para a abertura do cadastro.
O Centro de Reabilitação e
Cuidado da Pessoa com Deficiência está localizado em prédio
anexo à Policlínica Municipal de
Jaguaribe, na rua Alberto de Brito, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Já o Centro de Referência
Municipal de Inclusão à Pessoa
com Deficiência está localizado
na avenida Otto Feio da Silveira, 161, Pedro Gondim, e funciona de segunda à sexta-feira, das
8h às 12h e das 13h às 17h.
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Das 391 mil
pessoas com
deficiência
acima de 18
anos, 294 mil
não possuem
instrução ou
têm o Ensino
Fundamental
incompleto

No estado da Paraíba, a maioria das pessoas com deficiência é do gênero feminino, totalizando 60,6%

Funad realiza programação especial
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

No Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência, lembrado ontem, a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad)
realizou o Seminário de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
em sua sede, com o tema “Políticas Públicas voltadas para as
PcDs: Cenários e Desafios’” chamando a atenção para a importância de uma sociedade mais
inclusiva. Na programação, foram discutidas políticas públicas, os avanços e desafios.
Simone Jordão, presidente
da Funad, destacou que o principal desafio é a questão do capacitismo. “É o preconceito em
função da deficiência. Essas pessoas ainda são subestimadas,
vistas como incapazes. Isso cria

uma série de barreiras, principalmente o acesso ao mercado
de trabalho que é um desafio
grande, um indicador que precisamos mudar”, observou.
Tornar a cidade mais acessível, garantindo que as pessoas tenham o direito de se locomover é outra luta em prol das
pessoas com deficiência. Para
ela, é preciso fazer com que a
sociedade crie condições para
que as pessoas com deficiência
possam estar presentes em todos os espaços da vida social,
tenham acesso e usufruam dos
bens e serviços.
Para ela, a maior barreira
enfrentada pelas PcDs é em relação à atitude das pessoas que
ainda diz muito sobre a questão
do preconceito. “Na Paraíba, há
um grande exemplo. O Comitê
Gestor Estadual foi reconfigurado em 2021 e hoje temos essa

n
Foi realizado,
ontem, na
sede do
órgão, na
capital, o
Seminário de
Inclusão da
Pessoa com
Deficiência

instância que envolve 20 secretarias e órgãos de governo, discutindo políticas públicas para
pessoas com deficiência e que
tem sugestão de várias propostas que já estão sendo executadas”, comemorou.
Outro destaque é que, em
setembro de 2021, o Governo

da Paraíba lançou o censo da
pessoa com deficiência do Estado, que foi acessado por quase 22 mil pessoas, e esse levantamento tem apresentado uma
quantidade significativa de pessoas autistas, com deficiência intelectual e física.
“Nas últimas décadas, tivemos avanços. Na Paraíba, podemos citar vários, como em
relação à rede de reabilitação,
serviços que foram ampliados
pelo Governo do Estado para
pessoas autistas, a relação com
as entidades que prestam serviço a essa demanda, construção
de duas oficinas ortopédicas”,
elencou. Isso, conforme Simone Jordão, traduz a implementação das políticas públicas e o
fortalecimento delas no Estado.
“Eu acho que hoje é um momento para que possamos refletir e
avançar muito mais”.

na ufpb

Simulador de envelhecimento ajuda alunos
a entender desafios enfrentados por idosos
Pesos extras nas pernas e
nos braços e, de uma hora para
outra, as costas já não podem
mais ficar totalmente eretas. A
acuidade visual diminui junto com a capacidade auditiva e
tarefas cotidianas que exigem
movimentos das articulações
como subir os degraus de uma
escada ou segurar um copo de
água te fazem suar. Tudo isso
é vivenciado pelos estudantes do curso Técnico em Cuidados com Idosos, da Escola
Técnica de Saúde (ETS) da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), por meio de um simulador avançado para a velhice.
Amanda Medeiros, aluna
do curso Técnico em Cuidados com Idosos, contou qual
a maior diferença que a experimentação do equipamento
causou para ela. “A diminuição da visão é terrível, a sensação de você não ter a noção do
espaço, ter a sua visão comprometida, fora a amplitude dos
movimentos que foi muito diminuída. A sensação de peso
nas costas, nas pernas, a falta
de tato, a insegurança na hora
de pegar objeto, pois você não
consegue fazer a dobra dos dedos normalmente”, disse.
Para Amanda, que tem 33

Foto: UFPB/Divulgação

Simulador permite melhor compreensão dos desafios dos idosos

anos de idade e nenhuma limitação física neste momento, a utilização do simulador
avançado para a velhice causou perda do domínio dos movimentos e possibilitou a reflexão sobre a realidade de uma
pessoa com mais de 80 anos
de idade, que além dos aspectos naturais ao envelhecimento pode ainda ser acometida
de dores nas articulações e outras doenças. Amanda considera essa experiência importante não apenas como aluna
da ETS, mas também como cidadã. “Ter uma mínima noção
do que é a vida de uma pessoa

idosa é uma questão de ter com
o outro empatia e respeito”, disse Amanda.
Ao “vestir” o equipamento
o aluno sente que na região da
coluna uma estrutura de haste metálica passa a dar o suporte da região dorsal, moldando uma curvatura para a
frente, que o idoso tende a ter
com o passar da idade. Próximo às articulações dos membros inferiores e superiores, na
região dos punhos e tornozelos, o simulador conta com pesos porque, conforme explica
a coordenadora do curso Técnico em Cuidados com Idosos,

professora Anne Araújo, à medida que a idade passa, a rigidez muscular do idoso acontece. “E essa rigidez, essa perda
muscular dificulta os movimentos de amplitude”, explicou a docente.
No rosto do aluno os óculos diminuem a acuidade visual, recriando uma das condições fisiológicas do processo
de envelhecimento; no ouvido
um protetor auricular diminui
a audição; e, nas mãos, luvas
reduzem a agilidade e limitam
os movimentos no processo de
pegar. A bengala é o último
item do simulador, elemento de apoio que alguns idosos
utilizam devido à diminuição
da amplitude de marcha e do
equilíbrio. O simulador é usado dentro e fora do Laboratório de Prática e Cuidados com
a Pessoa Idosa, da ETS. Os estudantes do curso Técnico em
Cuidados com Idosos atravessam ruas, sobem rampas e escadas, e andam pelas calçadas
da Universidade para enfrentar desafios presentes no cotidiano dos idosos. A ETS conta
com 10 simuladores avançados para a velhice, um investimento estimado de R$ 10 mil
por equipamento.

Paraíba
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42 anos

Feminicida é condenado no Sertão
Hélio Almeida espancou a esposa e, para enganar a polícia, disse que ela havia desmaiado com dor de cabeça
josecardosofilho@gmail.com

A Justiça condenou a 42
anos de prisão, em regime fechado, Hélio José de Almeida
Feitosa, acusado de assassinar a própria esposa, Pâmela do Nascimento Bessa, de
27 anos, que estava grávida
de cinco meses. A sessão que
julgou Hélio pelo feminicídio
aconteceu, nessa terça-feira
(20), no Fórum João Bernardo
de Albuquerque, em São João
do Rio do Peixe, no Sertão do
estado. Logo após ser anunciada a sentença, o condenado foi
recolhido no Presídio Regional de Cajazeiras, enquanto
que a defesa de Hélio almeida
anunciava que vai recorrer da
decisão para diminuir o tempo da condenação.
Pâmela Bessa foi assassinada no dia 7 de setembro de
2020, em sua residência, na cidade de Poço José de Moura,
por meio de espancamento. O
esposo, Hélio Almeida, conduziu a vítima para o hospital da cidade, onde a mulher
faleceu. Ele teria dito que ela
alegava estar com forte dor
de cabeça e, em seguida desmaiou em casa. Mas, no hospital a mulher faleceu. Ela
deixou três filhos.
Hélio foi conduzido à delegacia de Polícia, onde foi ouvido e liberado. Mas a polícia
continuou as investigações
e após tomar conhecimento
do laudo pericial ficou comprovado que Pâmela era vítima de constantes espancamentos. O lado comprovou
que a mulher teria sofrido
pancadas no abdômen, que

Foto: Redes Sociais

Cardoso Filho

Presídio
Logo após o anúncio
da sentença de 42
anos de prisão, o
juiz determinou o
retorno de Hélio
Almeida para o
Presídio Padrão de
Cajazeiras, no Sertão
do estado

Hélio foi preso três meses após o crime contra Pâmela, trabalhando na reforma de uma escola no interior de São Paulo

resultaram numa hemorragia interna, e teve duas costelas fraturadas. Além disso, a
investigação da polícia civil
também constatou que, em fevereiro de 2020, Hélio já havia
agredido Pâmela e provocado
um outro aborto devido as lesões do espancamento.
Ao comprovar a participação direta de Hélio, foi solicitada a prisão preventiva do
suspeito pela justiça, no entanto, ele já havia fugido, sendo localizado três meses depois, no dia 5 de dezembro,
na cidade de Rio Grande da
Serra, em São Paulo, onde es-

tava trabalhando na reforma
de uma escola, foi preso e conduzido para o Presídio Padrão
de Cajazeiras.
Na cidade de Poço José de
Moura, quando foi comprovado que Pâmela teria sido
vítima de feminicídio aconteceram protestos, envolvendo mulheres daquela cidade sertaneja e de municípios
circunvizinhos, sendo criado
um coletivo feminista chamado “Mulheres a Bessa” como
forma de homenagear Pâmela, para cobrar justiça pelo
caso e adotar medidas contra
a violência doméstica.

Outra condenação confirmada
A Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça da
Paraíba rejeitou recurso e
manteve a condenação de
um homem preso por violência doméstica. C. R. M.
S., foi condenado a quatro
meses de detenção após jogar água fervendo no braço da esposa. A decisão
foi tomada no julgamento da Apelação Criminal,
oriunda da Vara da Violência Doméstica da Comarca de Campina Grande. A

relatoria do processo foi
do desembargador Carlos
Martins Beltrão Filho.
De acordo com os autos,
a vítima e o denunciado estavam na cozinha do imóvel
onde residiam, e, em meio a
uma discussão, o acusado
aproximou-se e derramou
água fervendo sobre o braço da ofendida, ocasionando a queimadura descrita
no laudo traumatológico.
Consta ainda que o denunciado já agrediu a vítima em

outras ocasiões, no entanto,
esta não comunicou os fatos
à autoridade policial.
No recurso, a defesa do
réu pugnou pela redução
da pena para o mínimo legal, uma vez que a sentença se apresenta nula, posto
que não fundamentou, corretamente, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal. Alternativamente, pediu a substituição
da pena corporal por restritiva de direitos.

sem amor

exemplo

Trio invade motel para assaltar em CG

Mãe entrega o filho que
havia praticado roubo

A Delegacia de Crimes
Contra o Patrimônio de Campina Grande está analisando
imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar as três pessoas que assaltaram um motel na noite dessa
terça-feira (20), naquela cidade
do Agreste do estado. O trio levou celulares de funcionários,
dois televisores de 50 polega-

das, como também dinheiro
do caixa e dos colaboradores.
Segundo informações colhidas pela guarnição da Polícia Militar que atendeu a
ocorrência, o grupo teria chegado no motel, por volta das
21h30, em um veículo Fiat
Uno e, se passando por clientes, exigiram uma suíte. Sem
passar da recepção, o trio co-

locou capuzes e iniciou o roubo. As duas recepcionistas
e outros funcionários foram
rendidos, obrigados a entregar os celulares.
As funcionárias teriam
percebido a chegada dos assaltantes, no entanto, não tiveram tempo de pedir ajuda,
ficando reféns do trio que estava armado.

Os assaltantes levaram
dois celulares, dois televisores de 50 polegadas e todo o
dinheiro do caixa e dos colaboradores. Nenhum cliente
foi roubado. logo após ter conhecimento do fato, guarnições da Polícia Militar realizaram rondas em busca dos
assaltantes, mas não obtiveram êxito.

Um fato inusitado foi registrado na noite de terçafeira (20), na Central de Polícia de João Pessoa quando
uma mãe chegou no local
para ‘entregar’ o próprio
filho que havia praticado
um assalto, no final da tarde, utilizando uma moto
pertencente a ela. “Bati nele
porque com mãe não se
brinca. Tem que ter respeito. Vim por livre e espontânea vontade entregá-lo’,
disse a mulher para a delegada que estava de plantão, na Central de Flagrante. Como não compareceu
nenhuma vítima, Lauro, de
23 anos, como é conhecido,
foi liberado.
No final da tarde da
terça-feira (20) foi registrado um assalto a um posto
de combustíveis, localizado no bairro João Paulo II,
em João Pessoa. Uma câmera registrou o momento

investigação

Traficante é preso por suspeita de homicídio
Sertão do estado, onde também aconteceu o homicídio.
Segundo o delegado de
Princesa Isabel, Gutemberg
Cabral, “Macaco Louco”,
como é conhecido o suspeito, é considerado de alta periculosidade e teria praticado o
assassinato por causa de dívidas com drogas. “O crimino-

so usou de requintes de crueldade”, disse o delegado.
De acordo com Gutemberg a população de Tavares e região estava aflita e em
pânico após o trágico assassinato. O delegado enfatizou
que a prisão foi resultado de
uma “exaustiva investigação”
por parte da Polícia Civil, que

conseguiu elucidar o crime
após cinco dias do ocorrido.
Após a prisão, “Macaco
Louco” foi recolhido à cadeia
pública de Princesa Isabel e
encontra-se à disposição da
Justiça. Segundo o delegado, o investigado responderá
pelo crime de homicídio qualificado motivo torpe.

morte de policial

PC cumpre mandado judicial em Esperança
A Polícia Civil da Paraíba cumpriu nessa terça-feira
(20), um mandado de busca e
apreensão em uma residência
na zona rural de Esperança,
referente à investigação que
apura o assassinato do poli-

cial militar Márcio Kleyton,
30 anos, ocorrido no dia 21 de
março deste ano, na BR-104,
em Remígio.
Márcio era policial no Rio
Grande do Norte e no dia do
fato, voltava para a sua re-

sidência, após sair de serviço no estado vizinho. Ele foi
alvo de disparos de arma de
fogo, quando trafegava em
sua motocicleta.
O crime está sendo investigado pelo Núcleo de Homi-

cídios de Esperança, que já levantou indícios de autoria do
delito. “As investigações estão bem adiantadas e possivelmente teremos novidades
em breve”, disse o delegado
seccional Cristiano Santana.

Foto: Redes Sociais

Após cinco dias de intensa investigação, policiais civis
de Princesa Isabel com apoio
da Polícia Militar prenderam
na tarde de domingo (18), Elizares Santos Mendes, principal suspeito de assassinar
o jovem Fábio Gomes, de 18
anos, com 32 tiros à queima
roupa, na cidade de Tavares,

que um rapaz, numa moto,
toma o dinheiro do frentista e depois foge do local.
A mulher disse que ao
chegar em casa, após sair
do trabalho, ligou o televisor e, em um programa policial, viu o assalto e reconheceu que a moto era sua
e o ladrão seu filho. “Assim
que ele chegou em casa resolvi trazê-lo, antes lhe espanquei”, disse a mulher.
Lauro confessou ter pegou
R$ 150 do frentista, usou
R$ 100 para pagar dívida
de droga e com os R$ 50
comprou mais droga.
O posto onde ocorreu o
assalto, já foi vítima de cinco assaltos no espaço de três
meses e o frentista foi protagonista de três. “Sou pai de
dois filhos, já sofri três assaltos e estou pedindo demissão”, disse o frentista que revelou ter sido chamado de
“vagabundo” pelo ladrão.

Lauro foi reconhecido pela mãe em imagem na TV
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ATENDIMENTO COMPROMETIDO

Servidores do HU iniciam greve geral
Pacientes internados permanecem sendo atendidos e apenas algumas cirurgias continuarão sendo realizadas
Mayra Santos
mayraalvessantos@hotmail.com

Os servidores do Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), do Hospital Universitário
Lauro Wanderley (HULW), iniciaram uma greve, nesta quarta-feira
(21), por tempo indeterminado, por
volta das 7h, a fim de reivindicar o
direito ao reajuste salarial com a reposição inflacionária que, segundo os servidores, está congelado há
mais de três anos. Os servidores estavam na frente do hospital, todos
vestidos de preto, desde às 7h.
De acordo com o coordenador
do Sindicato dos Trabalhadores de
Empresa Pública de Serviços Hospitalares na Paraíba (Sindserh-PB),
Adriano Furtado, o movimento foi
comunicado à empresa respeitando
todos os preceitos da lei e, até agora,
segundo ele, não houve pronunciamento sobre as representações fei-

greve - em Cajazeiras, o Hospital
Universitário Júlio Bandeira, e, em
Campina Grande, o Hospital Universitário Alcides Carneiro.
Com a paralisação, alguns serviços prestados pelo hospital em João
Pessoa ficaram comprometidos. Segundo Pablo Vidal, chefe da Divisão Médica do HULW, “embora a
greve seja legítima, estamos sentindo alguns impactos na assistência do hospital, como o ambulatório, onde são executadas consultas
e procedimentos, e no bloco cirúrgico, onde são executados procedimentos eletivos e algumas pequenas urgências , como por exemplo
as obstetrícias”, informou.
Ele acrescentou ainda que os
procedimentos eletivos em geral
estão sendo suspensos com algumas exceções, respeitando o quantitativo de cirurgias de urgência,
justamente como a lei prevê. Para
ontem estavam previstas a reali-
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Vestindo preto, sugerindo luto, profissionais de enfermagem realizam protesto na Praça da Independência

Paralisação

Profissionais de enfermagem protestam
contra decisão do STF que suspendeu piso
Mayra Santos
mayraalvessantos@hotmail.com

Pablo Vidal: impactos nos serviços

Adriano: UTI atende normalmente

tas em Brasília por eles, por isso seguem aguardando um comunicado
da Ebserh.
Adriano Furtado informou que
a intenção do movimento é paralisar os serviços administrativos e
ambulatoriais. “Vamos dar continuidade ao tratamento de todos os
pacientes que estejam dentro dos
hospitais. Equipes de emergência
para os atendimentos mais graves
e a parte da UTI vão funcionar normalmente”, ressaltou.
Ele contou que já faz quase quatro anos que a Ebserh não negocia, tendo sido realizadas mais de
20 reuniões, sem finalizações. “A
categoria pede reposição inflacionária do salário, dos benefícios, a
gente sabe muito bem como a inflação está elevando o preço de tudo,
nós somos funcionários que todos
os dias viemos dar nosso plantão,
cumprindo nosso dever, e o que a
gente espera é que a empresa pelo
menos faça a reposição inflacionária”, enfatizou.
Amanda Araújo, 36, enfermeira
explicou que “este é um grito de socorro, estamos reivindicando atualização dos salários, que estão congelados há três anos. Se a empresa
não chegar a um acordo conosco
este ano, será o quarto ano sem reajuste. Sem falar que a gente vem enfrentando períodos difíceis, passamos por uma pandemia e muitas
perdas, em todos os sentidos, de
pessoas e de dignidade”.
Francisco Cunha Nunes, 40, técnico em laboratório há oito anos na
empresa, queixa-se da defasagem
salarial. “Já vínhamos reivindicando desde 2019, mas veio a pandemia
e tivemos que parar, mas agora retomamos e cobramos melhorias”.

zação de 15 cirurgias eletivas, mas,
com a greve, apenas duas puderam
ser executadas. As cirurgias eletivas são aquelas agendadas, mas que
não apresentam urgências, por isso
serão reprogramadas para um segundo momento.
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) emitiu
nota esclarecendo que o processo
de negociação com as entidades sindicais teve mais de 20 rodadas, porém sem solução. “Com o propósito único de viabilizar a conclusão
do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT), a empresa solicitou às entidades que apresentassem uma última contraproposta. Ao contrário
do que sugere a boa prática em negociações coletivas de trabalho, as
entidades sindicais apresentaram
três propostas distintas e maiores
do que as apresentadas anteriormente, ou seja, deixando claro que
não estavam dispostas a nenhum
tipo de negociação”.
Com relação ao reajuste salarial
perante às questões econômicas e
sociais, a Ebserh alega que “foram
amplamente discutidas, inclusive
por meio de diversas audiências bilaterais mediadas pela relatora do
processo no Tribunal Superior do
Trabalho (TST), ministra Delaíde
Miranda Arantes, o que, de acordo
com a jurisprudência do próprio
TST, transformou aquele processo em dissídio coletivo de natureza mista”.
Além disso, a nota esclarece
que o TST abriu prazo, em 15 de
setembro, para manifestação das
entidades em relação ao pedido e
notificou o Ministério Público do
Trabalho para emissão de parecer.
De acordo com a Ebserh, “fato
é que se as entidades sindicais se
manifestarem favoráveis, e se houver decisão por parte da ministra,
como solicitado pela empresa, o
desfecho será célere. Diante do cenário exposto, a empresa considera como inoportuna qualquer medida tomada à revelia do TST, tendo
em vista que o processo de dissídio
ainda aguarda julgamento”.

Três hospitais na Paraíba
Na Paraíba, a Ebserh possui em
torno de mais de três mil funcionários, sendo aproximadamente 1.700
servidores no Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa. O coordenador do Sindserh-PB
afirmou que as outras duas unidades da empresa também estão em

Os profissionais da enfermagem da Paraíba aderiram à paralisação nacional e, ontem, saíram às
ruas em defesa do piso salarial da
categoria, que foi suspenso pelos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A adesão dos profissionais de enfermagem vinculados à
prefeitura de João Pessoa ficou em
parte prejudicada em razão da decisão liminar do Tribunal de Justiça, que considerou, em resposta
a uma ação do Município, ilegal o
movimento.
A mobilização começou com
uma concentração na Praça da Independência, às 8h, contando com
uso de carro de sim e pitstop, prosseguindo até as 22h. Os profissionais da enfermagem reunidos
estavam vestidos de preto simbolizando o luto pela suspensão do
piso salarial, pela segunda vez. Na
Paraíba, são 48 mil profissionais
da área em todo estado que foram
prejudicados com a decisão. Entre
esses profissionais estão enfermeiros (as), técnicos (as) de enfermagem, auxiliares e parteiras.
Indignados com a liminar que
impediu os profissionais da saúde
do município de irem às ruas, um
grupo dentre os que estavam na
Praça caminhou para a Secretaria
de Saúde do Município, por volta
das 11h, com a finalidade de falar
com o secretário e expressar a insatisfação por ter recorrido à justiça contra a manifestação.
De acordo com a presidente do
Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba, Milca Rego, os
manifestantes lutam pela valorização da profissão, com a implantação do piso salarial. “É um grito
pela independência desses profissionais. Não estamos fazendo essa
paralisação contra nenhum município ou o estado, a paralisação é
em defesa do piso salarial e, claro,
também em busca das fontes de
custeio a fim de pressionar a classe política a votar matérias sobre
esse assunto”, disse. Ela explicou
que as fontes de custeio são aquelas de onde vem o dinheiro para
pagar o piso salarial do servidor
público municipal, estadual e federal, assim como dos hospitais filantrópicos.
Ela contou, ainda, que anteontem participou de uma reunião
com o governador João Azevêdo

Depoimentos

“

Nossa
categoria é
batalhadora,
mas não
reconhecida,
com salários
baixíssimos

Leide Carvalho

“

A decisão
do STF é
injusta com
a categoria.
Na pandemia,
vi colegas
morrerem

Wescley Dantas

e, na oportunidade, foi firmado
um compromisso para que o Estado cumpra a lei do piso, caso seja
liberada. Além disso, foi discutida
a valorização dos profissionais por
meio de Plano de Cargos e Carreiras, assim como a insalubridade.
O piso salarial da enfermagem
foi rejeitado pelo STF, o que incitou
a categoria a se mobilizar, causando um sentimento de indignação.
Leide Carvalho, gerente de enfermagem do Hospital Santa Isabel,
disse que a categoria é batalhadora, mas que não é reconhecida,
visto que possui salários “baixíssimos”.
“Esses profissionais precisam
trabalhar em três hospitais, às vezes até em quatro, para sustentar a
família. Estamos falando de profissionais formados com especialização, mas que estão ganhando um
salário inferior ao que eles merecem. Os gestores precisam nos valorizar e lembrar quem estava na
linha de frente no tempo da pandemia da Covid-19”, desabafou.
Já Wescley Dantas, 38, que também participou da mobilização, expressou sua indignação diante da
falta de reconhecimento do trabalho da categoria. “O que o STF fez
é injusto, estamos há muito tempo
lutando por esse piso e o Supremo
simplesmente riu na cara da enfermagem”.
Além do mais, Wescley contou
o quanto foi difícil o período da
pandemia, principalmente para os
profissionais que estavam na linha
da frente, assim como ele. “Quantas vezes tive de deixar minha família em casa, dois, três, quatro
plantões para dar uma qualidade
de vida melhor para eles. O sentimento é de muita frustração, quando lembro que vi colegas morrerem na minha frente. Isso é uma
falta de consideração enorme com
todos nós”, lamentou.
O piso salarial já havia sido sancionado no dia 4 de agosto pelo
presidente da República, conforme
a lei 14.434/2022, mas ficou suspenso, por 60 dias, pelo ministro do
STF, Luís Roberto Barroso e depois,
em plenário, foi derrubado. Com a
lei, o piso nacional dos enfermeiros
contratados sob o regime de CLT,
servidores públicos civis da União
e servidores dos Estados, Distrito
Federal e dos municípios, seria de
R$ 4.750,00, sendo 70% para o técnico de enfermagem e 50% o auxiliar
de enfermagem e parteira.
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Pela sensação de
estar no mundo

No filme, personagem
de Carla Kinzo
(acima) abandona
uma estrutura
matrimonial em
ruínas e resolve fazer
uma viagem na qual
ela vai encontrar
diversas outras
mulheres e homens
que a farão repensar
sobre suas próprias
possibilidades de
existência

Diretora de ‘Desterro’ fala sobre a realização do filme,
que estreia hoje, em João Pessoa, além de revelar o seu
próximo projeto audiovisual, que tem um pé na Paraíba

Joel Cavalcanti

cavalcanti.joel@gmail.com

“E

u tenho muita
dificuldade em
explicar sobre o
que é o filme”,
começa a entrevista a diretora de Desterro, Maria Clara Escobar, sobre a produção que
estreia em circuito nacional
hoje, inclusive em João Pessoa,
com sessão no Cine Bangüê, às
20h30. O desafio de desvendar
os sentidos do filme se justifica pelos limites que a objetividade impõe para dar conta de
uma história que acompanha
um casal branco de classe média vivendo em uma estrutura matrimonial em ruínas e a
personagem feminina, Laura
(Carla Kinzo), resolve sair daquele espaço e fazer uma viagem na qual ela vai encontrar
diversas outras mulheres e homens que a farão repensar sobre suas próprias possibilidades de existência.
Com precisão, o movimento que melhor define o filme é
a busca e a descoberta de personagens que querem se relacionar entre elas, com o mundo e com as pessoas que elas
vão encontrando. “Meu desejo
de fazer esse filme é certamente de compartilhar uma sensação de estar no mundo, sendo
essa mulher específica, nesse
Brasil, e de colocar em diálogo com outras mulheres, que
são essas atrizes e essa equipe
que participou desse filme comigo”, conta a diretora e rotei-

rista carioca que estreia em longas de ficção, mais de dois anos
depois de Desterro ter sido lançado no Festival de Roterdã, na
Holanda. Desde então, o longa-metragem vem lentamente
sendo apresentado ao público,
passando depois pelo Festival
de Viena e no Festival do Rio
de Janeiro. Apesar desse incomum tempo transcorrido e com
uma pandemia no meio, Desterro demonstra que ainda está em
diálogo com os acontecimentos
atuais no país.
Com locações em São Paulo e no Sul do Brasil, chegando
até a fronteira com a Argentina, a maior trajetória percorrida pelo filme é interna e questionadora das funções que os
indivíduos exercem na sociedade e nas instituições, sejam elas
o casamento, as afetivas e as políticas localizadas em um sentimento de classe. É como um itinerário de exílio voluntário do
lugar onde não sente pertencer.
E com o epicentro na figura feminina. “Essa é uma das formas de pensar o que é ser mulher nesse momento. Existem
muitas, mas eu só sei fazer a
partir de minha própria experiência. O que tem de autobiográfico é uma sensação atmosférica de estar no mundo, mais
do que os fatos em si”, conta Escobar, que já havia levado às telas uma história familiar no premiado documentário Os dias
com ele (2013), em que entrevista o próprio pai, um intelectual
brasileiro, preso e torturado durante a ditadura militar.

Cinéfila e uma ex-frequentadora assídua de videolocadoras, a contribuição de Maria
Clara Escobar para o cinema
veio através da escrita, desenvolvendo roteiros, fugindo inicialmente do trabalho
de comandar um set de filmagens. “Eu não queria nem queFoto: Embaúba/Divulgação

No dia 5 de outubro, a
realizadora Maria Clara
Escobar participará de
uma sessão especial no Cine
Bangüê seguida de debate

rer [ser diretora]. Gostava de
ser roteirista”. Foi exatamente o encantamento com o trabalho coletivo com o elenco
que a incentivou a mudar de
ideia. “Senti muito prazer e
entendi naquele momento que
eu iria querer dirigir filmes. A
relação de querer dirigir filmes vem do desejo de trabalhar
com atores”. Essa descoberta foi
a responsável pela transição do
documentário para a ficção realizada em Desterro. “Eu vou en-

tendendo que o cinema que eu
faço é um pouco o documentário da ficção. Documentar o
gesto de fazer ficção. A gente
mistura um pouco tudo isso.
Ou tenta”, revela a realizadora
carioca. Ao longo do percurso
da protagonista, outras mulheres chegam a falar diretamente para a câmera sobre suas experiências pessoais, em rápidos
monólogos que misturam realidade e ficção.
Também poeta e já tendo publicado, em 2019, Medo,
Medo, Medo, a diretora usa referências poéticas em todas as
cenas de Desterro. Não apenas
poesias, mas também músicas, filmes e trechos de livros
em seu processo criativo coletivo. Não há uso direto do texto
poético nos diálogos dos personagens, mas eles são fontes
de inspiração na construção de
uma sensação comum.
“Meu objetivo como diretora deste filme era dividir e tentar construir uma certa gramática em comum com as pessoas
que iam estar comigo, tanto
elenco quanto a equipe, para
que cada um pudesse falar de
seu jeito”. Um exemplo disso
está na primeira cena do longa, na qual uma grua mostra
a fachada de uma casa com
os personagens entrando no
imóvel. É uma alusão ao texto do escritor chileno Roberto
Bolaño chamado Fachada. Em
uma tradução livre, o autor
escreve: “Não adianta cantar
com sentimento. Minha querida, onde quer que você esteja:

não há nada a fazer, não há necessidade do gesto que nunca
veio. ‘Era apenas uma fachada’.
O menino caminha em direção
à casa”. Para Maria Clara, essa
primeira imagem ajuda a estabelecer no filme uma ideia de
se olhar para além daquela fachada, ou para a vida além do
cotidiano, ou para o filme além
do que está na imagem.
Sessão especial na PB
Além da sessão de hoje, Desterro possui mais duas exibições
confirmadas no mês de setembro no Cine Bangüê. As demais
serão no domingo (25), às 18h,
e na quarta-feira (28), às 20h30.
Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).
O filme permanecerá em
cartaz durante o mês de outubro, quando é esperado para o
dia 5, às 19h, a presença da diretora Maria Clara Escobar para
uma sessão especial seguida de
um debate com o público.
A presença da realizadora
em terras paraibanas não é algo
inédito, já que ela tem um projeto de um novo filme com gravações realizadas no estado. Trata-se de um documentário que
ela está produzindo, mas ainda
em suas fases iniciais de pesquisa. Sem poder revelar muito
sobre o enredo, Escobar adianta que uma das entrevistadas é
uma paraibana que mora por
aqui. O filme também deverá
misturar ficção e documentário, e vai tratar sobre a relação
da grande mídia no julgamento público de mulheres.
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Os 81 anos da
Academia Paraibana de Letras
Tudo começou na longínqua quadra
cronológica dos anos 1940, mais precisamente no ano de 1941, quando um
grupo de homens visionários e antecipadores do futuro reuniram-se e entenderam que era chegada a hora de a Paraíba ter em sua paisagem cultural, uma
instituição que abrigasse personalidades
amantes da palavra, valorizadoras da literatura, cultivadoras, enfim, da vida do
espírito, da inteligência, da sensibilidade, da imaginação, de tudo quanto, no final das contas, contribui para eternizar
o homem em sua breve passagem pela
terra. Conquanto congenitamente finito
e sujeito “à injúria de tornar-se pó”, conforme pontuam os lapidares e corrosivos versos do grande poeta alagoano,
Lêdo Ivo, o ser humano, sem exceção e
sem distinção, carrega dentro de si, nas
regiões mais indevassáveis da sua interioridade complexa, ânsia de eternidade
e sede de infinito.
Assim sendo, utópico, por natureza,
e irresignado, por inarredáveis necessidades históricas, o homem emula contra
“a voluptuosidade do nada” a que aludiu
o mestre Machado de Assis, nas cortantes páginas do clássico romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, bem como se
recusa a se acostumar com “a lama que
te espera”, trágico verso do genial poeta
paraibano Augusto dos Anjos, esculpido
no paradigmático soneto: Versos Íntimos.
E um dos instrumentos de que o homem
se vale para emular contra o tempo, tecelão da provisoriedade de tudo e artífice da impermanência de todas as coisas, e contra a morte, estação final de
um milagre chamado vida, é justamente o cultivo da palavra em estado de arte;
da palavra que recria a vida, transfigura a realidade e confere ao homem, ainda que ilusória e simbolicamente, a dimensão de eternidade.
As Academias de Letras, espalhadas pelas mais diversas geografias deste continental país chamado Brasil,
têm como desiderato primacial contribuir com o homem neste projeto estético e existencial de superação da finitude do existir pela infinitude da criação
intelectual dos seus integrantes. Criação essa que, ao ser potencializada nos
mais variados campos da inteligência
humanaconfere imortalidade a quem a
produziu, eternizando o seu nome nos

palcos da história, bem além da implacável aferição que o tempo exerce sobre
todas as glórias humanas. Se conforme
preconizou o filósofo norte-americano, Emerson, “o homem é apenas metade de si mesmo, sendo a outra metade a
sua expressão”, as Academias de Letras
do Brasil, e a Academia Paraibana de Letras não se configura em exceção, vive e
se consolida com a expressão dos que a
integram e a representam.
Creio firmemente que foi esse o
ideal que impulsionou homens como
Coriolano de Medeiros, Mathias Freire, Hortênsio Ribeiro, Luiz Pinto, Horácio de Almeida, Rocha Barreto, Celso Mariz, Álvaro de Carvalho e Veiga
Júnior a criar a Academia Paraibana
de Letras, dela fazendo não somente
um espaço privilegiado para a convivência fraterna e enriquecedora, mas,
sobretudo, conforme já sinalizado, um
lugar de criação de realidades que têm
no cultivo da palavra, o ponto de partida e de chegada de todas as suas cogitações intelectuais mais prementes.
E, ao longo dos seus 81, fecundos anos,
com todas as dificuldades que a têm
cercado, a Academia Paraibana de Letras tem procurado cumprir a sua vocação e destino, por meio da ação colaborativa de todos os que dela fazem
parte. Ao longo da sua travessia, vários foram os presidentes que passaram pelo comando da Casa de Coriolano de Medeiros, cada um deles com
as especificidades de sua liderança e
particular maneira de atuar na gestão
da importante Casa da Cultura Paraibana, dando a sua contribuição, a fim
de que a instituição cumpra um efetivo e profícuo papel no interior da sociedade do estado da Paraíba.
Cultivar a Língua Portuguesa, patrimônio maior da nossa cultura; valorizar o estudo da Literatura Brasileira em suas mais variadas modalidades
de manifestação; preservar a memória dos acadêmicos do passado, bem
como dos seus respectivos patronos,
de modo a evidenciar as suas contribuições e predicativos intelectuais;
manter viva interlocução com a sociedade, dentro da qual a Academia está
inserida, eis aqui, de modo sumário e
rigorosamente didático, algumas das
funções que devem ser exercidas pela
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Academia Paraibana de Letras; funções essas que, sob os auspícios das
bênçãos divinas, bem como da iniciativa dos que a constituem, têm a pouco
e pouco ganhado forma e concretude
na paisagem pública da vida cultural
e literária do nosso estado.
Decuset Opus, eis o brasão a emblematizar o ser e o fazer da jovialíssima
octogenária Academia Paraibana de
Letras. Estética e trabalho, consórcio
perfeito a nortear o espírito que deve
reger o itinerário de quem já habita tão
veneranda Casa as Letras. A vida acadêmica não se deve confinar nos limites
celebratórios da solenidade de posse,
quando de fato e de direito ingressamos, no que se tem chamado vida afora, no mundo da imortalidade; imortalidade que, sendo simbólica em seu
ontológico estatuto, somente faz sentido quanto vem acumpliciada, já o proclamamos, ao ato-processo da criação
espiritual, a que ancora no porto da palavra, senha que nos propicia acesso à
labiríntica e complexa realidade. Fora
desse diapasão, findamos naufragando nas águas turvas da tosca e tola vaidade, desconectando-nos do indesviável alvo da vida acadêmica.
Por fim, ressalte-se que a Academia
Paraibana de Letras é o lugar da convivência fraterna, das aprendizagens recíprocas, da convergência harmonizadora das ideias, bem como da divergência
respeitosa e sumamente enobrecedora,
até porque com Eduardo Portella aprendemos que “somos um ser para o outro
e fora do diálogo o que existe é precipício”. Parabéns à Academia Paraibana de
Letras pelos seus 81 anos de abençoada e abençoadora existência. Parabéns
a todo o seu corpo diretivo, que recentemente tomou posse para mais um
biênio no comando na Casa de Coriolano de Medeiros. Parabenizo a todos
na pessoa do confrade Severino Ramalho Leite, o nosso presidente. Parabenizo a todos os confrades e confreiras, navegantes da terceira margem do rio da
palavra. Parabenizo a todos os funcionários da Casa de Coriolano de Medeiros, que são indispensáveis pra o bom
andamento da vida cotidiana da gloriosa instituição. Vida longa à Academia
Paraibana de Letras, uma jovialíssima
mais que oitentona!

Audiovisual

Plataforma digital exibe três
novos filmes gratuitamente
Foto: Divulgação

Da Redação
Lançada pelo CineSesc
em junho de 2020, a série
Cinema #EmCasaComSesc já exibiu gratuitamente mais de mil títulos, entre
longas e curtas-metragens,
nacionais e estrangeiros, recebeu mostras e festivais e
já levou 11 milhões de visitas à plataforma Sesc Digital. As estreias podem ser
acessadas no site oficial do
projeto (www.sescsp.org.
br/cinemaemcasa).
Hoje, a plataforma Sesc
Digital estreia dois filmes do
diretor Rainer Werner Fassbinder: As Lágrimas Amargas
de Petra Von Kant, rodado em
apenas 10 dias e adaptado
da peça homônima do diretor, e O Casamento de Maria Braun, longa indicado ao
Globo de Ouro de Melhor
Filme Estrangeiro em 1980
e ganhou o Urso de Prata
de Melhor Atriz para Hanna Schygulla no Festival de
Berlim de 1979.
Rainer Werner Fassbinder foi diretor de cine-

‘As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant’: filmado em apenas 10 dias

ma e ator, um dos mais importantes representantes
do novo cinema alemão. A
programação virtual homenageia os 40 anos de sua
morte, completos em junho
deste ano.

Para completar as estreias, Augusto Boal e o teatro
do oprimido, documentário
de Zelito Viana, que narra a
trajetória de Boal, teatrólogo
brasileiro cuja obra é difundida ao redor do globo.

GRermano
omero

Através do QR Code acima,
acesse a plataforma do
Sesc Digital

Cena do longa ‘Morte em Veneza’ (1971), de Luchino Visconti

‘A Canção da
Terra’ (2)

A

densidade textural em que se desenvolve
a obra sinfônica a ‘Canção da Terra’, de
Gustav Mahler, dividida em seis partes de
canto e orquestra, com características temáticas
próprias, sem perder a unidade da estrutura
filosófica, é de uma riqueza musical primorosa.
Mahler funde o ciclo de canções e as sinfonias
sintetizando ideais de composição em um
espectro virtuosamente abundante que desvela
traços de toda sua vida e obra pregressas.
Além de ostentar a profícua habilidade de
compor em vários modos, do operístico ao
coral, do sinfônico ao lírico, da delicadeza
harmônica à dissonância tonal, fazendo
referências à cronologia criativa que pontuou
sua personalidade artística. Não é à toa que ele
próprio considerava a ‘Canção da Terra’ como a
mais pessoal de suas músicas.
Entre a monumentalidade da ‘Sinfonia dos
Mil’, sugerindo ideia de ser executada por mil
intérpretes, e a profundidade contemplativa do
adagietto da ‘Quinta Sinfonia’, na qual Luchino
Visconti encontrou a atmosfera perfeita para
filmar o misterioso Morte em Veneza, escrito
por Thomas Mann, a ‘Canção da Terra’ se
insere como síntese de uma vida. Nela desfila
integralmente o caráter pessoal e espiritual de
Gustav Mahler.
O primeiro movimento, ‘Das Trinklied von
Jammer der Erde’ (‘Canção de beber da tristeza
da terra’), é um alegretto que revela a afinidade
do compositor com os efeitos extasiantes da
bebida, explícita nos versos de Li Bai, que
elegem o vinho como “o melhor remédio para os
males humanos”. Perante o absurdo da vida, a
embriaguez é referida como única saída para a
dor e a revolta”. Entretanto, para esquecer de que
o vinho não anula o lado obscuro da existência,
Mahler conclui cada estrofe com o refrão ‘Sombria
é a vida, é a morte’ (‘Dunkel ist das Leben, ist der
Tod’). E se utiliza de recursos orquestrais para
alternar as emoções, retornando à euforia: “Ainda
estou sóbrio; que a festa prossiga! Bêbados, cada
um pelo seu caminho!”
Segue-se o pesaroso andamento ‘O solitário
no outono’ (‘Der Einsame in Herbst’), baseado
na poesia de Tchang-Tsi, um lamento perante
as causas que podem provocar a degradação
humana em nossa existência. Protagonizado pela
contralto, o “solitário” canta a desoladora tristeza
ansiando para que o outono “não se demore tanto
em seu coração”.
Contrastando com a nostálgica declamação
anterior, surge a 3ª “canção”, entoada com outros
ares e temperamento bem-humorado, sobre o
poema Da juventude (Von der Jugend). Há algo
de oriental no ritmo e nas delicadas melodias
harmonizadas com o texto, ilustrado com
imagens de um “pavilhão de porcelana verde”,
uma “pequena ponte de jade”, a se refletirem na
superfície de um lago. E tudo converge para o
clima de fanfarra a se concluir com a alegria da
juventude, entremeado com o imaginário lírico
sempre presente, além de menções temáticas à
primeira sinfonia.
Mantendo o clima gracioso e descontraído,
sucede-se o quarto movimento, com o poema
Von der Schönheit (Da beleza), parafraseando
um cenário com moças colhendo flores de lótus
à margem de um rio, na presença das duas
vozes.

(continua na próxima semana)
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Evento

Ofício da escrita é tema
a
dos debates na 12 Flibo

No Cariri, 2 dia do festival terá mesa redonda sobre romance contemporâneo
o

Foto: Bruno Vinelli/Divulgação

Da Redação

Segue no seu segundo dia a Festa Literária de Boqueirão (Flibo), no Cariri paraibano, com palestras, oficinas, apresentações musicais e sarau poético. O evento
gratuito acontece nas escolas e na Praça
da Associação Boqueirãoense de Escritores (Abes), que promove o festival.
A partir das 19h, haverá um bate-papo literário com o tema “Onde mora o
romance contemporâneo na Paraíba”,
com os escritores Débora Ferraz, Tiago
Germano, Cibele Laurentino e Valéria
Wanda Xavier. A mediação será do escritor Thélio Farias, que está no evento
com o livro Além do Ipiranga: a extraordinária vida de Pedro Américo e suas facetas
(Editora A União/Cepe).
Às 20h15 será apresentado um sarau
poético: As Marias na Poesia, com o coletivo de mulheres cordelistas da Academia

Débora Ferraz participa de debate

de Cordel do Vale do Paraíba (ACVPB). Já
às 21h, haverá o show com Moizés Cosme, com um repertório voltado para a
MPB. Em seguida, às 22h30, sobe ao palco Wagner Sanfoneiro.
Na 12ª edição da Flibo, até o próximo sábado (dia 24), haverá a feira literária, na qual a Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) está participando com
um estande dos seus principais lançamentos da Editora A União. O gerente
executivo da editora, Alexandre Macedo, participará de um bate-papo para
autores iniciantes, com o tema “Como
transformar seus escritos em um livro”,
que acontece hoje, às 14h, na Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Conselheiro José Braz do Rêgo.
A programação completa pode ser
vista no Facebook da Flibo (www.facebook.com/FliboParaiba) e no perfil do
Instagram (@fliboparaiba).

EM cartaz
ESTREIAS
Avatar (EUA. Dir: James Cameron.
Ficção científica. 12 anos). Reexibição do
filme de 2009, em 4k. No mundo alienígena de Pandora vivem os Na’vi, seres que
parecem ser primitivos, mas são altamente evoluídos. Como o ambiente do planeta
é tóxico, foram criados os avatares, corpos
biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente. Um exfuzileiro naval paralítico (Sam Worthington) volta a andar através de um avatar e
se apaixona por uma Na’vi (Zoë Saldaña).
CENTERPLEX MAG 3: 17h (dub.) - 20h30
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE
(3D): 14h30 (dub.) - 18h (leg.) - 21h30 (leg.);
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D):
14h30 - 18h - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., 3D): 17h - 20h; CINE SERCLA
PARTAGE 2 (dub., 3D): 17h - 20h.
Desterro (Brasil. Dir: Maria Clara
Escobar. Drama. 12 anos). Mulheres contam histórias de perda, morte e luta. 18h
(dia 25/9) - 20h30 (28/9).
Eike - Tudo ou Nada (Brasil. Dir:
Andradina Azevedo e Dida Andrade. Biografia. 12 anos). A vida do ex-bilionário
Eike Batista (Nelson Freitas). CINÉPOLIS
MANAÍRA 1: 14h15 (exceto sáb. e dom.) 16h45 - 19h15 - 21h45.
A Mulher Rei (The Woman King.
EUA. Dir: Gina Prince-Bythewood. Drama. 16 anos). Nanisca (Viola Davis) foi
uma comandante do exército do Reino
de Daomé, um dos locais mais poderosos
da África nos séculos 17 e 19. CINÉPOLIS
MANAÍRA 2 (dub.): 15h15 - 18h15 - 21h15;
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h
(sáb. e dom.) - 16h - 19h - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h45 - 18h45
- 21h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.):
15h10 - 17h50 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h10 - 17h50 - 20h30; CINE
SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 19h30.
Não Se Preocupe, Querida (Don’t
Worry Darling. EUA. Dir: Olivia Wilde. Suspense. 16 anos). Nos anos 1950, Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) têm a
sorte de viver numa cidade experimental
que abriga os trabalhadores do ultrassecreto Projeto Victory e suas famílias. Mas
nada é o que parece. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h - 17h45 - 20h30;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 17h30
- 20h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.):
17h30 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4
(dub.): 17h30 - 20h15.
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).

Serviço

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).
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
(dia 27/9).
Homem-Aranha sem Volta
para Casa (Versão Estendida)
(Spider-Man: No Way Home. EUA. Dir:
Jon Watts. Fantasia. 12 anos). Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com
as consequências da sua identidade
como o herói. CINÉPOLIS MANAÍRA 2
(dub.): 18h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h.
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).
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. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.):
16h15 - 22h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 3
(dub.): 16h30; CINE SERCLA PARTAGE 5
(dub.): 15h30.
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 1 (dub.): 14h 15
(sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h45 (sáb. e dom.); CINE
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h (sáb. e
dom.); CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.):
15h (sáb. e dom.).
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).
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. CINÉPOLIS MANAÍRA 8
(dub.): 13h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h; CINE SERCLA TAMBIÁ
2 (dub.): 15h40; CINE SERCLA PARTAGE
4 (dub.): 15h40.

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. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 15h45 (dub.) - 21h (leg.).
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. CINÉPOLIS MANAÍRA
6 (dub.): 15h30 - 18h10 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h45 (dub.) - 17h15
(leg.) - 19h45 (dub.) - 22h15 (leg., esxceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4
(dub.): 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 16h - 18h30 - 21h; CINE
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h45 - 17h45 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.):
15h45 - 17h45 - 20h45.
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. CINE
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h30; CINE
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h.
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. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 14h; CINÉPOLIS MANGABEIRA
4: 17h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 18h30;
CINE SERCLA PARTAGE 5: 17h30.
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 8: 18h30.
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Crônica
Em destaque

José Nunes - Jornalista

Recados da
Primavera

Q

uando setembro chegou, trouxe
a esperança da primavera. Uma
primavera solene com recados da
natureza para recordar.
Olho a rua e observo nuvens conduzindo
expectativas de bons tempos, em muitas
direções. Sou um sujeito esperançoso. Espero
mudanças que chegam com vento a açoitar as
copas das árvores, a entrar pelas frinchas das
janelas, com seus recados. Recados que há
muito tempo procuro decifrar.
Na primavera, a paisagem aparece como
uma abóbada de folhagem, e sossega a alma.
Os canteiros das praças da cidade dão o tom
nesse período de transformações da Natureza
e trazem saudades. Saudades da temporada
das folhas verdes, das flores e do vento suave
de anos passados, que carrego comigo. Eu me
pergunto se devo fazer as saudações de praxe
a essa temporada de luz, registrar no poema e
na crônica as moções da alma.
Meu pensamento sobrevoa a cidade onde
há mais de cinco décadas acalento projetos
e, apesar de menor quantidade, escutamos
pássaros a entoar sinfonia nas manhãs
antecipadas, no entardecer com bem-te-vis
solitários em árvores ou fios da rede elétrica.
Escuto e recordo as primaveras da minha
infância, quando andava com camisa aberta
ao peito – Cassimiro de Abreu me lembrou
essa saudade –, conduzia bornal de pano a
tiracolo com seixos ou bolinhas de barro para
usar na baladeira.
Os habitantes de agora já não acordam
cedo para escutar pássaros, até porque não os
temos madrugadores como há cinco décadas,
quando enchiam os arredores de Tambiá.
Como é bonito escutar a peleja dos galos na
madrugada. Tenho muita saudade do tempo
quando morava no sítio. Os galos no terreiro
de casa promoviam duetos ao rodear com
galanteios as matrizes.
Quando bate saudade, mesmo na
imaginação, viajo para minha terra onde é
possível desfrutar de clima ameno, escutar o
canto dos galos e olhar os pássaros a rodopiar
as árvores.
Outro dia, acordei em Serraria com o
cantar rouco do galo carijó no quintal de casa.
Pequenas cidades proporcionam esse contato
com a paisagem e a brisa em suas enseadas.
Seja nas manhãs ou no entardecer, o sol cria
ambiente quieto.
Quando comentei com Sofia sobre as
mudanças dessa época do ano, ela sorriu
com os olhos de primavera. Em suas mãos
exalava o perfume de rosas. Recordamos o
pôr do sol avermelhado entre as enseadas de
nossos antigos canaviais e no resto de matas
nos lugares de onde viemos. Também falamos
do luar sobre as ondas mansas do mar neste
período do ano.
Tudo isso carregava um pouco de Neruda, nas
imagens e sons que trazem seus poemas.
Com a primavera contemplamos o sol
enxerido sobre o mar, se tiver oportunidade
de olhar o mar, mas estando no campo, o
aspecto do sol oferece paisagem inesquecível.
A primavera é estação do ano cheia de
recordações do tempo da infância, porque
prepara o verão. Verão com paisagem que
nosso coração imagina.
Foto: Reprodução

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).
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).

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]

Poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973), Nobel de Literatura

•
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História

Novas perspectivas da Independência
Escrita pelo historiador Josemir Camilo, livro aborda a revolução liberal em Goiana e a queda do general Luís do Rego
Foto: Leonardo Silva/Divulgação

Guilherme Cabral

O livro 1821: A revolução liberal
em Goiana e a queda do general Luís do
Rego, escrito pelo historiador pernambucano – radicado na Paraíba
– Josemir Camilo de Melo, é uma
das publicações inéditas que integram as cinco primeiras obras da
Coleção Pernambuco na Independência 1822-2022, que a Companhia
Editora de Pernambuco (Cepe) lançará no final do mês. No total, serão 10 volumes, os quais abordam
o processo – sob a perspectiva pernambucana – de separação do Brasil da Coroa Portuguesa, numa iniciativa que faz parte das ações da
Comissão Estadual para as Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, instituída pelo
Governo de Pernambuco.
“É o relato e uma análise mostrando que, antes da independência do Brasil, os brasileiros começaram a administrar a coisa pública
com autonomia. Pernambuco saiu
na frente e é por isso que essa data
é elogiada pelos pernambucanos.
A independência do Brasil começou 11 meses antes da sua proclamação oficial, ocorrida em 7 de setembro de 1822, por meio de uma
junta de revolucionários instalada
na cidade de Goiana, e que governou por 56 dias, até a nova eleição
para escolher uma junta para governar a província de Pernambuco,
cujo eleito foi o rico comerciante republicano Gervásio Pires Ferreira,
que foi um dos que estavam presos
na Bahia, o que demonstra a independência da junta”, afirmou Camilo, referindo-se ao livro.
A obra de 280 páginas e a coleção serão lançadas no próximo dia
29, a partir das 19h, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico
de Pernambuco (IAHGP), localizado na cidade de Recife. Camilo falou que pretende lançá-la na Paraíba, mas não tem data prevista, pois
depende da Cepe.
No livro, Josemir Camilo, que é
professor aposentado de História
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), cidade onde
mora há 43 anos, aborda as consequências de fatos que aconteceram em Portugal, mas tiveram re-

Camilo é professor aposentado da UFCG e reside na Paraíba há mais de 40 anos

percussões no Brasil. “Em 1820, os
portugueses fizeram uma revolução e convocaram uma assembleia
constituinte, que foi a primeira,
para controlar o regime absolutista. Então, os deputados começaram
a elaborar uma política liberal, com
a participação de brasileiros, inclusive de paraibanos, como Francisco
de Arruda Câmara e o padre Virgínio, vigário de Campina Grande”,
lembrou o autor.
“Com essa política liberal, que
beneficiou o Brasil, ocorreram mudanças, como o fim da figura do
súdito, que passou a ser chamado de cidadão; só se podia ser preso por justa causa; houve liberdade
de ideia, de imprensa e da sociedade, bem como toda e qualquer província tinha que fazer uma eleição
para escolher uma junta. Os governadores da Paraíba e Pernambuco,
que eram militares portugueses,
não aceitaram convocar essa eleição,
porque perderiam o poder e os próprios moradores da terra passariam
a governar. A constituinte de 1821
também decidiu libertar todos os
republicanos que participaram da
revolução de 1817 e que ainda estavam na cadeia, na Bahia, e que voltaram, para Pernambuco, para der-

rubar o general Luís do Rego,
que controlava o Estado”, prosseguiu seu relato.
No retorno a Pernambuco,
Camilo disse que os que estavam presos na Bahia escolheram Goiana, então uma vila,
para servir de sede para a
junta que tinha o intuito de
governar o Estado. “Um
dos membros dessa junta
era o paraibano, natural de
Pilar, Manoel Clemente
Cavalcante de Albuquerque. Essa junta cercou o
Recife em setembro de
1821 para derrubar o general Luís do Rego. Pediram que
ele se rendesse e fosse embora para
Portugal, mas o general não aceitou. Então, o militar pediu ajuda ao
governador da Paraíba, que também era militar e queria ajudar,
mas a Câmara foi contra. Mas houve um acordo de mandar uma delegação da Paraíba para pacificar
Pernambuco. Essa delegação falou
para o general aceitar as condições
de Goiana. Os três poderes se reuniram na povoação Beberibe, que
pertencia a Olinda, para discutir
a paz na província de Pernambuco, e ficou certo de que os dois go-

semir Camilo disse que o tema já
lhe despertava o interesse, mas
decidiu escrever o livro durante a
pandemia, por meio de pesquisa
realizada na memória de um dos
líderes da revolução e da junta, o
português Felipe Mena Calado da
Fonseca. O historiador começou a
proferir palestras sobre o assunto em lives, numa das quais participou o então secretário de Estado
da Cultura de Pernambuco, Gilberto Freyre Neto, que o convidou
para integrar a Comissão Estadual
do Bicentenário da Junta de Goiana e aceitou.
O outro livro inédito da coleção é Pernambuco na Independência
do Brasil: Olhares do nosso tempo, organizado pelo historiador e ex-presidente do Instituto Arqueológico
Histórico e Geográfico Pernambucano, George Félix Cabral de
Souza. Os demais
volumes são os seguintes: Oliveira
Lima: Obra seleta –
História e A propósito da Independência e
do Império: Escritos de
Gilberto Freyre, ambos
organizados por André Heráclio do Rego,
contendo antigos textos e estudos introdutórios; e, ainda, a obra
Liberais e liberais: Guerras civis em Pernambuco
no século XIX, de Socorro
Ferraz, que estava esgotado e, agora, ganha edição revisada.
A coleção ainda é integrada pelos livros O patriotismo constitucional:
Pernambuco 1820-1822, do
historiador e jurista Denis
Bernardo (1948-2012), cuja edição
está esgotada no mercado; Biografia de Gervásio Pires Ferreira, organizado por Antônio Joaquim de Mello; Pernambuco: da Independência à
Confederação do Equador, de Barbosa
Lima Sobrinho (1897-2000), além de
uma seleta de Nilo Pereira, organizada por George Cabral e Roberto
Pereira, e uma antologia que reúne
documentos de época sobre a história da Independência em Pernambuco, cuja organização é de George Cabral e Josemir Camilo.
Imagem
: Cepe/D
ivulgação

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Livro inédito faz parte da coleção
‘Pernambuco na Independência’,
da Companhia Editora de
Pernambuco (Cepe)

vernos iriam aguardar uma posição de Portugal sobre a eleição de
uma junta e o general Luís do Rego
voltar para Portugal e assim ocorreu, mas ele foi embora fugido”, relatou ele.
Membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de
Goiana e do Instituto Histórico e
Geográfico Paraibano (IHGP), Jo-

Literatura

Antologia ‘Retalhos’ é lançada hoje, no Sertão da PB

Foto: CCBNB/Divulgação

José Venâncio
Soares Vieira
apresenta sua
obra a partir das
14h, no Teatro
Multifuncional
do Centro
Cultural Banco
do Nordeste

Da Redação
“Quantas cicatrizes você fechou sozinho? Quantas histórias
viveu e ninguém nunca soube?
Quantos sorrisos bobos foram dados por alguém ou situações vividas?” Essas indagações convergem no mote para Retalhos, livro
produzido de forma independente de José Venâncio Soares Vieira,
que será lançado hoje, a partir das
14h, no Teatro Multifuncional do
Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) de Sousa, no Alto Sertão paraibano.
Com ilustrações assinadas por
Genildo Lisboa, a obra surge através das idas e vindas para universidade que o autor fez, levando-o
a embarcaram em sentimentos
para dar vida aos personagens
que constroem a obra. As histórias se debruçam em temas como
amizades, amores e paixões e voz
às minorias que começaram a ter
visibilidades atualmente.

“

Eu convido você
a pegar sua
agulha curativa
para costurar
retalhos,
ou seja,
cicatrizes que
proporcionam
sentimentos
ruins
José Venâncio Soares

“Retalhos lhe convida para vivenciar momentos únicos, pessoas marcantes e passageira, seres
eternos na nossa vida, para embar-

car em lugares e apreciar cheiro
que lhe conecta a histórias experimentadas ao longo da sua construção pessoal e social”, escreveu
José Venâncio. “Eu convido você
a pegar sua agulha curativa para
costurar retalhos, ou seja, cicatrizes que proporcionam sentimentos ruins. Melhor: pegue a tesoura
da liberdade para desfazer costuras desnecessária dos retalhos de
sua vida”, apontou ele.
José Venâncio Soares Vieira é
sousense, professor e envereda
por diversos caminhos que se propõem em trilhar como escrever,
desenhar, pintar, projetar roupas
e dançar. Seus desenhos de roupas
em 2015 e 2018 ajudaram a dar vida
aos temas de quadrilha de sua cidade, levando a ganhar títulos.
Como fala o escritor: “Ao final
viraremos uma enorme colcha de
retalhos, sempre seguindo o grande pensamento do eterno Guimarães Rosa: ‘Viver é um rasgar-se e
remendar-se’.”
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a 10 dias da eleição

Calendário eleitoral aperta os prazos
Ninguém poderá ser preso a partir do próximo dia 27 e eleitor tem até hoje para tirar a segunda via do título
Pettronio Torres
petroniotorres@yahoo.com.br

Faltando apenas dez dias
para as eleições de 2022, o
calendário aprovado e promulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê
para hoje que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba assim como os tribunais regionais eleitorais dos outros
estados e do Distrito Federal - esclareça o eleitor sobre
o que é necessário para votar.
Estes esclarecimentos acontecem via veículos de comunicação - rádio, tevê e sites oficiais dos tribunais.
Com o objetivo de facilitar o acesso de eleitoras e eleitores, candidatas e candidatos e partidos políticos aos
principais prazos relativos às
eleições gerais de 2022, o TSE
apresentou o Calendário Eleitoral de forma simples e direta. Mês a mês, o tribunal traz
os principais eventos e informações relacionados ao pleito
deste ano. Por exemplo, a partir da terça-feira, dia 27, nenhum eleitor poderá ser detido ou preso, salvo no caso
de flagrante delito ou sentença criminal condenatória por
crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto.
A eleitora ou o eleitor que
perdeu ou teve extraviado seu
título eleitoral tem até hoje,
10 dias antes do primeiro turno do pleito, para solicitar a
segunda via do documento
no cartório eleitoral da zona
onde tem cadastro. Segundo o
Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba, esta previsão consta
do artigo 52 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965).

Para a emissão da segunda via do título, o eleitor
deve estar quite com a Justiça Eleitoral (JE), ou seja, não
poderá ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos
eleitorais – como o de mesário –, ou ainda multas em razão de violação de dispositivos do Código Eleitoral, da
Lei das Eleições e de leis conexas.
O título eleitoral, porém,
não é o único documento que
possibilita a participação nas
eleições. As pessoas aptas a
votar podem se apresentar
à mesa de votação levando
consigo qualquer documento oficial com foto, como a
carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira
de motorista ou o passaporte, por exemplo.
A cidadã ou o cidadão
cuja inscrição eleitoral estiver em situação regular tem
ainda como alternativa ao
documento de papel a versão digital do título eleitoral,
o e-Título, que pode ser obtido gratuitamente por meio
de aplicativo para dispositivos móveis nas lojas virtuais
Apple Store e Google Play.
O e-Título também possibilita a apresentação de justificativa eleitoral e oferece
uma série de serviços e informações, como a emissão das
certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais; o
acesso e a emissão de guia
para o pagamento de multas;
a consulta ao local de votação; e a inscrição como mesário voluntário, entre outros.
Tudo sem a necessidade da
ida pessoal ao cartório.

Foto: Divulgação/TREPB

TRE-PB terá, a partir de hoje, que reforçar esclarecimentos ao eleitor sobre o que é necessário para participar do pleito

Novidade: título pode ser impresso em casa
n
O título
impresso
possui um QR
Code que o
valida como
documento
oficial, explica
o tribunal

Você sabia que pode imprimir o título eleitoral sem
precisar sair de casa? Se antes os novos títulos feitos por
meio do Título Net só podiam ser visualizados pelo
aplicativo e-Título, agora podem ser baixados no formato PDF para serem impressos. A novidade é que, neste
ano, a impressão pode ser feita por meio do serviço on-line
Autoatendimento do Eleitor
na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet para eleitoras e eleitores

que têm cadastro regular na
Justiça Eleitoral.
Ou seja, todos os eleitores
com as obrigações em dia ou
que regularizaram o documento dentro do prazo podem imprimir o título e utilizá-lo normalmente no dia
da eleição.
A plataforma também
passou a ser mais responsiva, podendo ser usada com
segurança e funcionalidade
em smartphones e tablets. O
título impresso possui um
QR Code que valida o do-

cumento como oficial.
Na página do TSE (www.
tse.jus.br) basta acessar a primeira aba – Eleitor e Eleições
– e, em seguida, escolher a
opção “Autoatendimento do
Eleitor”. Nesta página está o
botão “Imprimir Título Eleitoral”. Ao clicar, o sistema vai
abrir um espaço para preenchimento do nome completo
ou do número do título, ou
ainda, o CPF. Deve-se preencher também a data de nascimento, o nome da mãe e o
nome do pai.

sessão ordinária

PROPAGANDA

Comissão de Finanças e Obras da Câmara
aprova programa de praças inclusivas em JP

Pollyana protocola ação
contra Ricardo Coutinho

Pettronio Torres
petroniotorres@yahoo.com.br

A capital paraibana terá
praças inclusivas, que serão equipamentos adaptados às praças e áreas de lazer existentes para crianças
e adultos com deficiência e
mobilidade reduzidas. Para
tanto, a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras
e Administração Pública
da Câmara Municipal de
João Pessoa deu segmento
ao Projeto de Lei, que pro-

põe este tipo de transformação. O parecer favorável a
criação do Programa Praças Inclusivas e uma abertura de Crédito Especial, além
de uma relocação orçamentária, foram as pautas apreciadas e aprovadas ontem
pela Comissão.
O Projeto de Lei Ordinária, que é de autoria do vereador Guga (PP), recebeu
parecer favorável e com isso
cria o Programa Praças Inclusivas que tem como objetivo adaptar praças e áreas

de lazer para crianças com
deficiência e mobilidade reduzida. De acordo com o
documento, ficam autorizadas ações e parcerias específicas com entes públicos
e iniciativa privada para a
consecução e expansão do
referido programa.
Também receberam parecer favorável dois Projetos de Lei, ambos de autoria do Executivo Municipal,
que autoriza abertura de
Crédito Especial para inclusão de nova Fonte de Recur-

so na Estrutura Orçamentária da Secretaria Municipal
de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde no valor de
R$ 3,3 milhões. O outro autoriza a realocação de dotação orçamentária através do
Instrumento da Transposição no Orçamento do corrente exercício, no valor de
R$ 465 mil destinados à cobertura de programa e despesa de caráter continuado
na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana
(Semob).

Evento interno faz alusão ao Setembro Amarelo
A Câmara Municipal de
João Pessoa promoveu, ontem, dentro de sua estrutura, evento com a exibição do programa Câmara
Jovem, com a abordagem
da temática da prevenção
ao suicídio, que vem sendo ressaltada no Setembro
Amarelo.
Na ocasião, a psicóloga
Renata Toscano foi a uma
escola ouvir alunos que
desenvolveram ações de
conscientização sobre a importância da saúde mental.
A profissional ainda inter-

mediou a conversa e respondeu a dúvidas dos jovens sobre o assunto.
Os entrevistados foram estudantes do 3º ano
do Ensino Médio e alunas
do 9º ano do Ensino Fundamental que expuseram
suas percepções sobre o
tema. A iniciativa da escola, e que é retratada no programa, foi de destacar a valorização da vida.
Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
o suicídio é a segunda principal causa de morte entre

jovens com idade entre 15
e 29 anos. De acordo com
o levantamento, variados
fatores levam a juventude a estar mais vulnerável.
Falta de cuidado e apoio
inter-relacional que perpassa gerações, violência
psicológica e negligências
da família são frequentes
e, por isso, é imprescindível que pais e responsáveis
estejam atentos a crianças e
adolescentes que apresentem sinais de depressão,
ansiedade ou transtornos
psíquicos afins.

Em João Pessoa, o Centro de Atenção Psicossocial
Infanto Juvenil Cirandar
atende crianças e adolescentes de três a 18 anos incompletos, que apresentem transtornos psicóticos,
neuróticos ou sofrimento
mental em decorrência do
uso de álcool e outras drogas. Nos Caps, o atendimento pode ser de forma
espontânea, procurando
diretamente o serviço, ou
encaminhado pelas unidades do Programa Saúde da
Família (PSF).

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

A candidata a senadora
Pollyana Dutra (PSB) protocolou uma ação na Justiça
Eleitoral contra o seu adversário na disputa pela vaga
ao Senado, Ricardo Coutinho (PT), em que pede que
o vídeo divulgado no Guia
Eleitoral do petista, onde é
citada, seja retirado do ar.
O vídeo, divulgado no
Guia Eleitoral de Ricardo
Coutinho, aponta Pollyana Dutra como uma “falsa” aliada do ex-presidente Lula (PT), a acusando de
ter relação com candidatos
bolsonaristas. Para isso, o
material cita o marido da
deputada estadual, Francisco Dutra (PL), o colocando como um “ex-prefeito
bolsonarista”. Além disso,
o vídeo acusa Pollyana de
se aliar a políticos que, segundo o material, são bolsonaristas, a exemplo de
Daniella Ribeiro (PSD) e
Aguinaldo Ribeiro (Progressistas).
A guerra entre os dois
candidatos ao Senado teve
início quando Pollyana começou a se colocar, no Guia

Eleitoral, como a única opção da esquerda paraibana. A candidata cita os nomes de Efraim Filho (União
Brasil), Bruno Roberto (PL)
e Sérgio Queiroz (PRTB)
como candidatos bolsonaristas. Além disso, ela chama Ricardo Coutinho de
candidato inelegível.
Nas redes sociais, Pollyana Dutra chegou a receber o apoio da presidente
estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB),
Gregória Benário, que chamou os ataques de “violência política”.
“Ela vem sofrendo através de outros candidatos e
esses ataques atingem diretamente a nós, mulheres,
desqualificam a mulher na
tentativa de deslegitimar
suas candidaturas. E isto
tem nome, é violência política de gênero. É preciso
reavaliar as candidaturas”,
disse, em vídeo.
A reportagem do jornal
A União entrou em contato com a assessoria de Ricardo Coutinho, mas até o
fechamento desta edição
não obteve resposta sobre
qualquer posicionamento
do candidato.
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no setor público

Evento aborda transformação digital
Promovido pela Sead, simpósio revela experiências inovadoras e casos de sucesso na gestão de estados e prefeituras
Foto: Evandro Pereira

Sara Gomes

saragomesreporterauniao@gmail.com

Para disseminar conhecimento e fomentar a transformação digital no âmbito da
administração pública estadual, a Secretaria de Estado
da Administração (Sead) realizou ontem (21) o 1o Simpósio
de Governo Digital. Foram debatidos temas como “Carta de
Serviços e Transformação Digital”, “Portal do Governo Digital”, “Transformação Digital
e Emprego Público: o futuro
do trabalho no governo on-line”, entre outros assuntos.
O evento, que aconteceu no
auditório do Sebrae, em João
Pessoa, teve como foco os servidores do Estado que estão
diretamente ligados à transformação digital, suas diretrizes e estratégias governamentais.
O Simpósio é um marco na
transformação digital no serviço público. Em 2019, houve um importante marco governamental que culminou
com a publicação do decreto 41.507/21, estabelecendo os
fundamentos do Governo Digital da Paraíba e agrupando
mais de 100 serviços públicos
disponibilizados à população.
A secretária de Estado
da Administração, Jaqueline

Simpósio de Governo Digital aconteceu no auditório do Sebrae, na capital, e reuniu servidores ligados ao processo de digitalização

Gusmão, explica que, a partir desse marco, foram instituídas regras, obrigações
e determinações de como a
transformação digital deveria
acontecer no âmbito do Estado
e de forma ampla.
“Esse marco determinou
que houvesse um órgão de
gestão da transformação digital.A transformação tem a ver
com o atendimento ao cidadão
digitalmente e também a reanálise de todos os processos
que não eram digitais. Ou seja,
fazer melhorias e otimização

desses processos”, elucidou.
Além de reunir a rede de
gestores do Governo da Paraíba, o Simpósio tem o objetivo de trocar experiências
inovadoras com outros Estados sobre casos de sucesso.
“Não adianta inventar a roda.
Se um projeto está dando certo em outro Estado, por que
não adaptá-lo à nossa realidade?”, sugeriu.
“O primeiro plano de
transformação foi o da Polícia
Civil. Eles tinham um entendimento interno bem distan-

te do que seria a transformação digital. A Sead trabalhou
em conjunto com a Secretaria da Segurança e da Defesa Social, orientando o plano
para alcançar a meta de gestão no digital”, explicou Jaqueline Gusmão.
O diretor executivo da Diretoria Executiva de Modernização da Gestão Institucional
na Secretaria de Administração (Semog), Aluisio Bruno,
explica que alcançar a modernização não é só investir em
tecnologia. “Não é só comprar

equipamento, ter infraestrutura de rede e outras tecnologias
É preciso trabalhar os processos de negócio, entender como
os órgãos funcionam. É capacitar os servidores para adquirir novas habilidades, estimulando a cultura da inovação
para que ofereçam o melhor
serviço ao cidadão”, declarou.
O diretor executivo da Semog destaca o alinhamento
das ações com outras secretarias. “Antes os órgãos trabalhavam isoladamente. Ou seja,
cada secretaria se preocupava

com a transformação digital
dos próprios serviços. Atualmente, os órgãos trabalham de
maneira integrada, desenvolvendo as mesmas diretrizes
e estratégias. Definindo também ações prioritárias para os
próximos anos”, elucidou.
O diretor de Desenvolvimento da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (Codata), Helder Vieira,
evidencia que a pandemia acelerou o processo de transformação digital como um todo.
“Tivemos que nos reinventar,
mesmo sem estarmos preparados. No entanto, isso foi uma
prova da nossa capacidade de
resiliência diante de uma situação de crise sanitária em
vários setores como educação,
tecnologia e saúde”, pontuou.
A função da Codata é prover soluções tecnológicas que
apoiem a transformação digital do Governo da Paraíba.
“Com o advento do Governo Digital, a Codata deixou
de ser somente um provedor de soluções e passou a
ser também um depositário
dos instrumentos que asseguram o fornecimento ao cidadão. A partir do momento que os serviços passaram
a ser pela internet. Logo, aumentou positivamente a nossa
responsabilidade”, concluiu.

Termos de Colaboração

ministério público

TCE suspende contrato da Prefeitura
de Bayeux no valor de R$ 61,7 milhões

Promotoria recomenda melhorias no
Portal da Transparência de Santa Rita

O Pleno do Tribunal de
Contas da Paraíba homologou, em sessão ordinária
que aconteceu ontem, Medida Cautelar expedida pelo
conselheiro Fábio Túlio Nogueira, que determinou a suspensão dos atos administrativos em relação aos Termos de
Colaboração firmados entre a
Prefeitura de Bayeux e o Instituto de Gestão de Políticas
Públicas Sociais (IGPS), visando contratação de diversos profissionais nas áreas de
saúde e educação, envolvendo
recursos na ordem de R$ 61,7
milhões.
Segundo explicou o relator, ao examinar o certame e
os contratos de colaboração,
a Auditoria do TCE constatou falhas que podem provocar graves irregularidades.
“Levando-se em conta ainda
a clara intenção de substituir
despesas com pessoal, contratados por excepcional interesse público, por repasse de
vultosa quantia para a contratação de servidores temporários, através da OS”.
Na decisão monocrática,
o conselheiro Fábio Noguei-

ra cita, com urgência, a prefeita Luciene Andrade Gomes
Martinho, para se pronunciar
no prazo de 15 dias acerca dos
fatos apontados, com as devidas justificativas técnicas ou
correção dos pontos.
Reiterou também que a
contratação temporária por
excepcional interesse público é prevista no art. 37, inciso
nove, CR/1988, e regulamentada pela Lei no 8.745/1993,
que não contempla atividades
rotineiramente desempenhadas por servidores da educação e da saúde. “Necessário se
faz os esclarecimentos sobre
as contratações excepcionais,
para além das atividades que
são ordinariamente requeridas com vista ao funcionamento dos serviços prestados
pelas Secretarias da Educação e da Saúde”, enfatizou.
Fábio Nogueira justifica ainda que a Paraíba apresenta um histórico recente
de alianças firmadas entre a
Administração Pública e as
Organizações Sociais (OS)
e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP). “Em diversas oca-

siões foram identificados e
mensurados gravíssimos danos amargados pelos erários
estadual e municipais, razão
pela qual há uma natural exigência na análise pormenorizada de laços colaborativos da
espécie”.
Outras decisões
Já as prefeituras de Baraúnas, Curral de Cima e Teixeira tiveram as contas referentes a 2020 aprovadas.
Também as de Teixeira e
de Pedro Régis, relativas a
2019; Patos, referentes a 2017,
e Pitimbu, remanescente de
2014, após recurso de reconsideração. Enquanto isso, a
prefeitura de Desterro teve
as contas relativas a 2020 reprovadas, gestão do então
prefeito Valtécio de Almeida
Justo. Entre as irregularidades que ensejaram a desaprovação, destacam-se o baixo
índice de contribuições previdenciárias, despesas sem
licitação e aumento injustificável de gastos com atividades agrícolas. Ao gestor foi
imputado um débito de R$
199,8 mil. Cabe recurso.
Foto: Divulgação
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Promotoria
deu o prazo
de 90 dias
para que a
Prefeitura de
Santa Rita faça
as mudanças
A Promotoria de Justiça
de Santa Rita recomendou
ao Município mais transparência no trato das informações da administração municipal, principalmente, em
relação à utilização de recursos públicos. Os dados
devem ser disponibilizados
no Portal da Transparência

mantido pela Prefeitura, dispostos em local de destaque
e fácil acesso e gerenciados
adequadamente, permitindo
uma alimentação em tempo real. Recomendação semelhante foi feita ao poder
legislativo, no último dia 9.
A promotora de Justiça que assina a recomendação, Anita Bethânia da Silva Rocha, deu o prazo de
90 dias para que a Prefeitura de Santa Rita faça as melhorias apontadas na página
oficial eletrônica. “O Portal
de Transparência deverá ser
atualizado com a maior frequência possível, sendo necessário que se conste a data
da última atualização. Deverá, ainda, ser gerenciado

pela própria pessoa jurídica
de direito público, onde considerar-se-á tais informações
como legítimas e as mesmas
se vincularão à Administração Pública Municipal”, diz
a promotora no documento.
A representante do Ministério Público da Paraíba
em Santa Rita orienta que
o Município cumpra o que
diz a Constituição Federal e
as leis de Acesso à Informação (LAI) e de Responsabilidade Fiscal. Segundo Anita
Rocha, ainda, que a omissão
na adoção das medidas recomendadas pode resultar no
“manejo de medidas administrativas e ações judiciais
cabíveis contra àqueles que
se mantiverem inertes”.

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:
reunião na ASPOL.
Tarde: gravação de
Guia Eleitoral; mesa:
a importância da
mulher na política, na
Fundação Margarida
Maria Alves;
Adriano Trajano (PCO)
- Até o fechamento
desta edição, o
candidato não havia
divulgado sua agenda
para o dia hoje;
Antônio Nascimento
(PSTU) - Manhã:
entrevista na Rádio
Correio. Tarde:
gravação de vídeos;

João Azevêdo (PSB)
- Manhã: agenda
administrativa e
gravação do guia
eleitoral. Tarde:
Caminhada em
Campina Grande.
Noite: Plenária com
movimentos culturais e
sociais em CG;
Major Fábio (PRTB) –
Até o fechamento desta
edição, o candidato
não havia divulgado
sua agenda para o dia
hoje;
Nilvan Ferreira (PL) Manhã: entrevista na
rádio Arapuan FM.

Logo após, o candidato
segue viagem para o
Sertão do Estado;
Pedro Cunha Lima
(PSDB) - Até o
fechamento desta
edição, o candidato
não havia divulgado
sua agenda para o dia
hoje;
Veneziano Vital do
Rêgo (MDB) - Manhã:
concede entrevista na
Rádio CBN João Pessoa.
Tarde: participa de
caminhada, em Santa
Rita. Noite: participa
de caminhada, em
Bayeux.
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cobertura de tratamento

Sancionada lei que muda rol da ANS
Aprovado no Senado, projeto obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estão na lista de procedimentos
Iander Porcella
Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou ontem,
no Palácio da Alvorada, o
projeto de lei que altera o
chamado “rol taxativo” da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
O projeto do rol taxativo, aprovado no Senado em
29 de agosto, obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estão na
lista de procedimentos da
ANS.
A proposta já havia passado pela Câmara no começo do mês passado. Segundo a nova lei, a cobertura
dos planos será atualizada pela agência reguladora
a cada nova incorporação.
O rol servirá de referência
para os planos contratados
a partir de 1999.

Tratamento

Se o tratamento não estiver na lista de procedimentos da ANS, deverá ser
incluído, caso preencha alguns critérios, como comprovação científica de eficácia, além de recomendações
da Comissão de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde (SUS) e
de pelo menos um órgão de
avaliação de tecnologias em
saúde que seja renomado internacionalmente.

n
Segundo a
nova lei, a
cobertura dos
planos será
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pela agência
reguladora
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minas gerais

CNJ investiga juíza por se
envolver com blogueiro
Pepita Ortega
Agência Estado

O ministro Luis Felipe Salomão, corregedor nacional
de Justiça, instaurou uma reclamação disciplinar contra a
juíza Ludmila Lins Grilo, do
Tribunal de Justiça de Minas,
por suposta ‘conduta nas redes sociais incompatível com
seus deveres funcionais de
magistrada’.
No despacho em que determina a apuração contra a
magistrada, Salomão cita publicações com tom ‘depreciativo’ sobre decisões do Supremo Tribunal Federal e da
Justiça Eleitoral e ‘aparente
tentativa de auxiliar’ o blogueiro bolsonarista Allan dos
Santos a ‘subtrair-se’ de ordem
da Corte máxima.
O despacho também faz
referência a um post em que
a magistrada ‘aparentemente
menospreza o cargo que ocupa’, além de suposta participação da juíza ‘em congresso
com conotação aparentemente política’.

Fatos graves

Salomão entendeu que
os fatos que chegaram ao conhecimento da Corregedoria
eram graves e ganham ainda mais relevância quando
se considera que a magistrada tem mais de 300 mil seguidores no Twitter, onde foi publicada parte das postagens
questionadas.

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O projeto foi apresentado no Congresso após o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidir, em junho, que
as operadoras de planos de
saúde não seriam obrigadas a cobrir tratamentos não
previstos no rol taxativo.
“Com essa decisão, muitos beneficiários de planos
de saúde suplementar foram acometidos dessa insegurança quanto à possibilidade de descontinuidade de
seus tratamentos médicos,
especialmente, àqueles que
são portadores de doenças
raras ou cujo problema de
saúde demandaria várias
intervenções médicas”, diz
nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Além disso, o corregedor
determinou cópia integral do
procedimento aberto contra a
juíza para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes,
tendo em vista o ‘possível envolvimento’ da juíza com Allan dos Santos, investigado no
inquérito das milícias digitais.
Na avaliação do ministro, a suposta ligação ‘pode ser de interesse processual para os fatos examinados’ no bojo da
apuração.
A Procuradoria-Geral de
Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e a Presidência do Tribunal de Justiça
de Minas também foram instadas por Salomão, para seja
investigado ‘eventual cometimento de crime pela magistrada’ em razão de ‘auxílio a Allan dos Santos na divulgação
de novo canal, imediatamente
depois de ordem emanada do
Supremo de bloqueio de contas, em 22 de outubro de 2021’.

Post

O despacho também
faz referência a um post
em que a magistrada
‘aparentemente
menospreza o cargo
que ocupa’

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se reuniu com chefes das Polícias Civis para discutir a segurança nas eleições

Com polícias civis

TSE firma acordo para segurança nas eleições
Lavínia Kaucz

Agência Estado

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Alexandre de Moraes, reuniu-se na última
terça-feira (20), com chefes
das Polícias Civis para discutir a segurança nas eleições. Na ocasião, “reforçou
a importância do estreitamento de laços com as polícias”, informou comunicado do tribunal.
Participaram da reunião 21 delegados-gerais
da Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal e

6 representantes dos Estados. A ata da reunião destaca a possível criação de
um Núcleo de Inteligência
para troca de informações
entre o TSE e as Polícias Civis, com indicação de um
membro para cada região
do País. Outro ponto discutido foi a “absoluta atenção” para a segurança de
eleitores e de todos os envolvidos nas eleições.
Na reunião entre Moraes e as Polícias Civis também foram abordadas a
restrição e fiscalização do
porte de armas e do uso
do celular nas cabines elei-

torais. O TSE já publicou
resoluções definindo que
porte de armas junto às seções eleitorais será proibido de 48h antes do pleito
até 24h depois, e que eleitores deverão deixar o celular com o mesário durante o momento da votação.
O descumprimento de ambas as regras configura crime eleitoral.
Durante a reunião, os
delegados informaram que
têm mantido contato com
os Tribunais Regionais
Eleitorais (TREs) para tratar das questões de segurança e informaram que as

polícias atuarão em regime
de plantão. De acordo com
o comunicado do TSE, uma
das principais preocupações apresentadas foi o aumento do número de armas
em circulação no País.
Moraes já se reuniu em
agosto com os comandantes das Polícias Militares,
com quem discutiu pontos parecidos. Um núcleo
de inteligência com integrantes do TSE e do CNCG
(Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares), debatido
na ocasião, foi criado em 30
de agosto.

gabinete paralelo no MEC

Delegado pede suspensão de inquérito ao STF

Pepita Ortega
Agência Estado

O delegado Raphael Soares Astini, da Polícia Federal em Santos, pediu ao Supremo Tribunal Federal que
suspenda liminarmente o
inquérito que atinge o exministro Milton Ribeiro e
pastores do ‘gabinete paralelo’ no Ministério da Educação em razão de suposto abuso de autoridade do
presidente da investigação,
Bruno Calandrini. Responsável por prender o aliado
do presidente Jair Bolsonaro na Operação Acesso Pago,
em junho, Astini contesta o
fato de ser investigado, em
apuração que diz ser ‘paralela, sem autorização e justa
causa’, por suposta prevaricação com a não transferência de Ribeiro à Brasília.
A solicitação de Astini
foi remetida à ministra Cármen Lúcia, relatora do inquérito da Operação Acesso
Pago, no bojo de um habeas
corpus. No mérito, o delegado quer o trancamento e arquivamento apurações que
atingem ele e outros policiais, alegando que Calan-

drini ‘pode estar usando’ o
inquérito ‘como forma de
vingança pessoal’. Segundo ele, as investigações que
atingem ele e os colegas ‘não
compreendem o objeto inicial estipulado’ pelo Ministério Público Federal e pela
supervisora do caso.
“Considerando o evidente constrangimento ilegal
imposto ao paciente, consistente em se submeter a inquérito policial (onde será
indiciado) que tramita de
forma irregular, sem autorização da Ministra Supervisora, e com instrução ilegal, isto produção de peças
apartadas e com objeto totalmente diferente das razões
que motivaram a instauração, representando evidente
investigação paralela a constranger outros policiais federais em clara ameaça a seu
direito de ir e vir, deduz-se
o presente writ”, resume o
delegado.

Tensão na PF

O HC marca mais um
episódio da tensão que assola a Polícia Federal após a
fase ostensiva das investigações atingirem de maneira
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à ministra
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Acesso Pago
no STF

contundente um aliado do
presidente Jair Bolsonaro.
Depois de a operação ser
deflagrada, Calandrini denunciou suposta ‘interferência’ nas diligências, o que levou a Polícia Federal a abrir
uma apuração sobre o que
chamou de ‘boato’. A crise
escalou com um pedido de
Calandrini pela prisão da
cúpula da PF. Após a solicitação, voltou a circular internamente um relatório da
corporação que atribuiu a
ele ‘inexperiência ou incúria’ no planejamento operacional da ofensiva.

No documento protocolado no STF na quarta-feira
passada (14), Astini diz que
foi surpreendido com um
ofício no dia 8 de setembro,
o qual convocava o delegado para interrogatório. Ele
diz ter respondido o documento, informando sobre o
não comparecimento e pedindo acesso a íntegra do
inquérito.
De acordo com o habeas
corpus levado à ministra
Cármen Lúcia, Calandrini
então o enviou uma mensagem apontando que trata-se de um ‘interrogatório
para indiciamento’ citando
supostos crimes de prevaricação em razão do cumprimento do mandado de prisão contra Milton Ribeiro e
do recolhimento do ex-ministro da Superintendência
da PF em São Paulo.
Astini se defende da imputação de prevaricação
sustentando que ‘nenhum
ato de ofício deixou de ser
praticado ou foi retardado’,
narrando que conduziu Milton Ribeiro à custódia da Policia Federal em São Paulo
‘conforme determinação de
superior hierárquico’.
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guerra contra a ucrânia

Putin chama 300 mil reservistas
Em pronunciamento em rede nacional, o líder russo sugeriu ainda o uso de armas nucleares em virtude do confronto
Matheus Andrade
Agência Estado

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou ontem
mobilização militar parcial para
convocar 300 mil reservistas no
país em virtude da guerra da
Ucrânia. Em pronunciamento em rede nacional, o líder indicou que a medida envolve a
movimentação de reservistas, e
afirmou que a ação é “necessária”, sendo a “única opção” no
momento.
Além disso, Putin declarou
apoio aos referendos convocados em regiões separatistas da
Ucrânia, em um movimento semelhante ao ocorrido durante a
anexação da Crimeia pela Rússia. Entre as regiões afetadas, o
mandatário destacou Luhansk e
Donetsk. O russo defendeu seguidas vezes o que chamou de
“libertação” de territórios de
“neonazistas”.
O presidente sugeriu ainda
o uso de armas nucleares em
virtude do confronto, indicando que todas as opções disponíveis podem ser utilizadas. “Eu
não estou blefando”, afirmou.
Segundo ele, o potencial nuclear do país deve ser lembrado
por aqueles que fazem ameaças
à Rússia e sua integridade territorial. Putin fez uma série de críticas à Organização do Tratado

“

Biden convoca países a condenar Rússia

Não estão
satisfeitos com
uma solução
de paz. Quando
estivemos
buscando atingir
compromissos,
houve comandos
para atrapalhar
negociações
Vladimir Putin

do Atlântico Norte (Otan). O líder afirmou que os ataques por
parte da aliança contra a Rússia
aumentaram nos últimos anos.
Segundo ele, o Ocidente não deseja paz entre Ucrânia e Rússia.
“Não estão satisfeitos com uma
solução de paz. Quando estivemos buscando atingir compromissos, houve comandos para
atrapalhar negociações”.
Em sua visão, líderes ocidentais que vem buscando
apoiar a Ucrânia com equipamentos militares visando o longo prazo estão tomando uma
posição “irresponsável”.

na austrália

Cerca de 230 baleias são
encontradas encalhadas
Agência Estado
Ao menos 230 baleias-piloto
foram encontradas encalhadas
ontem na costa oeste da Tasmânia, Austrália, e apenas metade
pareciam estar vivas, informaram as autoridades do país da
Oceania.
“Um grupo de aproximadamente 230 baleias encalhou
perto do Porto de Macquarie”,
afirmou o Departamento de
Recursos Naturais e Meio Ambiente do estado da Tasmânia.
“Parece que metade dos animais estão vivos”, acrescentou.
As imagens aéreas mostram
uma cena devastadora de dezenas de cetáceos espalhados
ao longo de um trecho de praia
onde a água gelada encontra a
areia.
Moradores jogaram cobertores nas sobreviventes e usaram baldes de água para mantê
-las com vida, enquanto outras
tentavam libertar-se, sem sucesso. Na mesma área, muitas estavam mortas.
As autoridades anunciaram
que especialistas em conservação marinha e funcionários
com equipamentos de resgate
de baleias estavam a caminho
do local. Eles tentarão devolver
à água aquelas que estão suficientemente fortes para sobreviver e, provavelmente, devem
rebocar os animais mortos para
o mar para evitar atrair tubarões à região.
Há quase dois anos, a mesma região foi cenário de outro
encalhe em massa, com quase 500 baleias-piloto, das quais

apenas 100 sobreviveram. As
causas dos encalhes em massa
não são completamente compreendidas.
Cientistas sugerem que podem ser provocados por grupos
que desviam de sua rota depois
que se alimentam muito perto da costa.
As baleias-piloto são muito sociáveis e costumam seguir
os companheiros de grupo que
entram em situações de perigo.
Às vezes acontece quando
baleias idosas, doentes ou feridas nadam até a costa e outras integrantes do grupo as
seguem, em uma tentativa de
responder aos sinais de socorro
da baleia que ficou encalhada.
Outras ficam confusas e
acreditam estar em mar aberto
quando ouvem sonares de alta
frequência, quando na verdade
estão em praias íngremes, como
acontece no caso das baleias encalhadas na Tasmânia. Esta semana também foram encontrados 14 cachalotes machos jovens
mortos, encalhados em uma
praia remota em King Island, na
costa norte da Tasmânia.
A morte dos cetáceos pode
ser um caso de “desventura”,
afirmou o biólogo da vida selvagem Kris Carlyon, da agência
ambiental do governo, ao jornal
local Mercury.
“A causa mais comum para
estes eventos é uma desventura, podem ter ido buscar comida perto da costa, podem ter
encontrado alimento e possivelmente ficaram presas na maré
baixa”, explicou Carlyon. “Esta
é a teoria no momento”, acrescentou.

Foto: Fotos Públicas

Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu
seu discurso na 77a Assembleia Geral da ONU, ontem, acusando a Rússia de
violar a Carta das Nações
Unidas ao invadir a Ucrânia. O discurso do americano veio poucas horas depois de o presidente russo,
Vladimir Putin, anunciar a
maior mobilização nacional
desde a 2a guerra e ameaçar
os aliados da Ucrânia com
um ataque nuclear.
“Vamos falar claramente. Um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas
invadiu seu vizinho, tentou
apagar um estado soberano
do mapa”, o presidente começou dizendo.
“A Rússia violou descaradamente os princípios
fundamentais da Carta das
Nações Unidas”. Por ser um
membro permanente do
Conselho de Segurança, a
Rússia tem poder de veto
em qualquer decisão que os
demais países tomarem sobre a Ucrânia.
Ao acusar Putin de violar a carta base de formação
da ONU, Biden convocou
todas as nações, sejam democracias ou autocracias,
a se manifestarem contra a
“guerra brutal e desnecessária” da Rússia e a reforçar
o esforço da Ucrânia para se
defender.
“O presidente Putin fez
ameaças nucleares abertas contra a Europa e um
desrespeito imprudente
pelas responsabilidades
de um regime de não-proliferação [nuclear]. Agora a Rússia está convocan-
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Para Joe Biden, a Rússia violou os princípios da Carta das Nações Unidas

Poder

Por ser um membro
permanente do Conselho
de Segurança, a Rússia
tem poder de veto em
qualquer decisão que os
demais países tomarem
sobre a Ucrânia

do mais soldados para se
juntar à luta, e o Kremlin
está organizando um referendo falso para tentar
anexar partes da Ucrânia
- uma violação extremamente significativa da carta da ONU”, disse.
Biden se refere às regiões controladas pela Rússia no leste e sul da Ucrânia
que anunciaram na última
terça-feira planos para realizar referendos apoiados
pelo Kremlin nos próximos
dias para se tornar parte da
Rússia e quando Moscou

está perdendo terreno na
invasão. O presidente Vladimir Putin anunciou ontem uma mobilização parcial para convocar 300.000
reservistas e acusou o Ocidente de se envolver em
“chantagem nuclear”.
Biden voltou a apontar
a guerra na Ucrânia como
consequência das decisões
de Vladimir Putin apenas. “A Rússia disse que
foi ameaçada. Ninguém
ameaçou a Rússia e ninguém além da Rússia buscou conflito”.

do reino unido

Primeira-ministra avalia a adesão para
uma nova Comunidade Política Europeia
Agência Estado
A primei ra-m i n ist ra
conservadora britânica, Liz
Truss, que assumiu do dia
6 e no passado votou contra
o Brexit, estaria avaliando
se deve trabalhar para que
o Reino Unido passe a integrar uma nova Comunidade
Política Europeia, cuja criação foi defendida pelo presidente francês, Emmanuel
Macron.
A imprensa britânica, citando fontes de Downing
Street, diz que a primeiraministra pediu mais informações sobre o projeto antes de decidir se participará
da primeira reunião formal
para lançar o grupo, marcada para outubro, em Praga,
capital da República Checa.
Quando o líder francês
propôs a ideia do grupo,
em maio, ele argumentou
que não pretendia que fos-

se uma substituição à União
Europeia. O objetivo, segundo ele, era criar uma espaço
para permitir a discussão
de algumas questões importantes compartilhadas com
nações que não integram o
bloco atualmente, como segurança, energia, transporte e circulação de pessoas.
De acordo com a rede britânica BBC, autoridades do
Reino Unido estão buscando garantias de que a reunião não será dominada por
países ou instituições da UE.
Segundo fontes citadas pela
rede, o Reino Unido gostaria de ver outras peças importantes, de fora do bloco,
participando do encontro.
A rede lembra que projetos
semelhantes têm surgido há
décadas, mas a reunião em
Praga é o primeiro grande
impulso desde a saída do
Reino Unido da União Europeia.
A questão, segundo o

n
O Reino Unido
passou a ser
impedido de
participar
das cúpulas
do Conselho
Europeu desde
que deixou a UE
em 31 de janeiro
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The Independent, pode ser
abordada nos encontros que
Truss manterá esta semana
em Nova York, para onde
viajou para participar da Assembleia-Geral da ONU. Ela
se reuniu ontem com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
O Reino Unido passou

a ser impedido de participar das cúpulas do Conselho
Europeu desde que deixou a
UE em 31 de janeiro de 2020.
Mas, de acordo com o Independent, Truss está ponderando os impactos políticos
em casa de uma eventual entrada do Reino Unido para a
nova comunidade, o que poderia deixá-la do lado oposto aos conservadores eurocéticos.
Segundo a BBC, todos os
27 membros da UE serão convidados, bem como o Reino
Unido, Ucrânia, Noruega,
Suíça e Turquia. A rede acrescenta que seis nações dos Balcãs Ocidentais também devem ser convidadas, junto
com Islândia, Liechtenstein,
Moldávia, Geórgia, Armênia
e Azerbaijão. Citando fontes no bloco, a BBC afirma
que um memorando prévio
já foi enviado, mas os convites formais ainda serão encaminhados.
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pagamentos

Uso de cartões de crédito é
maior entre os nordestinos
Região registrou alta de 49% nas operações de crédito, débito ou pré-pago
thadeu.rodriguez@gmail.com

O Nordeste foi a região
com maior crescimento proporcional na realização de
operações com cartões de
pagamento – crédito, débito
e pré-pago, no segundo trimestre deste ano, de acordo
com a Associação Brasileira das Empresas de Cartão
de Crédito e Serviços (Abecs). A alta foi de 49%, sobre
igual período de 2021, superando Centro-Oeste (45,2%),
Norte (44,5%), Sudeste (35%)
e Sul (31,8%).
De acordo com o economista e professor da Universidade Federal da Paraíba,
Cássio da Nóbrega, o crescimento nordestino pode ser
explicado pelas políticas de
transferência de renda, que
aquecem o comércio e o setor de serviços, e pela diminuição de renda da população, que recorrem aos cartões
para “ampliar” o orçamento
familiar.
“Na época em que o Bolsa Família foi lançado, houve um grande crescimento
do varejo na região Nordeste. Nos últimos anos, tivemos
o Auxílio Emergencial e, agora, o Auxílio Brasil. Com o re-

passe de valores às famílias
de baixa renda, há o incentivo ao consumo, sendo os cartões meios bastante utilizados”, explica o economista.
Cássio da Nóbrega também cita a inflação como fator que impulsiona o uso
dos cartões de pagamento.
Ele afirma que, com a perda
do poder de compra pela inflação, as famílias recorrem
aos cartões para prorrogar
o pagamento das despesas.
“O perigo desta prática é o
comprometimento da renda com custos fixos, como
os gastos com alimentação,
deslocamento e vestimenta,
por exemplo. O valor da parcela vai ingressar na lista de
despesas”.
Valores
No que se refere aos valores movimentados, o Sudeste
lidera com R$ 499,5 bilhões.
Em seguida estão as regiões
Sul (R$ 122 bilhões), Nordeste (R$ 109,5 bilhões), Centro
Oeste (65,9 bilhões) e Norte
(R$ 34,8 bilhões). O total registrado no país, no segundo
trimestre, foi de R$ 831,8 bilhões. Por dia, os brasileiros
registraram uma média de
104 milhões de pagamentos
com cartões.

Foto: Jessica Sacramento/Arquivo pessoal

Thadeu Rodrigues

Uso de cartões movimentou R$ 109,5 bilhões no Nordeste

Expansão do setor atinge interior do Brasil
A digitalização da economia está alcançando
todo o país. A Abecs aponta que tem sido crescente
nos últimos anos a participação das cidades do interior no total das transações realizadas com cartões
de pagamento. Conforme a
entidade, isto é reflexo da
expansão do setor, da inclusão financeira e do maior
acesso aos meios digitais
pela população localizada
longe dos grandes centros.

No primeiro semestre
de 2008, 44% das operações com cartões eram realizadas em cidades do interior. Já no mesmo período
de 2022, o índice de participação é de 60%, estando
o restante com as capitais
brasileiras.
Cássio da Nóbrega destaca que a pandemia de Covid-19 acelerou o processo
de digitalização também
nos meios de pagamento.
“As micro e pequenas em-

presas se readequaram à
digitalização. Com custo
quase zero, é possível fazer
negócios por meio do WhatsApp, como receber os pedidos e enviar os produtos,
utilizando os cartões ou Pix
como meios de pagamento”.
Segundo ele, essa praticidade estimula o consumo,
ao que o economista recomenda planejamento financeiro. “Tudo deve ser definido no orçamento familiar.
As receitas e as despesas”.
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lançamento

CG terá primeira colheitadeira de palma do país
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) irá lançar o protótipo de uma máquina colheitadeira de palma no próximo
dia 29, durante a programação do 10o Congresso Internacional de Palma e 3o Agropec Semiárido, na Fazenda
Riacho do Navio, em Campina Grande.
A máquina foi desenvolvida pela indústria Laboremus
a partir de uma a demanda
da CNA, sob coordenação do
presidente da Faepa, Mário
Borba, para inovar e mecanizar o processo de colheita da

raquete de palma. O equipamento é inédito no Brasil.
A palma forrageira é uma
planta de alto valor nutritivo
e utilizada como alternativa
na alimentação de animais no
Nordeste. Essa produção contribui para o desenvolvimento da pecuária no Semiárido
brasileiro.
A mecanização da colheita
ampliará a produção da palma no Brasil. Segundo dados
do Censo Agropecuário 2017
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
região Nordeste concentra
98,8% da produção brasileira.

A CNA investiu R$ 150
mil para o desenvolvimento da pesquisa e do protótipo
em um período de dois anos.
Especificações
O equipamento funcionará acoplado ao trator. A palma
será transportada por uma
esteira até o carroção ou direto ao vagão forrageiro, que
fará a trituração do produto
e pode ir direto para os cochos de alimentação dos animais. Isso otimizará o processo produtivo.
O peso aproximado da colheitadeira é de 2.000 kg. A

produção estimada em testes
na Fazenda Riacho do Navio
em plantio de fileira simples
foi entre 50 toneladas a 100 toneladas por hora.
Já na Fazenda Carnaúba, em Taperoá, a colheita de
plantio em fileira dupla ficou entre 100 e 200 toneladas
por hora.
De acordo com a indústria,
a previsão é que o equipamento esteja disponível para
comercialização no primeiro
semestre de 2023. O custo ao
produtor deverá ter valor de
colheitadeiras de mercado entre uma e duas linhas.

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

-0,68
0,67
0,47
1,06
1,62
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m vários lugares do mundo os impactos dos
setores culturais sobre a economia são cada
vez mais visíveis e significativos, tornando a
produção cultural um negócio estratégico para os
territórios.
A insuficiência de dados e estudos sobre a
economia da cultura no Brasil tem contribuído
para a invisibilidade desse setor, inclusive a
dificuldade de comparação mais efetiva das
atividades culturais brasileiras com a de outros
países.
O momento é oportuno para que os novos
planos de governos estadual e federal incluam
investimentos para o desenvolvimento de
pesquisas, bases estatísticas e produção de
informações atualizadas, fundamentais para a
formulação de políticas públicas de cultura.
Uma política pública bem formulada precisa
de um diagnóstico que identifique os problemas
e as necessidades, bem como as soluções dos
problemas para o desenvolvimento do setor que
se deseja atuar. Uma política pública significa
o reconhecimento por parte dos governantes do
papel estratégico da cultura na preservação da
identidade de um território.
O Sistema de Informações e Indicadores
Culturais 2020 (SIIC), pelo IBGE, informa que a
pandemia teve forte efeito no setor cultural. Em
2019, 5,5 milhões de pessoas (5,8%) trabalhavam
em atividades culturais. Em 2020, eram 4,8 milhões
(5,6%), invertendo ganho crescente do setor desde
2016.
Dados do IBGE/2020, indicam que 41,2% dos
trabalhadores da cultura atuam na informalidade.
O setor cultural emprega 5,6% dos trabalhadores
brasileiros.
Cidades maiores ofertam mais bens e serviços
e tendem a produzir mais atividades culturais,
estimulando o deslocamento do público da
sua região de influência. Municípios menores
têm nessas atividades a principal ou uma das
principais motivações para atrair o deslocamento
de moradores de outros lugares.
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
(Munic) informa que 5,2% dos municípios têm
atratividade cultural maior do que a esperada,
com festivais de cinema, turismo cultural,
apresentações musicais, feiras de livros, desfile de
carnaval, peças de teatro, eventos culturais e festas
tradicionais populares. Mais da metade desses
municípios têm equipamentos culturais (57%)
como museu, teatro ou sala de espetáculo, centro
cultural, cinema, clube e ponto de cultura.
Com essa amostragem é possível perceber o
quanto o setor cultural tem grande significado
para a economia. É incontestável a importância
dos dados estatísticos do IBGE no campo cultural,
subsidiando com informações e conhecimentos
a gestão pública em todas as esferas e
fundamentando os estudos e projetos, de mestrado
e doutorado, em diversas áreas de ciências
humanas.
O Instituto Itaú Cultural, criado em 1987,
também é uma excelente fonte de dados, pois
dispõe do mapeamento de manifestações artísticas
e incentiva a pesquisa e a produção dos mais
diversos segmentos culturais.
A pesquisa tem um papel importante para as
práticas culturais da população e para as políticas
públicas, possibilitando a qualificação, expansão
e diversificação das atividades culturais e do
turismo com os museus, teatros, festas populares,
exposições e outras experiências.
A cultura e a arte são a identidade de um
território, razão pela qual é fundamental o
apoio dos poderes públicos, mas também deve
ser percebida pelos produtores culturais e
consumidores como uma atividade econômica
sustentável, um negócio criativo em um mercado
competitivo.
As artes são expressões da criatividade humana
que criam riqueza e trabalho nas diversas áreas
de nossa vida como fontes de entretenimento e
crescimento espiritual. Podemos até afirmar que os
setores culturais estão se tornando mais comerciais
e mais competitivos, mas, para isso, a criatividade,
a qualidade e originalidade são essenciais.
A tendência de tempo livre mais amplo
converge para as atividades de enriquecimento
cultural, com oportunidades para a atração de
novos e maiores públicos nos espaços culturais,
além de fomentar mais qualidade de vida e de
tempo criativo para os cidadãos. É por isso que as
políticas culturais precisam favorecer a diversidade
cultural e fornecer aos diversos segmentos da
população os meios de desenvolver seu potencial
criativo e suas aspirações mais legítimas.
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queda da inflação

BC interrompe ciclo de alta dos juros
Após um ano e meio de reajustes seguidos, o Copom decidiu, ontem, manter a taxa Selic em 13,75% ao ano
Wellton Máximo
Agência Brasil

A queda da inflação fez o
Banco Central (BC) interromper o ciclo de alta dos juros
após um ano e meio de reajustes seguidos. Por sete votos a dois, o Comitê de Política
Monetária (Copom) manteve
a taxa Selic, juros básicos da
economia, em 13,75% ao ano.
A decisão era esperada pelos
analistas financeiros.
A taxa continua no maior
nível desde janeiro de 2017,
quando também estava em
13,75% ao ano. Essa foi a primeira pausa nas elevações

após 12 altas consecutivas,
num ciclo que começou em
meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis.
De março a junho do ano
passado, o Copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. No
início de agosto, o BC passou a
aumentar a Selic em um ponto
a cada reunião. Com a alta da
inflação e o agravamento das
tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada em 1,5
ponto de outubro do ano passado até fevereiro deste ano.
O Copom promoveu dois aumentos de um ponto, em mar-

ço e maio, e dois aumentos de
0,5 ponto, em junho e agosto.
Antes do início do ciclo de
alta, a Selic tinha sido reduzida para 2% ao ano, no nível
mais baixo da série histórica
iniciada em 1986. Por causa
da contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19, o Banco Central tinha
derrubado a taxa para estimular a produção e o consumo. A
taxa ficou no menor patamar
da história de agosto de 2020
a março de 2021.
Inflação
A Selic é o principal instrumento do Banco Central
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

para manter sob controle a
inflação oficial, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Em agosto, o indicador fechou
em 8,73% no acumulado de 12
meses, após ter se . Esse foi o
segundo mês seguido de inflação negativa, por causa da
queda do preço da energia e
da gasolina.
Apesar da desaceleração
recente, o valor está acima do
teto da meta de inflação. Para
2022, o Conselho Monetário
Nacional (CMN) fixou meta
de inflação de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portan-

to, não podia superar 5% neste
ano nem ficar abaixo de 2%.
No Relatório de Inflação
divulgado no fim de junho
pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que
o IPCA fecharia 2022 em 8,8%
no cenário base. A projeção, no
entanto, está desatualizada e
deverá ser revista para baixo
por causa das desonerações
sobre a gasolina e o gás de cozinha. A nova versão do relatório será divulgada no fim de
setembro.
As previsões do mercado
estão mais otimistas. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com institui-

ções financeiras divulgada
pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 6%. No
início de junho, as estimativas
do mercado chegavam a 9%.
Controle
A elevação da taxa Selic
ajuda a controlar a inflação.
Isso porque juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Por outro lado, taxas
mais altas dificultam a recuperação da economia. No último Relatório de Inflação, o
Banco Central projetava crescimento de 1,7% para a economia em 2022.

empresa quebrada

Justiça de São Paulo decide pela
falência do Grupo Itapemirim
Camila Maciel
Agência Brasil

Medidas deverão ser adotadas no prazo de até 15 dias, sob pena de multa de R$ 50 milhões

O juiz João de Oliveira
Rodrigues, da 1a Vara de Recuperação Judicial de São
Paulo, determinou a indisponibilidade dos bens e arresto de valores existentes
em contas bancárias de Sidnei Piva de Jesus, acionista e
presidente do grupo no momento dos atos que levaram
as empresas à quebra.
O magistrado aponta que
há indícios de “confusão patrimonial” entre a Itapemirim e a empresa Piva Consulting LTDA. Na mesma ação,
o juiz autorizou o arrendamento de ativos da Itapemirim para a Transportadora
Turística Suzano. “Visando,
assim, a liquidação eficiente
dos ativos do Grupo Itapemirim, em momento oportuno,

Ação
Juiz determinou a
indisponibilidade
dos bens e arresto de
valores existentes em
contas bancárias de
Sidnei Piva de Jesus,
acionista e presidente
do grupo

resguardando os interesses
da coletividade de credores”,
aponta a decisão.
Apesar de estar em recu-

peração judicial desde 2016, o
conglomerado lançou a companhia aérea ITA em maio de
2021. Em 17 de dezembro do
mesmo ano, a empresa anunciou a suspensão das operações, informando que a paralisação era temporária para
uma reestruturação interna.
Após os problemas no
transporte aéreo, a Itapemirim anunciou também, no
final de dezembro, que iria
retirar linhas de ônibus e reduzir a quantidade de cidades atendidas em suas rotas.
Em janeiro, a Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) proibiu que a Itapemirim retomasse a comercialização de passagens aéreas.
A reportagem solicitou
um posicionamento da Itapemirim, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

redução do ICMS

Anatel determina que empresas
repassem benefício ao consumidor
Agência Brasil
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou às prestadoras de
serviços de telecomunicações
o repasse imediato aos consumidores da redução das
alíquotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS). A medida
visa o cumprimento da Lei
Complementar no 194, de 23
de junho de 2022, que estabeleceu um teto para o ICMS
que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comuni-

cações e transportes coletivos.
A legislação não permite
às unidades federativas cobrar taxas com percentual
acima da alíquota estabelecida nas operações de caráter geral, que varia entre 17%
e 18%. De acordo com Anatel,
a determinação não se aplica
às prestadoras de serviços de
telecomunicações abrangidas
por regime tributário que não
implica na redução de alíquota de ICMS, como o Simples.
Porém, consumidores têm
reclamado que as empresas
de telecomunicações não têm

repassado a queda na alíquota para as contas de telefone,
internet, TV a cabo, entre outros serviços.
As medidas para o repasse da redução ao consumidor deverão ser adotadas no
prazo de até 15 dias, a partir da publicação da decisão
no Diário Oficial da União,
com efeitos retroativos à data
da publicação da lei complementar.
A Anatel estabeleceu multa de até R$ 50 milhões em
caso de descumprimento da
determinação.

consumo

Vendas de celulares crescem 3,1%
no 2o trimestre em relação a 2021
Circe Bonatelli
Agência Estado

As vendas de celulares
no Brasil subiram 3,1% no
segundo trimestre de 2022
em relação ao mesmo período de 2021, totalizando
11,3 milhões de unidades
(um acréscimo de 345 mil).
Em termos de receita, esse
mercado cresceu 14,1%, movimentando R$ 17 bilhões
na mesma base de comparação. Os dados são da con-

sultoria IDC e foram divulgados ontem.
O resultado do segundo
trimestre mostrou uma recuperação do mercado, que
havia registrado queda de
5,8% na comparação anual,
afetado, principalmente,
pela falta de componentes
para produção devido ao desarranjo das cadeias globais
de suprimentos.
O preço médio dos aparelhos vendidos foi de R$
1.878 entre abril e junho, sen-

do 10% maior do que no mesmo período do ano passado,
reflexo do aumento dos custos de produção e frete, além
da desvalorização do real,
segundo a consultoria.
Os produtos na faixa de
preço entre R$ 1.500 e R$
1.799 foram os mais vendidos, representando 32% do
volume total de vendas de
smartphones. Do total de
11,3 milhões de aparelhos
comercializados, 10,8 milhões são do tipo smartphone.

proposta em análise

Prefeitura de Campina Grande encaminha projeto para Refis
O prefeito Bruno Cunha
Lima encaminhou para a Câmara de Vereadores de Campina Grande, ontem projeto
de um novo Refis no município. Na proposta, parcelamentos de até cinco anos de débitos tributários vencidos em
2021, além de 100% de descontos em multas e juros.
O Projeto de Lei Complementar no 011/2022, que institui o Programa Especial de

Parcelamento de Créditos
da Fazenda Pública do Município de Campina Grande – Refis 2022, será votado
em nível prioritário pela Câmara, segundo o presidente
Marinaldo Cardoso.
Conforme o projeto, tornase possível a regularização dos
débitos tributários, de pessoas
físicas e jurídicas, de natureza tributária e não tributária,
constituídos ou não, inscritos

ou não em Dívida Ativa, com
exigibilidade suspensa ou não,
ainda que em fase de cobrança administrativa ou judicial.
Nesse caso inclui também os
decorrentes da falta de recolhimento de valores retidos
por contribuinte substituto ou
responsável tributário.
A medida, proposta por
Bruno Cunha Lima, autoriza o parcelamento em até 60
prestações e concede descon-

to de até 100% nas multas e
juros incidentes sobre débitos tributários vencidos até 30
de dezembro de 2021, de acordo com as condições e vantagens estabelecidas no referido Projeto de Lei.
Em sua exposição de motivos, o prefeito explicou que a
medida beneficiará aos cidadãos em débito perante o Município com a sua regularização, bem como representará

a redução de demandas judiciais de execução fiscal a serem
interpostas pela ProcuradoriaGeral do Município.
Por fim, Bruno destacou ser
fundamental a adoção de medidas de incentivos à quitação
de débitos fiscais considerando
a pandemia do novo coronavírus, que diminuiu a arrecadação tributária no Município, ao
tempo em que elevou despesas
e investimentos em saúde.
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dia de celebrar

Visibilidade bissexual em pauta
População “bi” ainda luta contra o preconceito e busca mais inclusão nos serviços públicos de apoio
Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Amanhã será comemorado o Dia da Visibilidade Bissexual, data cujo objetivo é
convidar as pessoas bissexuais, familiares, amigos e
sociedade para reconhecer
e celebrar a bissexualidade,
a história, a comunidade e a
cultura bissexual, além do
respeito a vida desse grupo.
A data também propõe
o reconhecimento à diversidade bissexual e o combate
à chamada bifobia, ou seja, o
preconceito, discriminação e
à violência contra pessoas bissexuais, além do ato de deslegitimar a sexualidade deste grupo, através de dúvidas
ou piadas.
De acordo com o Manual
de Comunicação LGBT da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT),
bissexual é a pessoa que se relaciona afetiva e sexualmente
com pessoas de ambos os sexos/gêneros. O termo “Bi” é
o diminutivo para se referir
a pessoas bissexuais.
O Dia da Visibilidade Bissexual foi celebrada pela primeira vez no ano de 1999, nos
Estados Unidos, e desde então busca trazer visibilidade
as pessoas que se relacionam
afetiva e sexualmente com
pessoas de ambos os sexos/
gêneros, que muitas vezes,
podem sofrer preconceitos,
inclusive dentro da própria
comunidade LGBTQIAP+.
Segundo o gerente Executivo de Direitos Sexuais e
LGBTQIAP+ da Secretaria de
Estado da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh-PB),
Fernando Luiz, nos últimos
anos, ocorreram avanços na
questão da visibilidade da população bissexual, mas entre

as letras da sigla LGBTQIAP+,
a “B” seria a mais invisibilizada, devido ao próprio preconceito com esse grupo.
Ele destaca que, muitas vezes, as pessoas bissexuais são
tratadas de forma preconceituosa, como “indecisas”, que
“estão passando por uma fase
de transição ou descoberta”
(entre a homossexualidade
ou heterossexualidade, geralmente) ou então que são pessoas “promíscuas”. “Os principais problemas vivenciados
pela população bissexual envolvem a invisibilidade, o
acesso aos equipamentos –
pela própria incompreensão
da sociedade – sobre a orientação sexual desse indivíduo.
Estas pessoas são associadas
muitas vezes a indecisão, a
uma pessoa que é indefinida, quando na verdade não é
isso”, declarou.
Segundo o gerente, essa
invisibilidade amplia a necessidade de incluir a população
bissexual nos equipamentos
do Estado e oferecer os recursos dos espaços LGBT, tais
como o acolhimento psicossocial e jurídico. “Esses serviços são oferecidos para essas
pessoas procurarem resolver, se encontrar ou se entender, enquanto pessoa humana”, acrescentou.
Fernando Luiz ressalta que o Dia da Visibilidade
Bissexual serve como maneira de trazer destaque a população bissexual que é composta de mulheres e homens cis
(se identificam com o gênero
atribuído no nascimento) ou
trans (se não identificam com
o gênero atribuído no nascimento). “A orientação sexual
é uma coisa e a identidade de
gênero é outra, mas a gente
termina confundindo muito.
Por isso, usamos lives e outros
momentos de encontro para

à moda antiga

Comunicação em papel
segue forte nos dias atuais
Agência Brasil
A poucos dias das eleições e na reta final das campanhas, o volume de envio
de correspondências, sobretudo por candidatos e partidos, é alto. “A gente pensa
que, com a substituição pelas mídias digitais, não há
mais espaço para a comunicação em papel, mas isso
não é verdade”, detalhou
a superintendente Nacional de Canais dos Correios,
Paula Guinatti.
Em entrevista ao programa Repórter Nacional, da
Rádio Nacional, ela lembrou
que a vantagem do serviço
de mala direta para candidatos e partidos neste período é a mesma oferecida a
empresas, organizações não
governamentais (ONGs) e
profissionais liberais: poder
segmentar o envio. “Mesmo
com rede social e WhatsApp, ainda é muito utilizada
a mala direta. O tradicional
continua forte”.
“Quem não tem mailing,
já que é uma dificuldade ter
número de todo mundo e alcance em mídia social, pode
contar com a mala não endereçada e destinar aquele

objeto para aquela região
alvo, para aquela cidade
ou para aquele conjunto de
municípios em que o candidato tem que conversar com
a população e, muitas vezes, não tem um meio para
fazê-lo.”
TREs
Segundo Paula, os Correios colocam à disposição
dos Tribunais Regionais
Eleitorais um conjunto de
serviços para o período eleitoral. Além de fazer o pagamento da alimentação dos
mesários por meio do vale
postal eletrônico, a empresa
realiza o transporte do material de apoio a ser utilizado nas urnas eleitorais e do
próprio equipamento.
“Este ano, por exemplo,
temos mais de 100 mil urnas transportadas pelos
Correios. Algumas já foram transportadas antes
mesmo do período eleitoral, com essa possibilidade
de fazer a organização das
urnas pelas zonas eleitorais.
Outras serão transportadas
pelos Correios no fim de semana das eleições, seja primeiro turno, seja segundo
turno.”

Foto: Arquivo pessoal
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Fernando Luiz é o gerente Executivo de Direitos Sexuais e LGBTQIAP+ da Secretaria da Diversidade Humana

tratar especificamente dessa
especificidade da diversidade humana que é a pessoa bi”,
completou.
Ele reforça que qualquer
ação que demonstre ódio ou
aversão pela pessoa bi pode ser
considerada bifobia e que esse
é um fenômeno que permeia
não apenas entre as pessoas
heterossexuais para as bissexuais, mas dentro da própria
população LGBTQIAP+ ao excluir os bissexuais. “Quando
não acontecem os processos
de formação da educação é que

Crime

Qualquer ação
que demonstre ódio
ou aversão pela
pessoa bissexual
pode ser
considerada
bifobia

se confunde a bissexualidade
com alguém que é indeciso ou
alguém que não tenha a sexualidade definida. Nisso, a preocupação do Governo é estar o
tempo todo tratando dessas temáticas, especificamente da temática da bissexualidade para
destacar a importância do respeito à população bi”, defendeu o gerente.
A Secretaria de Estado da
Mulher e da Diversidade Humana planeja realizar amanhã, uma transmissão ao vivo
nas redes sociais da secretária

Lídia Moura (devido as vedações do período eleitoral que
impedem o uso das redes sociais oficiais do Governo do
Estado).
O objetivo, segundo o gerente Executivo de Direitos
Sexuais e LGBTQIAP+ é promover uma discussão sobre
a visibilidade da população
bissexual, e a saúde dessas
pessoas.
A live ainda está sendo organizada e maiores detalhes
sobre os participantes ainda
serão divulgados.

adolescentes

Campanha faz alerta contra abusos
Ana Cristina Campos
Agência Brasil

O Centro de Estudos Integrados, Infância, Adolescência
e Saúde (CEIIAS), organização
não governamental mantenedora da rede Esse Mundo Digital, lançou ontem, Dia do Adolescente, o projeto #SemAbusos
#MaisSaude.
A campanha tem o apoio
da Google.org e da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP). O

principal objetivo é a produção e divulgação de materiais
de sensibilização sobre violência, abuso e experiências traumáticas, offline e online, para
melhor delinear intervenções,
informações em saúde e estratégias de prevenção.
A ação é composta por uma
pesquisa sobre comportamentos atuais offline e online, para
identificação da prevalência de
todas as formas de violência
com adolescentes entre 10 e 18

anos e pelos quatro vídeos que
serão lançados hoje sobre a violência e direcionados para educadores, profissionais de saúde
e pediatras, crianças e adolescentes e público em geral. Os
vídeos estão disponíveis no canal do CEIIAS no YouTube e no
seu site.
O projeto #SemAbusos
#MaisSaude é resultado de documento produzido pelo Grupo de Trabalho Saúde na Era
Digital, liderado pela pediatra

especialista em clínica de adolescentes e diretora do CEIIAS,
Evelyn Eisenstein, para a Sociedade Brasileira de Pediatria de
mesmo nome “#SemAbusos
#MaisSaude”.
“Muitas pessoas não percebem que grande parte do abuso sexual é influenciada pela mídia e também pela mídia digital,
quando se banaliza o encontro
sexual e se desrespeita o corpo
de crianças e adolescentes”, disse a médica, em nota.

Coros 2022

Festival terá a participação de 50 grupos

A 20ª edição do Festival Paraibano de Coros (Fepac) será realizada de 2 a
6 de novembro de 2022, na
Fundação Espaço Cultural
(Funesc), em João Pessoa. O
evento, promovido pela Universidade Federal da Paraíba
em parceria com a Fundação
Espaço Cultural, terá a participação de 50 grupos representando 10 estados brasileiros, incluindo a Paraíba.
A abertura oficial do Festival vai ocorrer no dia 1º de
novembro, a partir das 19h,
na Igreja de São Francisco,

na capital paraibana, com
apresentações da Orquestra
Sinfônica Municipal de João
Pessoa, dos corais universitários da UFPB e da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG) e presença
do maestro americano José
‘Peppie’ Calvar, professor
da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos.
Entre os dias 2 e 6 de novembro, haverá apresentações de grupos de Alagoas,
Ceará, Goiás, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, São Pau-

lo e Sergipe, entre corais infantis, adultos e da melhor
idade. Em todas as noites,
o evento será aberto com a
participação de um grupo
musical, a exemplo da Orquestra Armorial do Colégio Marista de João Pessoa,
que se apresentará na primeira noite.
Nos dias 4 e 5, haverá ainda, como parte da programação do Fepac, a Convenção Regional da Associação
Brasileira de Coros – Abraco, ocasião em que o maestro
americano Peppie vai minis-

trar a oficina ‘Metodologia
da Regência Coral’.
Ao completar duas décadas de existência, o Festival
está consolidado como um
dos mais importantes eventos de canto de coro do Brasil, na avaliação do maestro
e coordenador do Fepac, professor Eduardo Nóbrega.
“O objetivo do festival,
quando foi criado, foi de reativar esse movimento cultural vocal na Paraíba, que passou para outro patamar, com
a criação de novos corais no
estado”.
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Cães e gatos

“Dia D” de vacinação acontece sábado
Equipes de Vigilância Ambiental e Zoonoses estarão em 156 pontos espalhados pela cidade para vacinar contra a raiva
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) realiza no próximo sábado (24) o “Dia D”
da Campanha de Vacinação
Antirrábica para cães e gatos. Das 8h até as 17h, as equipes de Vigilância Ambiental
e Zoonoses estarão em 156
pontos espalhados pela cidade para vacinar contra a raiva os animais a partir dos três
meses de vida.
Atualmente, na capital
existe uma população estimada de mais de 97 mil cães
e cerca de 9.700 gatos. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta para esta campanha é vacinar 70% desses
animais. Para a imunização,
é necessário que o cuidador
leve o cartão de vacinação do
bicho, mas aqueles que não tiverem o cartão também receberão o comprovante de vacinação.
“Estamos montando uma
grande estrutura, com vários
pontos de vacinação dispostos em unidades de saúde,
escolas, instituições públicas
e privadas, comércios parceiros, para que as pessoas tenham um ponto de vacinação
próximo de suas casas para
levar seus bichinhos para receberem a vacina, que é uma

Alerta

Caso seja a primeira
vez que o animal será
vacinado, o responsável
precisa ficar em alerta
para a segunda dose,
que deve ser realizada
após 30 dias

proteção não apenas para o
animal, mas para o ser humano também”, destacou a diretora de Vigilância em Saúde
da SMS, Raquel Moraes.
Caso seja a primeira vez
em o que o animal será vacinado, o responsável deve ficar em alerta para a segunda
dose, que deve ser realizada
após 30 dias. Animais com
menos de três meses não devem ser vacinados. Além
disso, se o animal estiver debilitado ou a fêmea estiver
gestante também não deverá
receber a vacina.

Foto: Secom-JP

A Campanha de Vacinação Antirrábica tem início neste dia 24 de setembro e seguirá até 28 de outubro deste ano.
Quem não conseguir ir a um
dos pontos de vacinação disponíveis neste “Dia D” poderá levar seu animal para imunizar
ao longo da semana no posto fixo instalado no Centro de
Zoonoses, localizado na Rua
Walfredo Macedo Brandão, nº
100, Bancários. O atendimento acontece das 8h às 12h e das
13h às 17h e o telefone para contato é o (83) 3214-3459.
Raiva animal
A raiva animal é uma
doença causada por um vírus. Ela ataca diversos animais, e também o homem.
Quase 100% das pessoas que
adquirem a doença chegam
ao óbito. O cão, o gato e o morcego são os principais transmissores da raiva em áreas
urbanas.
O animal raivoso apresenta mudança de comportamento, para de comer, esconde-se em locais mais escuros,
tenta beber água sem conseguir engolir, procura fugir de
onde está preso e morde tudo
o que vê pela frente (objetos,
animais e pessoas).

A Campanha de Vacinação Antirrábica tem início no próximo sábado e seguirá até 28 de outubro

2a edição

para cães

Festival de Queijo em Soledade começa amanhã

A 2ª edição do Festival de
Queijo em Soledade será iniciada amanhã. O evento é
promovido pela Prefeitura
Municipal e vai até o próximo domingo. Durante os três
dias, a programação contará com Fampress, Concurso
Rei e Rainha do Queijo, apresentações culturais e o 1o Encontro Nordestino de Repentistas.
Acontecendo pela segunda vez, o festival consagra o
município como a Capital do
Queijo na Paraíba. Em 2021,
Soledade recebeu visitantes
de todo o estado e ganhou repercussão nacional devido ao
evento, que enfatiza uma das
potencialidades da região. A
cidade do Cariri é ponto de
parada de quem viaja pelo interior do estado e abriga diversos estabelecimentos que
vendem os itens à base de leite, também feito por produtores locais.
O Festival Gastronômico
envolve ainda restaurantes

e lanchonetes da cidade, que
durante a festividade, preparam opções especiais no
cardápio para o tema, com
alimentos à base de queijo e
outros derivados do leite: creme de ricota, ricota, queijo minas, queijo de manteiga, queijo do reino, mussarela e doce
de leite estão entre as variedades ofertadas no festejo.
As opções incluem o ‘Tostex Soledade’, que é um pão
especial na manteiga com fatia de queijo de manteiga, tomate cereja confitado e folhas
de alface; a ‘pamonha caprichada’, que é servida com
queijo coalho, nata e mel; a
panqueca de queijo e o hambúrguer artesanal com blend
especial e cobertura de queijo coalho. Entre as sobremesas, tem o tradicional Romeu
e Julieta, feito com mousse de
queijo e geleia de goiaba. Todos os pratos foram pensados
com apoio da consultoria de
um chefe de cozinha do Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Comercial (Senac).
Resgate cultural
Esse ano o festival também
é voltado ao resgate cultural:
o encontro de repentistas, que
acontecerá no domingo, busca retomar a tradição das cantorias em Soledade, algo muito comum anteriormente na
região. Durante a programação, um grupo nacional com
pesquisadores integrantes do
Roteiro do Queijo, projeto do
Governo Federal coordenado
pelo Instituto Nacional do Semiárido (INSA), irá expor as
ações das atividades já realizadas na Paraíba e no Ceará.
“Ano passado foi um sucesso e estamos ansiosos
por mais uma edição. É uma
oportunidade de apresentar
nosso município aos paraibanos e aos estados vizinhos,
movimentar nosso comércio e
aquecer a economia. Estamos
celebrando o aniversário da
cidade e é um convite para as
pessoas conhecerem Soleda-

de”, ressaltou o prefeito Geraldo Moura Ramos.
Aniversário
O Festival de Queijo integra a programação dos 137
anos de Soledade, que iniciou
no começo do mês. Além do
evento, a comemoração contou com encontro das bandas marciais e fanfarras e a
2a edição do Pedal Ecológico.
Ainda acontecerá a final do
‘Solvoz’, o concurso de música iniciado no mês de julho e
a final do campeonato municipal de futebol.
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Acontecendo
pela segunda
vez, o festival
consagra o
município
como a
Capital do
Queijo na
Paraíba

banco de ração

Programa vai beneficiar protetores de animais

Nesta quinta-feira, às
16h30, na Praça da Paz, nos
Bancários, a Prefeitura de
João Pessoa, por meio da
Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de
Meio Ambiente (Semam), vai
lançar o programa Banco de
Ração. Durante o lançamento serão entregues duas toneladas de ração para protetores
de animais independentes.
A Coordenadoria de Bem
-Estar Animal da Semam cadastrou 250 protetores de animais independentes, que não
têm vínculos com instituições

e organizações não-governamentais. Nesta primeira etapa do programa serão beneficiados 150 protetores. Para
que o protetor possa ser beneficiado pelo programa é
preciso estar cadastrado na
Semam, ter pelo menos 20
animais tutelados em casa,
estar desempregado ou receber até um salário mínimo,
e participar de algum programa social do Governo Federal.
O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o cuidado com os

animais e o apoio aos protetores independentes é uma
ação da política ambiental da
gestão que tem o objetivo de
contribuir com a qualidade de
vida dos bichinhos.
“A nossa ideia é atuar em
parceria com os protetores,
que têm uma atuação imprescindível junto à causa animal”, concluiu.
O programa tem o objetivo de funcionar como uma
contrapartida do poder público com os protetores, que
fazem um trabalho que beneficia toda a população, res-

gatando e cuidando dos animais que poderiam estar
abandonados. Ítalo Oliveira,
responsável pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal
da Semam, destacou que desta forma são evitadas diversas doenças. “É uma ação que
protege não só os animais,
mas também as pessoas. Se
temos animais saudáveis,
prevenimos a propagação de
doenças que são transmitidas dos bichos para o ser humano, numa ação de cuidado
com a saúde de todo mundo”,
concluiu.

Anvisa reforça alerta de
recolhimento de petiscos
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta que
reforça a necessidade do recolhimento dos lotes intoxicados de petiscos para cães
da marca Tecno Clean Industrial, que contêm o ingrediente propilenoglicol e
também lotes desta substância. A medida tem caráter
preventivo, para evitar que
lotes contaminados de propilenoglicol sejam usados na
fabricação de alimentos para
consumo humano.
O alerta reforça a resolução que determinou o recolhimento e proibiu a comercialização, distribuição,
manipulação e uso dos lotes
AD5035C22 e AD4055C21
do ingrediente, analisados
preliminarmente pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa).
Neles, foi detectada a
contaminação de petisco
para cães por etilenoglicol,
“substância extremamente
tóxica, se ingerida”, conforme informado pela Anvisa.
“Ao identificar, durante a investigação dos fatos,
a possibilidade de distribuição do ingrediente contaminado para fábricas de
alimentos para uso humano, o Mapa compartilhou as
informações para que a Anvisa pudesse adotar ações
relacionadas aos produtos
sujeitos a vigilância sanitária”, manifestou, em nota, a
agência.
Posteriormente, o ministério informou que os resultados preliminares das
análises “detectaram monoetilenoglicol como conta-

minante de propilenoglicol
em outros lotes de produtos
para alimentação animal”.
21 categorias de alimentos
Segundo a Anvisa, o propilenoglicol é um aditivo alimentar autorizado para uso
em 21 categorias de alimentos para consumo humano,
com quatro funções: umectante, agente clareador, estabilizante e glaceante. “Para
três dessas categorias há restrição de uso do aditivo alimentar propilenoglicol. Para
todas as categorias de alimentos há limite de uso do
propilenoglicol, conforme
legislação específica”, detalhou.
Solvente orgânico altamente tóxico, o etilenoglicol
causa insuficiência renal e
hepática, “podendo inclusive levar à morte, quando ingerido”, informa a agência
ao se referir à substância que
em outro relato, de 2020, já
havia contaminado cervejas.
Devolução
A Anvisa alerta as empresas que tenham adquirido os lotes de propilenoglicol da Tecno Clean (lotes
AD5035C22 e AD4055C21)
“não devem utilizá-los, em
nenhuma hipótese, nem os
comercializar, e devem entrar em contato com a própria Tecno Clean, para a devolução dos produtos”.
“Adicionalmente, caso
identifiquem que o uso dos
lotes contaminados tenha
ocorrido, essas empresas devem de imediato adotar medidas, incluindo a investigação imediata de potencial
contaminação e todas as outras ações necessárias para
evitar o consumo do produto”, acrescentou.

Esportes

EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de setembro de 2022

21

vôlei em tambaú

Circuito já reúne mais de 200 atletas
Nas disputas das categorias Aberta e Top 8, a Paraíba conta com um expressivo número de participantes
Fotos: Roberto Guedes

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Os jogos eliminatórios da nova etapa tiveram início, ontem, na arena montada na praia de Tambaú,
e o paraibano Jô (no detalhe) espera fazer bonito pelo fato de jogar diante de sua torcida

na aldeia jaraguá

Apresentação do toré marca a abertura dos Jogos
Indígenas na Paraíba, que vão até o próximo dia 25
Os Jogos Indígenas da Paraíba 2022 foram abertos, ontem, com
uma cerimônia realizada na Aldeia
Jaraguá, localizada no município
de Rio Tinto. O evento, que foi realizado pela última vez em 2019, contou com desfile dos representantes
das mais de 30 aldeias participantes e apresentação do toré, que é
uma dança típica dos povos indígenas, além do juramento do atleta
e acendimento da tocha, bem como
discursos na língua tupi.
O cacique Isaías Marcolino, da
Aldeia Caeira e Lagoa do Mato, da
Baía da Traição, foi o responsável

pelo juramento do atleta, enquanto
que o cacique Aníbal Cordeiro, da
aldeia anfitriã, fez o acendimento
da tocha, chamada de fogo sagrado. Os índios, que fizeram apresentações culturais na solenidade,
estarão competindo nas modalidades de: futebol de campo, futsal, natação no rio, canoagem e arco e flecha até o próximo domingo.
O secretário Zezinho Botafogo,
que é titular da Secreraria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer
(Sejel), enfatizou a emoção em ver
os Jogos retornando. "Presenciar a
alegria de cada índio e índia aqui

presente deixa qualquer um emocionado após o momento pandêmico que atrapalhou o calendário
esportivo e com os Jogos Indígenas
não foi diferente", frisou
O cacique geral das aldeias potiguaras, Cacique Sandro, lembrou
em realizar uma homenagem ao
Pagé Frsncisco, da Aldeia São Francisco, que faleceu no início deste
ano. "O Pagé Francisco sempre esteve presente nas edições desses Jogos
e valorizava demais o evento e por
isso, merece essa homenagem porque era o maior líder religioso dos
povos potiguaras", disse Sandro.

n
Futebol de
campo, futsal,
natação no
rio, canoagem
e arco e
flecha são
modalidades
nos Jogos
Indígenas
da Paraíba

Foto: Luciano Ribeiro

Depois do sucesso da 10a
etapa do Circuito Brasileiro de
Vôlei de Praia, João Pessoa encerra neste domingo (25), nas
arenas montadas no Busto de
Tamandaré, na Praia de Tambaú, a 11o etapa nas categorias
Aberto e Top 8, que tiveram início, ontem, com as disputas de
jogos eliminatórios. A competição que reúne mais de 200 atletas, desde o último dia 14, promete agitar o fim de semana da
capital paraibana.
Nesta nova etapa, a Paraíba terá 17 atletas na disputa da
modalidade masculina, com
destaque para os nomes de Álvaro, George, Renato e Vitor Felipe. Outro paraibano que está
na disputa e quer fazer bonito
na competição é Jô Gomes, jogando ao lado do catarinense,
Samuel Belo, ele vive a expectativa de subir no pódio.
“Jogar em casa é diferente.
Aqui estarão amigos e familiares nos incentivando de perto,
sempre que jogo em João Pessoa tenho conseguido bons resultados. Desde o começo da
temporada que tenho firmado
parceria com Samuel Belo, ficamos na quarta posição na disputa da etapa, em Fortaleza. A
expectativa é de que possamos
desta vez, figurar entre as três
melhores duplas”, comentou.
No feminino, a Paraíba é
representada pelas atletas Pâmela, Ana Clara e Raíssa. No
entanto, quem brilhou com a
conquista da 10a etapa foi a dupla formada por Aline Lebiola/
SC e Thainara Oliveira. Campeãs na etapa anterior, elas
querem repetir o sucesso na
disputa da 11a etapa do torneio.
“Enfrentamos grandes desafios na 10a etapa. Não tivemos uma grande participação
na última etapa disputada em
Natal, mas conseguimos superar todas as dificuldades para
garantir a primeira colocação,
nosso melhor resultado desde o mês de janeiro. Nesta 11a
etapa, vamos unir forças para
novamente estarmos no lugar
mais alto do pódio”, comentou
Aline Lebiola.
A disputa do Top 8 vai reunir as setes melhores duplas
masculinas ranqueadas pela
Confederação Brasileira de Vôlei e a dupla campeã do Aberto disputado na última etapa,
em Natal. A dupla campeã da
etapa, em João Pessoa, já garante a participação na disputa do Top 8, que será disputada na 13a etapa, em Maceió-AL,
no mês de outubro.

“

Jogar em casa é
diferente. Aqui
estarão amigos
e familiares nos
incentivando de
perto e tenho
conseguido
bons resultados
Jô Gomes

Apresentações culturais foram destaques na abertura dos Jogos Indígenas na manhã de ontem, na Aldeia Jaraguá, no município de Rio Tinto
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copa do brasil sub 20

Confiança enfrenta o Ceará no dia 28
CBF divulga tabela da competição, e primeira fase será no sistema de jogo único; empate tem decisão nas penalidades
Foto: Reprodução/Instagram

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Confiança de Sapé vai
representar a Paraíba na
Copa do Brasil Sub-20, que
começa na próxima semana. O campeão paraibano
sub-19 de 2021 vai encarar
o Ceará, na estreia, na próxima quarta-feira, às 15h, na
Cidade do Vozão, em Itaitinga-CE. A competição deste
ano terá a participação de
32 equipes, nesta primeira fase, e os jogos serão em
sistema de mata-mata, com
jogo único, na casa do clube
melhor ranqueado.
O Confiança vem se preparando forte para a estreia
e espera surpreender o favorito Ceará, dentro dos seus
domínios. O time é dirigido
tecnicamente por César Wellington, o mesmo da equipe
profissional que está disputando o Paraibano da Segunda Divisão.
“Nós estamos aguardando esse jogo único com grande
expectativa. Nosso time vem
treinando com muito empenho para essa partida e parte dos jogadores estão jogando no nosso time principal da
segundona, portanto já têm
um pouco mais de experiência
que os outros jovens. Estamos
prontos, organizando a logística e vamos lá buscar a vitória, para a gente poder galgar

O técnico Cesar Wellington em preleção com os jogadores do Confiança, que será o representante da Paraíba nas disputas da Copa do Brasil Sub-20 este ano

aí esta caminhada e avançar na
competição”, disse o presidente do Confiança.
Nesta primeira fase da
Copa do Brasil, nenhum clube entra com vantagem. Para
avançar à próxima fase, os ti-

mes terão de vencer. Caso a
partida termine empatada, a
decisão da vaga será na cobrança de pênaltis. Os 16 clubes vencedores vão participar
das oitavas de final, e a partir
daí, os confrontos serão em jo-

gos de ida e volta, até a final,
que será disputada em jogo
único, em local ainda indefinido, no dia 12 de novembro.
Na Copa do Brasil Sub-20
do ano passado, a Paraíba foi
representada pelo Perilima de

Campina Grande. O time foi
eliminado logo na primeira
fase, após ser goleado por 4 a 1
pelo Bahia, em partida disputada no dia 15 de março, no Estádio Amigão, na Serra da Borborema. Já na Copa do Brasil

Sub-17 deste ano, o representante do estado foi o CSP, que
também foi eliminado logo na
primeira fase, ao perder por
2 a 1, para o Internacional de
Porto Alegre, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Campinense

Danylo Maia participa de Conferência de Futebol no CE
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O futebol nordestino vem
amargando, nos últimos
anos, uma nítida desvantagem em relação às outras
regiões do país, e o exemplo
mais claro disto é que hoje
apenas dois clubes do Nordeste fazem parte da primeira divisão do futebol brasileiro: Fortaleza e Ceará. A
explicação para esta queda
do futebol nordestino, segundo os experts, não está
em sua maioria dentro de
campo, e sim fora dele, nas
gestões de futebol. Este assunto será amplamente discutido na Conferência de Futebol do Nordeste - Confut
Nordeste, que será realizado no mês de novembro, em
Fortaleza, nos dias 3, 4, e 5
no Gran Mareiro Hotel e na
Arena Castelão.

É muito comum hoje em
dia ver times tradicionais do
Nordeste, com camisa pesada
e com imensa torcida, praticamente falidos e fazendo parte
da quarta divisão, como o tradicional Santa Cruz de Recife. Alguns nem têm mais divisão, como é o caso do Treze,
por exemplo, e por isso não
participam mais do Campeonato Brasileiro.
Dentro dessa situação, o
Campinense, que acabou de
retornar à Série D, quer dar
a volta por cima, e já garantiu presença na Confut Nordeste. O presidente da Raposa, Danylo Maia, já confirmou
presença no evento e espera
não só trazer novidades que
possam desenvolver o futebol
do clube, mas também divulgar a marca do Campinense.
“É mais um evento importante da indústria do futebol
e que o Campinense tem a sa-

tisfação de ser convidado para
participar. É um mercado repleto de trabalhos que a gente acompanha e admira. Estarei como palestrante ao lado
de profissionais como o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e o vice-presidente da
Copa do Nordeste, Constantino Junior, além de outros
tantos gestores de destaque
no Nordeste. Teremos a possibilidade de apresentar um
pouco mais sobre o Campinense para o mercado nordestino e nacional. Com certeza
vai valorizar o nosso trabalho e a nossa marca”, disse o
dirigente.
O evento reunirá os principais players e nomes do futebol nacional, para discutir
tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola.
A programação do evento
contará com palestras, rodas
de debate, cases e a Feira de

Negócios, além da exposição
de conteúdos, que colaborem
para o desenvolvimento da indústria do futebol.
Nesta edição de 2022, a
maior Conferência de Futebol do Nordeste terá momentos exclusivos, em relação às
edições anteriores, como: Fórum Nacional de Intermediários de Atletas de Futebol, Assembleia Copa do Nordeste
2023, Congresso Nacional de
Direito Desportivo no Futebol
e Encontro Nacional dos Executivos de Futebol.
Além do Campinense,
nenhum outro clube do Estado confirmou presença até
agora no evento. No ano passado, o Confut Nordeste foi
realizado em Alagoas e reuniu cerca de 2.400 pessoas,
mais de 105 palestrantes e
debatedores, 110 empresas
e 35 expositores na feira de
negócios.

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Presidente do Campinense vai divulgar o clube durante o evento

racismo

Presidente do COB condena preconceitos no esporte
Agência Estado
Thomas Bach, presidente do COI, escreveu um artigo condenando o racismo
e a discriminação no Dia Internacional da Paz. O dirigente quer solidariedade na
base dos Jogos Olímpicos
que acontecerão novamente
daqui pouco menos de dois
anos, em Paris-2024. O tema
do Dia Internacional da Paz
deste ano: “Acabe com o ra-

cismo. Construa a paz”, ecoa
de forma particular no COI e
no Movimento Olímpico. “A
ideia fundamental por trás
dos Jogos Olímpicos é unir o
mundo inteiro numa competição pacífica. A paz está no
centro desta missão.
Nos Jogos Olímpicos, os
atletas personificam esta
missão de paz quando põem
de lado as diferenças que dividem o mundo. Competem
fervorosamente uns contra

os outros pelo prêmio mais
alto, enquanto vivem pacificamente juntos sob o mesmo
teto na Vila Olímpica. Isto
torna os Jogos Olímpicos um
poderoso símbolo de paz.
Mas a paz é muito mais
do que pôr de lado as diferenças. Trata-se de criar
um mundo melhor onde todos possam prosperar, onde
as pessoas sejam tratadas
com igualdade, e onde não
haja lugar para o racismo ou

quaisquer outras formas de
discriminação.
Pierre de Coubertin reviveu os Jogos Olímpicos para
dar uma contribuição à paz
por meio do esporte. Ele disse: não teremos paz até que
os preconceitos que agora separam as diferentes raças sejam superados.
A não discriminação
está, portanto, no DNA do
COI e dos Jogos Olímpicos. Nos Jogos, todos são

iguais, independentemente da raça, origem social, gênero, orientação sexual ou
crença política.
O princípio da não discriminação está consagrado
na Carta Olímpica. Os atletas dão vida a este princípio
durante os Jogos Olímpicos,
inspirando bilhões de pessoas em todo o mundo.
Mas, quando se trata de
construir uma paz duradoura, a não discriminação sozi-

nha não é suficiente. Não basta apenas respeitarmo-nos
uns aos outros - temos de ir
mais longe e apoiarmos-nos
mutuamente. Temos de nos
unir em solidariedade. Não
há paz sem solidariedade.
A solidariedade está na
base dos Jogos Olímpicos. É
por isso que o COI redistribui 90% de todas as suas receitas para apoiar os atletas e
o desenvolvimento do esporte em todo o mundo.

Esportes
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combustível para a seleção

Pedro fala da fase ruim no Flamengo
Atacante relembra o primeiro semestre com Paulo Sousa e a volta por cima com a chegada de Dorival Júnior
Agência Estado
Artilheiro isolado da Libertadores com 12 gols, e
principal atacante do badalado Flamengo, o atacante
Pedro falou sobre a montanha russa que tomou conta
de sua carreira neste ano. Na
entrevista, falou da má fase
no Flamengo no primeiro
semestre e o contraste com o
momento atual que o trouxe
para a lista de Tite.
De acordo com o jogador,
a fase ruim sob o comando
do técnico Paulo Sousa foi
o combustível para buscar
uma retomada na carreira.
“Tive momentos de altos e
baixos, mas minha fé indicava que eu poderia voltar
para cá. Essa resiliência depois dos momentos ruins no
Flamengo me fizeram voltar
à seleção”, afirmou.

A volta por cima tem
uma relação direta com a
chegada de Dorival Júnior
ao clube. “O Dorival falou que, se eu jogasse, teria
chance de ir para a seleção.
Sempre tive dentro de mim
essa chama de voltar para
a seleção e o contato com o
Cleber (Xavier, auxiliar de
Tite) foi muito importante.”
A relação de Pedro com
a seleção brasileira, em termos de convocação, ainda
está no início. Em 2018, no
Fluminense, ele foi chamado pela primeira vez, mas
acabou cortado por conta de
uma grave lesão no joelho.
Em 2021, voltou a ser chamado e atuou pouco mais de 20
minutos no amistoso com a
Venezuela.
Um dos últimos a se
apresentar ao grupo de
Tite, Pedro não participou

da atividade tática. Ao lado
de Everton Ribeiro, companheiro de Flamengo, e do
goleiro Weverton, ele participou de um treino regenerativo.
Quem também falou na
última terça foi o atacante Antony atualmente no
Manchester United. Feliz
por migrar da Holanda para
o centro mais valorizado da
Europa, o jogador falou sobre o peso de atuar num
campeonato tão valorizado.
“Atualmente jogar no
Manchester United tem um
peso, pois estou entre os melhores e isso vai ser importante para jogar a Copa do
Mundo”, comentou.
Apesar da pouca idade,
22 anos, Antony tem sido
figura frequente nas listas
de Tite. Ele se firmou após
a conquista do ouro olím-

pico com o Brasil Sub-23 e
tem nove partidas pela seleção com dois gols marcados. Movido a desafios, ele
encara a sua trajetória como
aliada nessa fase onde todos buscam um lugar na lista para o Mundial do Catar.
“Todas as vezes que eu
tenho desafios novos, lembro de tudo que passei. Sabia da dificuldade que seria
de mudar de país, mas sempre que eu penso em tudo
que passei, tenho mais força para seguir a minha carreira”, falou o jogador.
A seleção faz nessa data
Fifa, os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar. Amanhã, o Brasil encara Gana, às 15h30
(horário de Brasília) no estádio Océane. Depois, no mesmo horário, na terça, enfrenta a Tunísia, em Paris.
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Curtas
Pia Sundhage vai convocar
hoje a seleção feminina
De olho na preparação para a Copa do Mundo
Feminina 2023, a técnica Pia Sundhage convocará
a Seleção Brasileira Feminina nesta quintafeira, 22, às 10h30, na sede da Confederação
Brasileira de Futebol. A convocação atenderá
os compromissos da Data Fifa de outubro,
entre os dias 3 a 11. Os detalhes dos próximos
compromissos da Canarinho serão divulgados
na coletiva de imprensa. O evento contará com
transmissão ao vivo da CBF TV. Após a leitura
dos nome, os jornalistas poderão na sequência
fazer perguntas à técnica Pia Sundhage e à
coordenadora geral das seleções femininas, Ana
Lorena Marche. Debinha, que vive um grande
momento na seleção deve ser convocada. Ela
já soma 27 gols desde que a nova técnica, Pia
Sundhage, chegou ao comando.

Comitê se reúne e confirma
a Rússia fora da Eurocopa
O Comitê Executivo da Uefa se reuniu na
última terça-feira e confirmou que a seleção
russa não participará do sorteio para a fase
qualificatória da Eurocopa de 2024, mas permitiu a
participação de Belarus, decisão que vai contra o
posicionamento da Alemanha, anfitriã do torneio.
Em pronunciamento recente, Nancy Faeser, ministra
do Interior alemã, pediu que os dois países fossem
banidos da competição.
A exclusão da Rússia dá continuidade à série
de sanções direcionadas ao país desde o início
da invasão à Ucrânia promovida pelo presidente
Vladimir Putin. A Uefa decidiu, em fevereiro,
suspender os clubes e a seleção russa de suas
competições. Com isso, a Rússia foi proibida de
disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo e a
Liga das Nações da Uefa, e os times ficaram de
fora dos campeonatos europeus.

Prêmio Sócrates é novidade
na Bola de Ouro deste ano
O técnico Tite cumprimenta Pedro durante treino da seleção, que se prepara para dois amistosos contra Gana e a Tunísia

Cristiano ronaldo

Atacante ainda quer jogar a Eurocopa 2024

Agência Estado
Cristiano Ronaldo acabou com os rumores de que
poderia se aposentar da seleção portuguesa após a Copa
do Mundo do Catar. Na última terça-feira, o astro garantiu em evento na sede da
Federação Portuguesa de Futebol, em Lisboa, que ainda
pretende defender as cores
do país por pelo menos mais
duas temporadas. Ele adiantou que pretende disputar a
Eurocopa de 2024, na Alemanha.
Ao receber o prêmio
"Quinas de Ouro", maior
honraria para jogadores e
treinadores portugueses oferecido pela Federação Portuguesa, em seu caso por ser o
maior artilheiro de todos os
tempos pelo país, com 117
gols, ele garantiu que seu caminho na seleção "ainda não
acabou."
"É uma honra receber um
prêmio dessa magnitude e ser
o artilheiro da equipe de todos
os tempos, nunca pensei que
conseguiria", afirmou Cristiano Ronaldo. "Quero agradecer a todos que foram importantes na minha carreira.
Acabou? Eles ainda vão tirar

um pouco mais de carga do
Cris. Quero fazer parte deste
Mundial e do Europeu também, vou assumir desde ago-

“

117 gols. Cristiano Ronaldo
agradeceu a seus companheiros de seleção portuguesa,
aos treinadores e familiares

por ajudá-lo a seguir cravando marcas históricas. "Juntos
seguiremos batendo todos os
recordes possíveis."
Foto: Reprodução/Instagram

Seis goleiros e um técnico de
vôlei na seleção da Holanda

É uma honra
receber um
prêmio dessa
magnitude e ser
o artilheiro da
equipe de todos
os tempos
Cristiano Ronaldo

ra", disse o camisa 7. O atacante do Manchester United
está com 37 anos. Na Eurocopa da Alemanha - Portugal ainda precisará disputar
as eliminatórias para a competição - terá 39 e espera por
um adeus em grande estilo.
Atualmente são 189 partidas
defendendo a camisa de Portugal e os impressionantes

A revista France Football, responsável pela Bola
de Ouro, anunciou, ontem, que a edição de 2022 irá
contar também com o Prêmio Sócrates, distinção
criada para "identificar as melhores ações
solidárias realizadas no ano", e que leva o nome de
um dos maiores ídolos da história do Corinthians.
A ação é uma parceria com o jornal L’Équipe e a
organização internacional Peace and Sport, que
reúne projetos de desenvolvimento e pacificação
por meio do esporte. "O futebol é um ator crucial
no processo de construção da paz. É uma honra
fazer parceria para este prêmio social concedido
a jogadores de futebol comprometidos com o
impacto social", publicou a Paz e Esporte. Sócrates
foi escolhido pela France Football para batizar
o prêmio devido à sua atuação na "democracia
corintiana" durante a Ditadura Militar.

Atacante já disputou 189 jogos pela seleção e marcou 117 gols

O técnico Louis Van Gaal inovou na preparação
da Holanda visando a Copa do Mundo do Catar e
convocou seis goleiros e ainda um técnico de vôlei
a fim de incrementar os seus treinamentos. A opção
por essas novidades, no entanto, tem um motivo: a
preocupação com as disputas de pênaltis.
De acordo com o treinador, a lista com tantos
goleiros tem como finalidade justamente trabalhar
em situações extremas envolvendo os tiros da
marca penal. "Temos de treinar essa situação agora
porque estamos com pouco tempo de preparação.
Os pênaltis são decisivos e temos de prestar muita
atenção nisso", afirmou o treinador.
Além dos seis goleiros, o treinador trouxe ainda
Peter Murphy, ex-técnico da seleção holandesa a
fazer parte da comissão técnica temporária. Van
Gaal sinalizou ainda que, na lista definitiva de
relacionados para o Mundial deverá levar quatro
nomes da posição para o Catar. Dos goleiros
chamados por Van Gaal, Cillessen, do NEC, Flekken,
do Freiburg, Noppert, do Heerenveen, e Pasveer, do
Ajax, estão inscritos para os jogos da Liga das Nações
e são candidatos a disputar o Mundial de novembro
pela Holanda. Já os arqueiros Scherpen, do Vitesse, e
Bijlow, do Feyenoord, complementam essa lista.

M
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LENDA E HISTÓRIA

A morte de Antônio Conselheiro
Há 125 anos morria o cearense que foi um místico rebelde e líder espiritual do Arraial de Canudos, no Sertão da Bahia
Antônio Vicente Mendes Maciel, o
Antônio Conselheiro, nasceu em 13 de
março de 1830, em Nova Vila de Campo Maior (hoje, cidade de Quixeramobim), Província do Ceará, na época do
Brasil Império. Há 125 anos, ele morria
aos 67 anos, em 22 de setembro de 1897,
em Canudos, na Província da Bahia, já
no período da chamada Primeira República brasileira.
Ele se autodenominava de “o peregrino” e foi um líder religioso. Figura carismática, Antônio Conselheiro adquiriu
uma dimensão messiânica ao liderar o
Arraial de Canudos, um pequeno vilarejo no Sertão baiano, que atraiu milhares de sertanejos, entre camponeses, indígenas e escravos recém-libertos, e que
foi destruído pelo Exército da República
na chamada Guerra de Canudos.
A imprensa dos primeiros anos da
República e muitos historiadores retrataram Antônio Conselheiro como “um
louco, fanático religioso e contrarrevolucionário monarquista perigoso”. Todavia, no dia 14 de maio de 2019, a Lei
13.829 incluiu Antônio Conselheiro no
‘Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria’.
Desde o início da vida, os pais de
Conselheiro queriam que ele seguisse
a carreira sacerdotal, já que entrar para
o clero era naquela época uma das poucas possibilidades que os pobres tinham
para ascender socialmente. Com a morte de sua mãe, em 1834, a meta de transformar Antônio Vicente em padre tem
seu fim. Em 1855 morre o pai de Antônio e, aos 25 anos de idade, ele abandona
os estudos e assume o comércio da família. Malogram de vez quaisquer sonhos
sacerdotais.
Em 1857, Antônio casa-se com Brasilina Laurentina de Lima, jovem filha de
um tio seu. No ano seguinte, o jovem casal muda-se para Sobral (CE), onde Antônio Vicente passa a viver como professor do primário, dando aulas para
os filhos dos comerciantes e fazendeiros da região, e mais tarde como advogado prático, defendendo clientes em
troca de pequena remuneração.

Imagem: Domínio Público
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Única foto conhecida de Antônio Conselheiro, feita duas semanas após sua morte

Em 1861, ele flagra a sua mulher em
traição conjugal com um sargento de polícia, em sua residência na Vila do Ipu
Grande. Envergonhado, humilhado e
abatido, abandona o Ipu e vai procurar
abrigo nos sertões dos cariris, já naquela época um polo de atração para penitentes e flagelados, iniciando aí uma
vida de peregrinações pelos sertões do
Nordeste.
Já famoso como “homem santo” e peregrino, Antônio Conselheiro é preso em
1876 nos sertões da Bahia, pois corre o
boato de que ele teria matado mãe e esposa. É levado para o Ceará, onde se conclui
que não há nenhum indício contra a sua
pessoa: sua mãe havia morrido quando
ele tinha seis anos. Antônio Conselheiro
é posto em liberdade e retorna à Bahia.
Cresce a notoriedade da figura de
Antônio Conselheiro entre os sertanejos
pobres; para eles, Antônio Conselheiro,
ou o “Bom Jesus”, como também passa
a ser chamado, seria uma figura santa,
um profeta enviado por Deus para socorrê-los. Com o fim da escravidão, em
1888, muitos ex-escravos, libertos e expulsos das fazendas onde trabalhavam
sem ter então nenhum meio de subsistência, partem em busca de Conselheiro.
Em 1893, cansado de tanto peregrinar pelos sertões e então sendo um “fora
da lei”, Conselheiro decide se fixar à
margem norte do Rio Vaza-Barris, num
pequeno arraial chamado Canudos.
Nasce ali uma experiência extraordinária: em Belo Monte (como a rebatizou
Antônio Conselheiro, apesar de encon-

Aforismo
Foto: Portal Bonifácio

Ida S teinmüller

“O correr da vida embrulha
tudo. A vida é assim:
esquenta e esfria, aperta e
daí afrouxa, sossega e depois
desinquieta. O que ela quer
Guimarães Rosa (Valéria de
daAlmeida)
gente é coragem.”

Mortes na História
1761 — Gabriel Malagrida,
padre jesuíta italiano (PB)
1774 — Papa Clemente XIV
1828 — Shaka Zulu, chefe tribal africano
1897 — Antônio Conselheiro,
líder religioso brasileiro
1997 — Manabu Mabe, pintor japonês
2009 — Dirce Migliaccio, atriz brasileira
2017 — Farah Jorge Farah,
médico e criminoso brasileiro
2018 — John Mickeul Rocha, político (PB)
2019 — Clarence Pires de Sá,
médico e político (PB)
2019 — Venceslau Alves Neto, político (PB)
2020 — Elias Maluco, criminoso brasileiro
2020 — Severino Paulo,
poeta, repentista e radialista (PB)

trar-se em um vale cercado de colinas),
os desabrigados do Sertão e as vítimas
da seca eram recebidos de braços abertos pelo peregrino, era uma comunidade onde todos tinham acesso à terra e ao
trabalho sem sofrer as agruras dos capatazes das fazendas tradicionais.
Em 1896 ocorre o episódio que desencadearia a Guerra de Canudos: em 24 de
novembro daquele ano, é enviada a primeira expedição militar contra Canudos, sob comando do tenente Pires Ferreira. Mas a tropa é surpreendida pelos
fiéis de Antônio Conselheiro, durante a
madrugada, em Uauá. Após um combate corpo a corpo são contados mais
de cento e cinquenta cadáveres de conselheiristas. Do lado do exército morreram oito militares e dois guias.
Em 5 de abril de 1897 tem início a
quarta e última expedição contra Canudos; desta vez o cerco foi implacável; até
muitos dos que se rendiam foram mortos; eliminar Canudos e seus habitantes
tornou-se uma questão de honra para o
Exército. Em 5 de outubro de 1897 são
mortos os últimos defensores de Canudos, e o Exército inicia a contagem das
casas do arraial. No dia seguinte o cadáver de Antônio Conselheiro é encontrado enterrado no Santuário de Canudos, sua cabeça é cortada e levada até a
Faculdade de Medicina de Salvador para
ser examinada pelo médico Nina Rodrigues, pois para a ciência da época, “a
loucura, a demência e o fanatismo” deveriam estar estampados nos traços de
seu rosto e crânio.

Obituário
André Batista de Menezes
19/9/2022 – Aos 43 anos, em Sousa
(PB), assassinado. Foi morto com
vários tiros disparados por dois
homens que estavam em uma
motocicleta, em uma rua do bairro
Jardim Iracema.
Gentil Fernandes de Almeida
19/9/2022 – Aos 76 anos, em Patos
(PB). Agricultor morreu após ser
atingido com chifradas na região
do abdômen por um boi de sua
propriedade, no Sítio Mororó, na
zona rural de Condado (PB).

Foto: Blog do Jordan Bezerra
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João Batista Ferreira
20/9/2022 – Aos 72 anos, em
João Pessoa (PB), de causa não
divulgada. Era candidato a
deputado estadual pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) nas eleições de
outubro deste ano. Administrador
era natural de Cajuri, Minas Gerais. Era casado e
nascido em 24 de junho de 1950.
Wagner Vallim
20/9/2022 – Aos 55 anos, em São
Paulo (SP), de infarto. Era chefe de
apuração da TV Globo na capital
paulista, onde atuava há 19 anos.
Deixa esposa e dois filhos.

Foto: Arquivo Pessoal

Rememorando
Ramalho Filho

C

ordialidade é uma palavra quase em
desuso ultimamente. Neste mundo corrido
e virtualizado de hoje, as pessoas mal se
falam ou tampouco se cumprimentam. Antigamente,
as mulheres curvavam acenando a cabeça e os
homens tiravam o chapéu para se cumprimentarem.
A gentileza não era só uma prática de etiqueta, era
um ato espontâneo de boa convivência. Sou de uma
época em que, diariamente, a Rádio Borborema
exibia o programa ‘Bom dia para você’, aos cinco
minutos para o meio-dia, o último bom dia que
Campina Grande recebia a cada dia, isso na voz
doce do radialista Ramalho Filho.
O programa diário ‘Bom dia para você’ era de
crônicas dedicadas ao cotidiano e às pessoas de
nossa cidade, que o próprio Ramalho Filho escrevia
e narrava na rádio ao som de ‘Luzes da Ribalta’. Um
sucesso de audiência que encantava a todos.
Ramalho era sousense, um forasteiro que veio
morar em Campina nos princípios de 1951, vindo a
trabalhar nas Rádios Cariri, Caturité e Borborema.
Era muito bem quisto na cidade e toda vez que os
conceitos de cordialidade e gentileza me vêm à
mente, é dele que me lembro.
O vi somente uma vez, eu tinha na época uns seis
anos de idade, mas foi o suficiente para guardar sua
imagem pra sempre na memória. Era um homem
bom, espirituoso, de sorriso maroto e muito gentil.
Naquele tempo, os radialistas e jornalistas da cidade
eram todos frequentadores do Chopp do Alemão e,
consequentemente, amigos do dono, que era meu pai.
Normalmente não íamos lá, não era ambiente
para crianças, mas um dia fui com minha mãe e meus
irmãos num passeio de compras, chegamos já com o
dia anoitecido e enquanto todos subiam para o primeiro
andar me desgarrei do grupo e entrei no Chopp para
ver meu pai. Ele estava conversando alegremente com
Ramalho Filho, que havia escrito naquele dia um ‘Bom
dia para você’ sobre o Chopp do Alemão. Segureime na perna da calça de meu pai e fiquei ouvindo
o jornalista falar sobre a crônica que, datilografada
num papel amarelecido, ele mostrava balançando na
mão enquanto falava. Curiosa que sou, vendo o papel
em movimento, procurei ler o que podia e meus olhos
argutos conseguiram ler a palavra “chôpe”. Aquilo me
encheu de indignação, levei as mãos à cintura e me
intrometi na conversa: “O senhor escreveu errado. O
nome não é chôpe, é chopp, com dois pês”.
Ramalho sorriu pra mim, mas não disse nada,
ficou somente me olhando com um olhar de ternura,
creio que imaginou que, na certa, eu deveria ser
mais familiarizada com o termo, já que meus pais
falavam alemão e choperia era o negócio da família.
Meu pai também não me repreendeu, somente
colocou pesadamente a mão na minha cabeça e me
girou em direção à porta, como que dizendo que eu
subisse pra casa.
Subi toda ancha, mas depois tive remorso quando
percebi que não fui nada educada ao corrigir em
público aquele homem tão gentil, afinal o termo é um
aportuguesamento da palavra alemã “schopp”, que
designa a medida de um caneco da cerveja (300ml), e
era ainda quase desconhecido na cidade, pois éramos
a primeira choperia instalada em Campina Grande. Eu
fui uma guria marrenta e nem devia estar me metendo
em conversas de adultos, mas nunca pude me redimir,
pois anos depois soube que Ramalho andava doente e
faleceu precocemente, aos 44 anos, em 5 de outubro de
1966, e a cidade ficou de luto.
Mas a gentileza deixa marcas profundas nas
pessoas e o homem que cumprimentava diariamente
Campina Grande se fez eterno. Nesta segunda-feira
passada, se comemorou seu centenário, no dia 19
de setembro, num evento ocorrido no Cineteatro São
José, onde foi lançado um livro reunindo cem crônicas
escritas e narradas no antigo programa ‘Bom dia
para você’ por Ramalho Filho, entre 1963 e 1966. Estive
presente ao evento, comprei o livro e reencontrei muita
gente de meus tempos de infância, especialmente
as filhas do homenageado que, como o pai, são
extremamente gentis. Foi uma noite agradável entre
pessoas agradáveis, como diz um adágio popular:
“Gentileza gera gentileza”, e por isso, ao modo de
Ramalho Filho, quero encerrar minha crônica de hoje
com um bom dia para você, leitor.
Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)
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interestadual de natação

Paraíba sedia evento a partir de hoje
Troféu Walter Figueiredo de natação começa às 17h e vai até o sábado, no parque aquático da Vila Olímpica Parahyba
A Paraíba recebe, a partir de hoje, mais um grande
evento esportivo em nível interestadual, que é o Troféu
Walter Figueiredo de natação. O evento vai até o sábado (24) e ocorre a partir das
17h, no parque aquático da
Vila Olímpica Parahyba, reunindo cerca de 600 atletas
do Amazonas, Amapá, Pará,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
A competição, que tem o
apoio do Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e
Lazer (Sejel), sendo uma realização da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
(CBDA) e é dividida nas categorias: infantil, juvenil, júnior
e sênior. “Será mais um grande evento a ser realizado no
parque aquático da Vila, que
contará com atletas a partir de
13 anos”, disse Antônio Meira, vice-presidente da Federação Paraibana de Desportos Aquáticos (FPDA).
Meira também fez referência aos grandes nomes que o
estado revelou e continua revelando. “A natação paraiba-

Troféu

A competição de
natação, no parque
aquático da Vila
Olímpica Parahyba,
reúne, a partir de hoje,
cerca de 600 atletas de
vários estados do país

ouvindo demandas do povo

Ouvidoria do MPPB fará
audiência pública em JP
A Ouvidoria do Ministério Público da Paraíba
(MPPB) vai realizar, no próximo dia 7 de outubro, uma
audiência pública, em João
Pessoa, para ouvir as demandas e os anseios dos representantes da sociedade civil
organizada, de movimentos
sociais, representantes governamentais e cidadãos, de
modo geral, e para apresentar também à população da
capital a Ouvidoria da Mulher do MPPB.
O evento será realizado
no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Avenida Pedro II,
no Centro, a partir das 8h30.
A audiência será aberta pelo
procurador-geral de Justiça Antônio Hortêncio Rocha Neto e em seguida, serão realizadas exposições
do ouvidor do MPPB, o procurador de Justiça Aristóteles Santana e da Ouvidora
da Mulher, a promotora de
Justiça Dulcerita Alves. Os
participantes poderão falar, por ordem de inscrição

e por tempo pré-determinado (cinco minutos), para garantir maior organização ao
evento.
O ouvidor do MPPB destacou a importância da participação das pessoas no evento e disse que a dinâmica das
audiências públicas foi adotada como forma de aproximar o órgão e o MPPB do cidadão. Ele também enfatizou
que já foram realizadas audiências públicas em municípios do interior, com o apoio
dos promotores de Justiça locais, e que elas deverão ser estendidas a mais cidades paraibanas.
Já a ouvidora da Mulher
disse que a audiência será um
espaço importante para divulgar o novo serviço criado
no MPPB para recepcionar e
encaminhar demandas relacionadas à violência contra os
direitos do público feminino.
O edital sobre a audiência
pública foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público da Paraíba na
última terça-feira (20).

Confira a programação
n 8:20 – recepção de expositores e registro de participantes.
n 8:30 – abertura das atividades pelo procurador-geral de Justiça.
n 8:45 – exposição dos temas pelo ouvidor e pela ouvidora da
Mulher do MPPB
n 9:00 – pronunciamento de representantes da sociedade civil
organizada inscritos por ordem de recebimento de inscrições.
n 11:00 – encerramento.

Foto: Secom-PB

na teve o seu atleta que disputou quatro Olimpíadas e é
uma referência internacional,
que é Kaio Márcio e atualmente, Daniel Azevedo, de
apenas 17 anos, já é destaque
por ter conquistado sete medalhas nos Jogos da Juventude (2019 e 2022), além de ser o
atual campeão Norte-Nordeste e disputará, em novembro,
uma competição na Bolívia”,
concluiu.

O espaço garantirá a recepção, atenção, diálogo e lanche para quem normalmente vem de longe visitar um socioeducando

acolhimento familiar humanizado

Centro Socioeducativo ganha novo espaço

A Fundação Desenvolvimento da Criança e do
Adolescente “Alice de Almeida” (Fundac) abriu, na
terça-feira (20), um espaço
de acolhimento humanizado destinado aos familiares
dos socioeducandos internos durante os dias de visitas sociais no Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE).
Para o presidente da Fundac, Flavio Moreira, o projeto busca aperfeiçoar os
procedimentos com esse espaço de acolhimento familiar, uma iniciativa da diretoria técnica, por meio do
setor Abordagem Familiar
e Comunitária – coordenado por Taiza Gomes – que,
a partir de agora, garantirá
a recepção, atenção, diálogo
e lanche para aqueles que
normalmente vêm de longe
visitar um socioeducando
e na maioria das vezes não
têm feito a primeira refeição.
“São momentos como
este que percebemos o quão

importante é a humanização do nosso trabalho. Desde que cheguei à Fundac,
venho percebendo as dificuldades e os momentos que
deixam as pessoas mais tensas/ansiosas e necessitam de
atenção, e a visita familiar é
um deles”, observou Flavio
Moreira.
De acordo com a diretora técnica interina da Fundac, Ziza Maia, o projeto intitulado “Acolher: Laços que
Transformam” busca promover acolhida humanizada às famílias, como forma
de fortalecer os vínculos, garantir a convivência familiar
e comunitária, e motivar a
família enquanto parte essencial do processo socioeducativo, contribuindo, desta forma, para a reintegração
familiar e social ao término
do cumprimento da medida.
A proposta do eixo Abordagem Familiar e Comunitária da Fundac é que o projeto, inicialmente instalado

no CSE, seja expandido às
demais unidades socioeducativas do Estado, com espaços de acolhida familiar
reestruturados, com a oferta de café da manhã e o desenvolvimento de atividades de trabalho.
A mãe de um adolescente que cumpre medida no
CSE expressou sua satisfação com a iniciativa: “Muitas
famílias saem de casa para
visitar seus filhos sem conseguir tomar café, como eu.
Vocês cuidam muito bem
de nós e do meu filho, e é
isso que importa para mim”,
disse.
A instalação do projeto
no CSE contou com a parceria da Escola Cidadã Integral Socioeducativa Almirante Saldanha (anexo CSE)
e da Padaria Escola Nosso Pão da Fundac. Participaram ainda do momento:
representantes da Rede de
Apoio e Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente, Coordenação de
Segurança e agentes socioeducativos, diretoria técnica
(Ziza Maia) e administrativa (Breno Lemos) da Fundac, direção e equipe técnica da Unidade e familiares,
que foram recepcionados ao
som da banda “Castelando”,
composta pelos professores
da ECIS, junto com agentes
socioeducativos da Fundac.

n
O projeto
intitulado
“Acolher:
Laços que
Transformam”
busca
promover
acolhida
humanizada
às famílias

humilhado na web

Marcos Oliveira faz rifa para pagar despesas
Foto: Estadão

Agência Estado
Marcos Oliveira, o eterno Beiçola da série A Grande
Família, exibida pela TV Globo, fez um desabafo no Instagram após receber críticas por
realizar uma rifa de um celular que ganhou de um amigo, que servirá para arcar com
despesas pessoais e médicas
enquanto está desempregado. O ator de 66 anos contou,
no domingo, 18, que foi humilhado por internautas e destacou que só fez a rifa porque
precisa de dinheiro.
"Eu, sinceramente, não sei
porque as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me
deixarem triste e para baixo.
Ganhei o telefone do Felipe
Peres para vender, justamente para eu não ficar apenas
pedindo e pedindo. Até então, isso não é vergonha, mas
enfim... Se você não tem condições de dar R$ 50, pode dar

Marcos Oliveira, o eterno Beiçola da série A Grande Família

R$ 20. O importante é vocês
participarem", escreveu.
"Gente, peço que parem
de falar ou fazer graça com
a minha dor. Só eu sei o que
estou passando. É muito dolorido ver certo tipo de comentários. Espero que ninguém da família de vocês
passe por isso, essa fístula
que tenho. Como isso dói.
Eu, Marcos Oliveira, quero
muito voltar a trabalhar. A
caminhada é longa, mas a
cura existe e já está em pro-

cesso!", completou o artista.
A publicação recebeu vários comentários carinhosos
de amigos, fãs e seguidores
do ator. Entre eles, da atriz
Guta Stresser, colega de elenco de Marcos no humorístico. "Querido, você merece
todo o respeito e amor, acolhimento em sua dor e muita
gratidão por já ter dado a todos tanta alegria e satisfação
com seu trabalho", disse ela.
"Que Deus te abençoe e te
ajude a passar por essa fase

tão difícil em sua vida", escreveu uma seguidora. "Não ligue
para os comentários maldosos.
Você é especial!", destacou outra. "Deus te ajude a ficar logo
100% melhor para você voltar
aos trabalhos. Sua vontade é
tão grande que está estampada no seu rosto. Saúde paz!",
emendou mais uma seguidora.
Ontem, Marcos Oliveira
voltou à mesma rede social e
publicou um vídeo para falar
sobre o seu estado de saúde e
agradecer ao carinho. Há dois
meses, o ator passou por uma
cirurgia na fístula da uretra e
está em tratamento.
"Oi, gente! Mais uma vez
estou aqui, voltando cada vez
mais, porque agora estou muito melhor, faltam mais três semanas para tirar a sonda da
bexiga, e vamos voltar na batalha, estamos na batalha. Estou pedindo ajuda para as pessoas... Se puderem, comprem a
minha rifa, de um celular. Vai
concorrer dia 21 de outubro",
comentou.
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Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇO N. º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo
menor preço Global, objetivando Obra civil pública de reconstrução de unidades habitacionais no
município de Alagoinha, que ocorreria no dia 21/09/2022 as 13:00 horas, OCORRERÁ no dia 13 de
outubro de 2022 as 09:00 horas. MOTIVO DO ADIAMENTO: Adequação da planilha orçamentária e
projeto básico. Maiores informações no e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no
endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal
de 08h00min as 12h00min.
Alagoinha, 21 de setembro de 2022
WALBERTO JOSE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada
na Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do
dia 07 de outubro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
para: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Pavimentação
em Paralelepípedos no bairro Júlia Borges, zona urbana do município de Assunção - PB.
Recursos: previstos no orçamento vigente: Transferências Especiais – Plano de Ação n.º
09032022-016913 e Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.
assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Assunção - PB, 21 de setembro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00042/2022
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 DP00042/2022,
que objetiva: 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; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
FRANCISCO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; JOSÉ JOÃO DE ARAUJO - R$ 42.000,00; JOSÉ
OSCAR DE OLIVEIRA - R$ 42.000,00; RICARDO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; RUDNERI DA
COSTA TRINDADE - R$ 42.000,00.
Alcantil - PB, 16 de Setembro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA
PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO nº. 032/2022, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de charque (Itens
Remanescentes). Data de abertura: 06/10/2022 às 08h30min (horário local), por meio do site
https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril,
nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.
E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Boqueirão, 21 de setembro de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, visando à construção de 2 (duas) passagens molhadas na zona rural do município de Alcantil PB, conforme CONTRATO DE REPASSE
Nº. 876049/2018/MAPA/CAIXA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). LICITANTE
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: LIVRAMENTO CONSTRUCOES,
SERVICOS E PROJETOS EIRELI - Valor: R$ 234.880,76. Dos atos decorrentes do procedimento
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados. Maiores
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. São José, S/N Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98825–0703.
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com.
Alcantil - PB, 21 de Setembro de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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; CT Nº 00163/2022 - 19.09.22
- RUDNERI DA COSTA TRINDADE - R$ 42.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
Primeiro termo aditivo ao Contrato Nº: 0081/2022. Fundamentação: Tomada de Preços Nº
003/2022, nos termos do artigo 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para o capeamento asfáltico
em diversas vias urbanas deste Município. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
AREIAL – CNPJ 08.701.062/0001-32. CONTRATADO: MAC CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ nº
14.206.183/0001-00. MOTIVAÇÃO: Alteração do valor do contrato para reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do parecer técnico da engenharia que consubstanciou no
acréscimo de R$ 299.374,55 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e quatro mil e
cinquenta e cinco centavos).
Areial, 21 de setembro de 2022.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: Contratação de
empresa para o fornecimento parcelado e diário de refeições prontas, em atendimento as demandas
operacionais de todas as secretarias e departamentos do Município de Aroeiras, conforme especificações Anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
JOSE EUCLIDES E SILVA - R$ 78.750,00.
Aroeiras - PB, 09 de Setembro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de
pavimentação em paralelepípedo, conforme especificações do projeto básico. LICITANTES HABILITADOS: FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; VALTER
ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: AJCL CONSTRUCOES
EIRELI; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS
EIRELI; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; CONSTOLAU CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES,
SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUCTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES; HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; HUMAITA
CONSTRUCOES EIRELI; PACTO CONSTRUCOES EIRELI; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA
E CONSERVACAO EIRELI – EPP; SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 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 Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com.
Aroeiras - PB, 14 de Setembro de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA EM TRATAMENTO
E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO
DE AROEIRAS – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2022. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 02100.15.452.2018.2041 –
LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até 26/08/2023. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00191/2022 - 26.08.22 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL
DE RESIDUOS LTDA - R$ 550.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado e diário de refeições
prontas, em atendimento as demandas operacionais de todas as secretarias e departamentos
do Município de Aroeiras, conforme especificações Anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Presencial nº 00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras:
Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02020.04.122.2001.2004 – SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02.040–
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – COORDENAÇÃO
DOS SERVIÇOS SOCIO–ASSISTENCIAIS 02040.08.244.2006.2008 – AUXÍLIOS EVENTUAIS
A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES 02.050–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02050.08.243.2006.2030 – SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
02050.08.244.2006.2009 – ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S 02050.08.244.2006.2050
– MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 02050.08.244.2006.2044 – AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENÇÃO
DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02050.08.244.2006.2057 – MANUTENÇÃO DOS
PROGRAMAS AEPETI 02050.08.244.2006.2056 – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 02.060–
SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2004.1039 – ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019
– SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2040 –
AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2014
– AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO
DAS ACOES DO COVID–19 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN – FINANCIAM
UNIÃO/ESTAD 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2047 – EXECUÇÃO DO
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENÇÃO DO SALARIO
EDUCAÇÃO – QSE 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO
INFANTIL 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.090–SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 02.110–SECRETARIA DE
AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI 3.3.90.39
0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 09/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00194/2022 - 09.09.22 - JOSE
EUCLIDES E SILVA - R$ 78.750,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRONICO 016/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PARA ATENDER O
MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO–PB, ANO 2022 ATRAVÉS DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 037872/2021/917123/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2022.
O presidente da CPL acatando despacho de estancia superior, comunica aos interessados
que o CONTRATO oriundo deste processo fica temporariamente suspenso por determinação
judicial e Informamos que qualquer alteração acerca do processo em questão será publicada
nos meios de comunicação em consonância com a Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93 e demais
legislações pertinentes.
Assunção 31 de agosto de 2022
João Paulo Souza Galdino
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Construção da primeira Etapa da Ponte que liga as comunidades Barra III á Unha
de Gato – Zona Rural do município de Assunção/PB através do Convênio n.º 032/2022 firmado
entre a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Prefeitura Municipal
de Assunção. LICITANTES HABILITADOS: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI;
CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI. .
LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA LCL LTDA;
CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; ERIVANDO DOS SANTOS AMORIM 01098744470; H & G
CONSTRUTORA EIRELI; J R A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; JMSV CONSTRUCOES
EIRELI; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ – MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no
dia 29/09/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nobrega,
S/N - Centro - Assunção - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83)
34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br.
Assunção - PB, 19 de Setembro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00094/2022
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 material elétrico visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de Outubro de 2022. Início da fase
de lances: 09:15 horas do dia 04 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: 08:00 as 14:00h dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.
pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br;
www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 21 de Setembro de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00092/2022
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 Cadeira de rodas
padrão adulto, Cadeira para paciente com sobrepeso, cadeira de banho com assento sanitário, para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 05 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br;
www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 21de Setembro de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão
Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo
- PB, às 09:00 horas do dia 11 de Outubro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo
menor preço global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO
DAS NOVAS SALAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB. Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário 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/
transparencia; www.tce.pb.gov.br.
Cabedelo - PB, 21 de Setembro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
JULGAMENTO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS 0003/2022
CORREÇÃO DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO
DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO 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 CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO
DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. LICITANTES HABILITADOS: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI;
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI – ME; COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA; CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES
LTDA; JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA; M L S – CONSTRUCAO CIVIL LTDA; MOTIVA
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; R & N
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA; T A FRANCA SERVICOS. Licitantes
inabilitados: J DE FONTE RANGEL EIRELI - NÃO ATENDEU AO ITEM 7.5.1; PV ENGENHARIA,
SERVICOS E LOCACOES LTDA - NÃO ATENDEU AO ITEM 7.5.1; S STANISLAU DA SILVA - NÃO
ATENDEU AO ITEM 7.5.1 E APRESENTOU PROPOSTA DE PREÇOS DENTRO DO ENVELOPE
DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI - NÃO ATENDEU AO ITEM 7.5.1. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se
que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes
Proposta de Preços será realizada no dia 04/10/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação,
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB,
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) (083) 99918–1772 . E-mail:
cplpmcindios@gmail.com.
Cachoeira dos Indios - PB, 21 de Setembro de 2022
SAMARA PEREIRA DE SOUSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES NO SITIO BAMBURRAL
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. LICITANTES HABILITADOS: A CASA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; ANGULO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME; COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
LTDA; JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA; M L S – CONSTRUCAO CIVIL LTDA; MOTIVA
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA; T A FRANCA SERVICOS. .
LICITANTES INABILITADOS: J DE FONTE RANGEL EIRELI - NÃO ATENDEU AO ITEM 7.5.1
e 8.2.10; PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA - NÃO ATENDEU AO ITEM 7.5.1;
S STANISLAU DA SILVA - NÃO ATENDEU AO ITEM 7.5.1, A L S CONSTRUCOES, SERVICOS
E EVENTOS EIRELI - NÃO ATENDEU AO ITEM 7.5.1, HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA APRESENTOU CERTIDÃO DE FALÊNCIA E OU CONCORDATA
DE OUTRA EMPRESA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de
Preços será realizada no dia 04/10/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) (083) 99918–1772 . E-mail:
cplpmcindios@gmail.com.
Cachoeira dos Indios - PB, 21 de Setembro de 2022
SAMARA PEREIRA DE SOUSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 007/2022-SRP
1ª CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO através de seu pregoeiro torna público
para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como
toda legislação correlata, A CONVOCAÇÃO PARA AS EMPRESAS: JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI – CNPJ: 39.432.332/0001-80 e A S L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:
35.520.026/0001-45 PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO
ELETRÔNICO N. º 007/2022-SRP, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL Rua José Alípio de
Santana, 371, NA SALA DA CPL; Para maiores informações e-mail: caldasbrandaolicitacao@
gmail.com www.caldasbrandao.pb.gov.br
Caldas Brandão - PB, 20 de Setembro de 2022.
JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico - 007/2022
PREGAO ELETRÔNICO Nº 007/2022-SRP, Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e
suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013, Decreto n.º
10.024/2019 e alterações bem como toda legislação correlata, fica decidido a:
RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
DO JULGAMENTO EM FAVOR DAS EMPRESAS: MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI – CNPJ: 19.211.844/0001-00, VENCEU OS ITENS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,19
,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,5
3,55,56,57,58,60,61 e 62 NO VALOR DE R$ 1.122.476,00 (Um Milhão, Cento e Vinte e Dois
Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis reais), JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI – CNPJ:
39.432.332/0001-80 VENCEU OS ITENS: 14,31,46,54 e 59 NO VALOR DE R$ 15.903,50 (Quinze
Mil e Novecentos e Três Reais e Cinquenta Centavos) e A S L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
– CNPJ: 35.520.026/0001-45 VENCEU OS ITENS 10,11 e 38 NO VALOR DE 8.098,00 (Oito Mil
e Noventa e Oito Reais).
VALOR TOTAL: 1.163.997,50 (Um Milhão, Cento e sessenta e Três Mil, Novecentos e Noventa
e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
João Acássio Nascimento de Oliveira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DO CONTRATO
Caldas Brandão- PB, 20 de Setembro de 2022.
PREGÃO ELETRONICO N.º 007/2022
PROCESSO ADM. Nº: 2022.08.063
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
CONTRATO Nº 107/2022
CONTRATADO: MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI
CNPJ: 19.211.844/0001-00
VIGENCIA: ATE 20/09/2023
VALOR TOTAL: R$ 561.238,00 (Quinhentos e Sessenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais).
ONERANDO A DOTAÇÃO 2022: 02020-gabinete do prefeito – 04.122.2001.2002-manutenção
das atividades do gabinete do prefeito – 03030-secretaria de administração – 04.122.2001.2003-manutenção das atividades administrativas – 04040-secretaria de finanças – 04.122.2001.2004-manutenção das atividades finanças – 05050-secretaria de educação – 12.361.1002.2007-manutenção
do ensino fundamental - 06060-fundo municipal de saude – 10.301.2001.2023-manutenção
das atividades do fundo municipal de saúde – 07070-fundo municipal de assistência social
– 08.122.2001.2026-manutenção das atividades do fmas – 08080-secretaria de infraestrutura –
15.122.2001.2033-manutenção das atividades de infraestrutura – 09090-sec. desenv. tur. m. amb.
agric. e agropec. – 20.122.2001.2035-manutenção das atividades da secretaria – 10010 – secretaria
municipal de cultura - 33.90.30.00–material de consumo - 05.050 secretaria de educação - 12 306
1002 2005 manutenção da merenda escolar - 12 361 1002 2006 manutenção de programas com
recursos do fnde - 12 361 1002 2007 Manutenção do Ensino Fundamental - 12 361 1002 2009
Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% - 3390.30 99 Material de Consumo - 3390.32
99 Material de Distribuição Gratuita
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 025, 026 e 027/2022, conforme planilhas abaixo.
PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022 - SRP
PROCESSO ADM Nº 2022.08.063
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
VALORES REGISTRADOS E LICITANTES:

ATA DE REGISTRO Nº 025/2022
MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI, localizado R CENTRAL, nº 58,
PONTO COMERCIAL, CENTRO, RIACHAO DO BACAMARTE - PB, inscrito
no CNPJ sob o nº 19.211.844/0001-00
ITENS
1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,3
3,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61 e 62
VALOR TOTAL
R$ 1.122.476,00
ATA DE REGISTRO Nº 026/2022
JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, localizado R FERNANDO JOSE
DA SILVA FERREIRA, nº 168, PARATIBE, JOÃO PESSOA - PB, inscrito no
CNPJ sob o nº 39.432.332/0001-80
ITENS
14,31,46,54 e 59
VALOR TOTAL
R$ 15.903,50
ATA DE REGISTRO Nº 027/2022
A S L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, localizado Rua São Francisco de Assis
Nº 410 – Bairro Conceição – Campina Grande - PB - CEP: 58.401-279, inscrito
no CNPJ sob o nº 35.520.026/0001-45
ITENS
10,11 e 38
VALOR TOTAL
R$ 8.098,00
VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação
no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica
obrigada a firmar as contratações.
Caldas Brandão, 20 de Setembro de 2022.
Município de Caldas Brandão
FABIO ROLIM PEIXOTO - PREFEITO
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas
de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas pertencentes
e/ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA - R$ 417.000,00.
Casserengue - PB, 16 de Setembro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA
Prefeito.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: Aquisições parceladas
de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as
Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 20.849,70; VIDA NATURALIS COMERCIO
ATACADISTA LTDA - R$ 158.988,24.
Casserengue - PB, 19 de Setembro de 2022.
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao
Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o exercício
2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE
2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECEITA DE
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO SUS) – 30.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0005.2047/10.301.0005.2051/10.3
01.0005.2063 – ELEMENTO DE DESPESA: 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;
339030 – MATERIAL DE CONSUMO; 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0005.2054/10
.301.1002.2067 – ELEMENTO DE DESPESA: 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00107/2022
- 20.09.22 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 20.849,70; CT Nº 00108/2022 - 20.09.22 - VIDA NATURALIS COMERCIO
ATACADISTA LTDA - R$ 158.988,24.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de
veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO
DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS
ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA
DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE
RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB
MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00106/2022
- 16.09.22 - CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 417.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico
nº 00047/2022, para o dia 06 de Outubro de 2022 às 14:00 horas; e do início da fase de lances
para o dia 06 de Outubro de 2022 às 14:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações:
das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias
úteis, na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Site:
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Conde - PB, 21 de Setembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 291/2022
Pregão Eletrônico Nº 032/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Darcyllo
Dhyago Carmo Batista-ME, Cnpj: 41.715.453/0001-81, Valor total contrato: R$ 61.800,00 (sessenta e
um mil e oitocentos reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de carga de oxigênio medicinal
com fornecimento de cilindro em regime de comodato para atender das unidades de Saúde do
Município de Coremas, conforme termo de referência, referente ao item: 01. Forma de pagamento:
Será em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos.
Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos-APS. Dotação: QDD/2022.
Prazo entrega: até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Sr. Irani
A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Darcyllo Dhyago Carmo Batista (Pela contratada).
Coremas-PB, 12 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022.
O Pregoeiro Oficial do Município de Cuitegi/PB, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro
– Cuitegi/PB, torna Público aos interessados em participar do Certame Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de nº 014/2022, para aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel de
Saúde – “AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO” - PROPOSTA nº 11780.026000/1220-01
– MINISTÉRIO DA SAÚDE, o ADIAMENTO da referida Licitação de 23.09.2022, para 07.10.2022,
às 09h00min. JUSTIFICATIVA: Acolhimento parcial de impugnação ao Edital com inclusão do
prazo de garantia nas especificações técnicas do objeto. REGIMENTO: Leis Federais 10.520/02
/ 8.666/93, 123/2006, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto, Municipal nº 01/2013 e demais
legislações pertinentes. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, Parágrafo 3º do Decreto Federal nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019. Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.
br e portaldecompraspublicas.com.br
Cuitegi/PB, 21 de setembro de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE SUBSTITUIÇÃO
DE VEICULO
OBJETO: Contratação de locação de motos, para ficar a disposição das diversas Secretarias este
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00038/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: Recursos Próprios do Município
de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.36 99 Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02.050 Secretaria Municipal de Educação 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE e: CLAUDIO DE O. SILVA - R$ 9.690,00 (NOVE
MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS). Substituição do veículo Marca/Modelo: Marca/Modelo:
HONDA/CG 160 FAN – PLACA QSG5C53, OBJETO DO CONTRATO Nº 00177/2022-CPL, COM
ESTA EDILIDADE, por outro veículo de Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN EX Cor: BRANCA
Ano/Fab.: 2015/2015; Placa: QFJ3H77.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 01.203/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
CONTRATADO: CHAYA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional De
Pessoa Jurídica, sob o n.º 43.520.516/0001-70, com sede no Sítio Pião, S/N, zona rural, São José
de Espinharas – PB
OBJETO: Contratação de 04 carros-pipa, por mês se obrigando a realizar o percurso médio de
60 km por dia, de segunda a sábado, transportando e distribuindo água nos locais indicados. O
carro-pipa deverá ter capacidade mínima de 7 m3 e realizar 03 viagens por dia ou a quantidade de
viagens que forem necessárias para atingir os 60 km programados.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.24, Inciso III da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: Correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado desse exercício, na Classificação Orçamentária: 31.105.08.244.500
3.1476.0287.3340.41.500.0.1.0000, Fonte de Recursos: 500 e Reserva Orçamentária: 358,
provenientes do Convenio nº 002/2022 com a Secretaria de Estado do Governo através da
gerência executiva da Defesa Civil
VALOR GLOBAL: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
VIGÊNCIA: 08 de janeiro de 2023
Desterro - PB, Estado da Paraíba 08 de Setembro de 2022
Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional de Desterro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Extrato de Dispensa de Licitação
DISPENSA Nº. 014/2022
OBJETO: Contratação de 04 carros-pipa, por mês se obrigando a realizar o percurso médio de
60 Km por dia, de segunda a sábado, transportando e distribuindo água nos locais indicados. O
carro-pipa deverá ter capacidade mínima de 7m3 e realizar 03 viagens por dia ou a quantidade de
viagens que forem necessárias para atingir os 60 km programados.
EMPRESA: CHAYA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CADASTRO NACIONAL DE
PESSOA JURÍDICA, sob o n.º 43.520.516/0001-70, com sede no Sítio Pião, S/N, zona rural, São
José de Espinharas – PB
VALOR GLOBAL: com valor global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais),
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.24, Inciso III da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado desse exercício, na Classificação Orçamentária: 31.105.08.244.500
3.1476.0287.3340.41.500.0.1.0000, Fonte de Recursos: 500 e Reserva Orçamentária: 358,
provenientes do Convenio nº 002/2022 com a Secretaria de Estado do governo através da
gerência executiva da defesa civil
Desterro - PB, 08 de Setembro de 2022
Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional de Desterro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 04 de
Outubro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de pães para
atender as necessidades do Hospital Municipal de Esperança Dr. Manoel Cabralde Andrade
deste município, conforme Convênio nº 057/2022 – SES–PRC–2022/054. 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 1.907/19; Decreto
Municipal nº 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital:
www.tce.pb.gov.br.
Esperança - PB, 21 de Setembro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Outubro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Hospital Municipal de Esperança Dr. Manoel
Cabral de Andrade deste município, conforme Convênio nº 057/2022 – SES–PRC–2022/054.
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 1.907/19; Decreto Municipal nº 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br.
Edital: www.tce.pb.gov.br.
Esperança - PB, 21 de Setembro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 05 de
Outubro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de
carnes e frios para atender as necessidades do Hospital Municipal de Esperança Dr. Manoel
Cabral de Andrade deste município, conforme Convênio nº 057/2022 – SES–PRC–2022/054.
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 1.907/19; Decreto Municipal nº 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Esperança - PB, 21 de Setembro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gado Bravo - PB, através da Presidente e Membros, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA
PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial nº 00022/2022, marcado para 23/09/2022, ás
11h00min, tendo em vista ocorrências de caso fortuito ou de força maior, fica adiada “SINE
DIE”. 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) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com.
Edital: www.tce.pb.gov.br.
Gado Bravo - PB, 31 de Março de 2022.
JOSE ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022
Torna público que dará continuidade através da Comissão Permanente de Licitação,
sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 23
de setembro de 2022. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.
Gurinhém - PB, 21 de setembro de 2022
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO
Presidente da Comiss
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Outubro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
DO TIPO PASSEIO HATCH 0 KM (ZERO QUILÔMETRO); VENDIDO PELO FABRICANTE,
CONCESSIONÁRIA OU REVENDEDORES, ANTES DE SEU REGISTRO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTES ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS: VEÍCULO
AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO; TIPO PASSEIO; MODELO HATCH; MOVIDO A ÁLCOOL
E GASOLINA (BICOMBUSTÍVEL); COM CINCO MARCHAS À FRENTE E UMA A RÉ; COM
QUATRO PORTAS LATERAIS; MÍNIMO DE 05 (CINCO) LUGARES; ANO/MODELO 2022 OU
SUPERIOR; COR SÓLIDA BRANCA; EQUIPADO COM AR CONDI. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº
003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Gurinhém - PB, 21 de Setembro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. Abertura
da sessão pública: 10:00 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 Federal nº 7.892/13;
Decreto Federal nº 10024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/;
www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br.
Gurjao - PB, 21 de Setembro de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB, através do CT nº 1081394–76 e SIGONV Nº 923778 – PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITÓRIAL via CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LICITANTES
HABILITADOS: COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58;
MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 31.381.604/0001-59 e OBRAPLAN
EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI - CNPJ: 26.764.981/0001-37 (com
ressalva). LICITANTES INABILITADOS: A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ:
20.256.412/0001-02; ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81;
ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.011.656/0001-05; CONSTRUTORA
BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 22.370.871/0001-30; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - CNPJ: 15.233.791/0001-77; DEL ENGENHARIA - EIRELI
- CNPJ: 17.415.942/0001-33; ELF TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ:
17.560.794/0001-40; EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31; F J
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.284.072/0001-15; ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 36.581.782/0001-47; J DE FONTE RANGEL EIRELI - CNPJ:
26.757.272/0001-24; JMS PAJEU CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ:
45.791.193/0001-84; LIMACONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 42.540.677/0001-62;
M L S – CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 12.102.978/0001-43; OBRAPLAN EMPRESA DE
LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI - CNPJ: 26.764.981/0001-37; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.784.773/0001-86; RANULFO TOMAZ DA SILVA - CNPJ:
04.672.369/0001-00; VMB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 44.948.531/0001-86.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes de Proposta de Preços será realizada
no Dia 29/09/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antonio Ramalho Diniz, 26 Centro - Ibiara - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34541035.
E-mail: cplibiara@hotmail.com.
Obs: Republicado por incorreção.
Ibiara - PB, 20 de Setembro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Presidenta da Comissão

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento
dos interessados, a interposição de recursos administrativo por parte da empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI - CNPJ: 26.764.981/0001-37, contra o
resultado de habilitação da Tomada de Preços nº 00006/2022, para conhecimento dos interessados,
querendo, apresentem impugnação no prazo legal. Demais informações encontram-se a disposição
dos interessados no endereço Rua Prefeito Antônio Ramalho Diniz, nº 26, Centro – Ibiara - PB, no
horário das 08:00 às 12:00 horas.
Ibiara - PB, 21 de Setembro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO
DE ABERTURA
O MUNICIPIO DE IBIARA – PB, torna público para ciência dos interessados, que dando prosseguimento ao Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 00027/2022, cujo o objeto Aquisição
de equipamentos de informática, eletrônico e eletrodomésticos para secretaria de educação do
município de Ibiara, através do Termo de Convênio nº 0132/2022, entre a Secretária de Estado do
Desenvolvimento e da Articulação Municipal e a Prefeitura Municipal de Ibiara – PB, CONVOCA
as empresas: CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435 - CNPJ: 13.508.356/0001-82; GQS
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.427.407/0001-16; NOBREGA COMERCIO E
SERVICO LTDA - CNPJ: 18.995.457/0001- 49; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ:
03.829.590/0001-58; ROSELI DA SILVA DANTAS - CNPJ: 36.977.200/0001-46; THOMAS JOSE
BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CNPJ: 19.918.905/0001-73; XAVIER AFREU DE
ASSIS - CNPJ: 03.808.036/0001-94, para abertura envelopes proposta de preços, Habilitação
e oferta de lances verbais, fi ca marcado para o dia 22/09/2022 ás 8:30hs, no setor de licitação
na sede da Prefeitura Municipal de Ibiara – PB, os envelopes serão abertos com ou sem a
presença dos licitantes
Obs: Republicado por incorreção
Ibiara-PB, 12 de Setenbro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Ofi cial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de móveis/similares e outros equipamentos para melhor
atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial
nº 00023/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01
– MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00276/2022 - 20.07.22 - COPILAR COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - R$ 158.810,00;
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA, para atender a demanda
da Secretaria Municipal de Saúde de Itapororoca/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de
Licitação nº DV00029/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO
CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE ELEMENTOS DE DESPESA 3.3.90.30.01 –
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.01 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo
Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00318/2022 - 21.09.22 - JOSELEM BRITO
DA SILVA - R$ 53.393,00.
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A CPL torna público, para os fins e efeitos, que as empresas: CONCRENOR CONSTRUÇÕES
DO NORDESTE LTDA – CNPJ: 10.744.571/0001-94; APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME – CNPJ: 08.317.848/0001-50; PACTO CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 33.666.569/0001-40;
ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 44.459.047/0001-93; Interpôs recurso contra a fase de
habilitação referente a Tomada de Preços nº 00002/2022. As cópias dos recursos encontram-se
à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias
úteis, anteriormente divulgado.
Telefone: (083) 3398-1020.
Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br
Itatuba - PB, 21 de Setembro de 2022.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição de
medicamentos da tabela ABCFarma para atender a população carente do município; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 100.000,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato
nos termos do instrumento convocatório.
Logradouro - PB, 21 de Setembro de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 04.2022
APÓS ANALISE DO RECURSO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em paralelepípedos, das Ruas Luiza Peixoto e Jacinto Lindolfo, na Comunidade Campo Novo, Logradouro/
PB, conforme termo de referência.
EMPRESAS HABILITADAS INICIALMENTE:
TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTR. CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI
R F – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDAEMPRESAS HABILITADAS APÓS OS
RECURSOS:
TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTR. CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI
R F – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
NÃO HOUVE ALTERAÇÃO, O RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI – ME foi negado, conforme parecer nos autos.
Portanto, fica o dia de 26.09.2022 as 08h30min para abertura das propostas das empresas
acima citadas e habilitadas no processo. O Processo encontra-se no endereço anteriormente
informado a disposição dos interessados. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos
membros da CPL
Logradouro, 21 de setembro de 2022
JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos da tabela ABCFarma para atender a população carente
do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento
de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material para Distribuição Gratuita.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Logradouro e: CT Nº 00159/2022 – 21.09.22 - LOGRADOURO COMERCIAL DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 100.000,00.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 005/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS A, torna público que fará realizar através da
CPL para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie,
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço GLOBAL, no dia
11 de Outubro de 2022 as 09:00 horas, tendo como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100
(CEM) ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro
Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente
de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis – PB 21 de Setembro de 2022.
Polyana Farias Torres
Presidente da CPL
Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00041/2022, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.
Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MARIANA LEITE CAZE – ME - CNPJ
Nº 47.656.366/0001-87, com o valor mensal de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco
reais), e Valor Global R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), com objeto a Contratação de
empresa para prestação dos serviços especializados de ODONTÓLOGO (A) para o atendimento
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), referente a Chamada Pública 00001/2022.
Piancó-PB, em 21 de setembro 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
Inexigibilidade n° 00041/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: MARIANA LEITE CAZE – ME - CNPJ Nº 47.656.366/0001-87.
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de ODONTÓLOGO (A) para o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), referente a Chamada
Pública 00001/2022.
VALOR MENSAL: R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais).
VALOR GLOBAL: R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais).
Piancó-PB, em 21 de setembro 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00015/2022, em 14.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MOURA DISTRIBUIDORA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para
atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante
o exercício de 2022.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de quantidades/valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Piancó-PB, 21 de Setembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 11 de outubro
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES
DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 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) 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.
Picuí - PB, 16 de Setembro de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93
e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações,
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor
preço, objetivando a Registro de Preço Contratação de empresa para aquisição de cartilhas educativas, impresso com foco na promoção, prevenção e atenção à saúde, atendendo as necessidades da
secretaria municipal de saúde e ao PSE -programa saúde na escola., em sessão pública para abertura
dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 9:00hs do dia 04/10/2022, na sede da
Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000
– Pitimbu/PB. Maiores informações através do https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal
ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.
Pitimbu-PB, 21 de Setembro de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
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: CONSTRUÇÃO DE UMA
CRECHE 1ª INFÂNCIA TIPO A PARA O MUNICÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - R$ 1.258.767,27.
Remígio - PB, 21 de Setembro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO
PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00005/2022. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE
1ª INFÂNCIA TIPO A PARA O MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 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: BSR Construtora e Locadora Eireli - CNPJ 31.162.496/0001-23. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.
Remígio - PB, 21 de Setembro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição de
PNEUS destinados aos veículos do transporte escolar do município de Riachão do Bacamarte;
ADJUDICO o seu objeto a: DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - R$ 42.975,00; MILTON VIEGAS - R$ 31.200,00.
Riachao do Bacamarte - PB, 22 de Agosto de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição de PNEUS
destinados aos veículos do transporte escolar do município de Riachão do Bacamarte; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 42.975,00; MILTON VIEGAS - R$ 31.200,00.
Riachao do Bacamarte - PB, 12 de Setembro de 2022
JOSE DE ARIMATEA DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
ADIAMENTO
Torna público que através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição
de Patrulha Mecanizada para o Município de Riachão do Bacamarte – PB, Convênio nº 925003/2021.
Abertura da sessão pública QUE OCORRERIA: 11:00 horas do dia 28 de setembro de 2022. OCORRERÁ:
11:00 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 Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital:
http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Riachão do Bacamarte - PB, 21 de setembro de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de PNEUS destinados aos veículos do transporte escolar do município de Riachão do Bacamarte. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00025/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Riachao do Bacamarte:20.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3001
2035 – MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS – 12 361 3001 2056
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR – 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE – 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
- FNDE - TERMO DE COMPROMISSO EMENDAS Nº202141534–22 - EMENDA PARLAMENTAR 39690004/2021. VIGÊNCIA: até 14/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão
do Bacamarte e: CT Nº 00094/2022 - 14.09.22 - MILTON VIEGAS - R$ 31.200,00; CT Nº 00095/2023 14.09.22 - DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 42.975,00.
PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00012/2022
OBJETO: Contratação de veículos com motoristas, para atendimento a Secretaria de Saúde
do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo
de Referência. O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº
00012/2022, que objetiva: Contratação de veículos com motoristas, para atendimento a Secretaria
de Saúde do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no
edital e Termo de Referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente,
a: ADELMO ANTONIO NUNES LOPES 00933380402, CNPJ nº 46.724.542/0001-08, VALOR: R$
28.800,00; ANDERSON SUELIO VIEIRA MIGUEL |, CPF nº 084.609.484-39, VALOR: 36.000,00;
CICERO CAMPOS NETO 36735272404, CNPJ nº 46.691.602/0001-33, VALOR: R$ 36.000,00;
ELDO ROBERTO DE SOUSA, CPF nº 161.088.018-83, VALOR: R$ 36.000,00; FLAVIO PEREIRA
DE SOUSA 70295989467, CNPJ nº 46.689.130/0001-84, VALOR: R$ 28.800,00; FRANCISCO DE
SOUSA FERRAZ 03486865447, CNPJ nº 46.695.319/0001-80, VALOR: R$ 28.800,00; JOAO DE
FIGUEIREDO NETO, CPF nº 330.695.144-72, R$ 28.800,00; JOAO MARCULINO VIEIRA NETO
08405593489, CNPJ nº 46.688.845/0001-12, VALOR: R$ 39.600,00; JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA 58611029453, CNPJ nº 47.078.672/0001-83, VALOR: R$ 33.600,00; LEANDRO RODRIGUES
BARBOSA 17367449419, CNPJ nº 46.723.163/0001-01, VALOR: R$ 33.600,00; MARIA LOPES
XAVIER 57084963472, CNPJ nº 46.732.252/0001-06, VALOR: R$ 32.400,00; OSMARIO SUELIO
PEREIRA DOS SANTOS 04316480421, CNPJ nº 46.700.567/0001-71, VALOR: R$ 36.000,00; VALDEMAR NICOLAU BEZERRA 37420313415, CNPJ nº 46.773.063/0001-81,VALOR: R$ 42.792,00;
VANDUI CELVO RAMALHO, CPF nº 395.547.594-87, VALOR: R$ 57.600,00.
Santa Inês - PB, 16 de setembro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V
E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva:
Contratação de veículos com motoristas, para atendimento a Secretaria de Saúde do Município de
Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo de Referência; com
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s)
vencedor(es): ADELMO ANTONIO NUNES LOPES 00933380402, CNPJ nº 46.724.542/0001-08,
VALOR: R$ 28.800,00; ANDERSON SUELIO VIEIRA MIGUEL |, CPF nº 084.609.484-39, VALOR:
36.000,00; CICERO CAMPOS NETO 36735272404, CNPJ nº 46.691.602/0001-33, VALOR: R$
36.000,00; ELDO ROBERTO DE SOUSA, CPF nº 161.088.018-83, VALOR: R$ 36.000,00; FLAVIO
PEREIRA DE SOUSA 70295989467, CNPJ nº 46.689.130/0001-84, VALOR: R$ 28.800,00; FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ 03486865447, CNPJ nº 46.695.319/0001-80, VALOR: R$ 28.800,00;
JOAO DE FIGUEIREDO NETO, CPF nº 330.695.144-72, R$ 28.800,00; JOAO MARCULINO VIEIRA
NETO 08405593489, CNPJ nº 46.688.845/0001-12, VALOR: R$ 39.600,00; JOSAFA FERREIRA
DE OLIVEIRA 58611029453, CNPJ nº 47.078.672/0001-83, VALOR: R$ 33.600,00; LEANDRO
RODRIGUES BARBOSA 17367449419, CNPJ nº 46.723.163/0001-01, VALOR: R$ 33.600,00;
MARIA LOPES XAVIER 57084963472, CNPJ nº 46.732.252/0001-06, VALOR: R$ 32.400,00; OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS 04316480421, CNPJ nº 46.700.567/0001-71, VALOR:
R$ 36.000,00; VALDEMAR NICOLAU BEZERRA 37420313415, CNPJ nº 46.773.063/0001-81,VALOR: R$ 42.792,00; VANDUI CELVO RAMALHO, CPF nº 395.547.594-87, VALOR: R$ 57.600,00.
Santa Inês - PB, 19 de setembro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS 00004/2022
O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Santa Inês/PB, torna público
para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº
00004/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Construção da Sede
da Câmara Municipal de Santa Inês/PB – Etapa 01, conforme Planilha Orçamentária, o Resultado
do Julgamento propostas de preços conforme relatório do Setor de Engenharia do município. Considerações da Comissão: Empresas Classificadas: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ
Nº 09.335.002/0001-06. Valor R$ 166.033,19 Informa ainda aos licitantes que as propostas estão a
disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na
sala da comissão de licitação situada na Rua João Carlos Vieira, 187 - Centro - Santa Inês – PB.
Santa Inês/PB, 21 de setembro de 2022.
MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA
PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 00075/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ N°
21.240.497/0001-95.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com
vigência a partir de 02 de setembro de 2022 a 30 de abril de 2023, baseando-se na Cláusula Segunda - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO FUNASA N° 02071/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE - 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.1051.1007 - Construção do Abastecimento D’água
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.1002 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.631.0000 Obras e Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (02/09/2022 a 30/04/2023).
DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA
DO BOA VISTA, NO BAIRRO DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público o resultado do julgamento dos recursos protocolados pelas empresas MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 08.597.968/0001-59 e RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI – CNPJ 29.878.872/0001-39. Os recursos foram indeferidos, mantendo inabilitadas
as empresas recorrentes. Comunica também que no dia 28 de Setembro de 2022, às 09:30, estará
realizando sessão para abertura dos envelopes das propostas das empresas Habilitadas: SETE
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 31.959.011/0001-27 e VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELE – ME – CNPJ 27.114.499/0001-14.
Santa Rita - PB, 21 de setembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE
Santa Rita - PB, 21 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 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, os quais apontam
como proponentes vencedores:
- 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$: 11.590,00
Publique-se e cumpra-se.
RAFAEL GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA
Santa Rita - PB, 21 de setembro de 2022.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no
uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 102/2022, que objetiva: Aquisição de caixas de som amplificadas e projetores para sonorização das salas de aula
das unidades escolares e do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), a ser
desenvolvido nas escolas do município de Santa Rita – PB, com base nos elementos constantes
do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:
- COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI
CNPJ: 32.850.995/0001-76
Valor R$: 16.012,80
- ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI
CNPJ: 16.501.916/0001-65
Valor R$: 30.492,00
Publique-se e cumpra-se.
EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público a licitação sob a modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos novos, 0km, tipo passeio
(5 lugares) e veículo (7 lugares), destinados as Secretarias de Saúde e Assistência Social
do município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/min do
dia 05/10/2022. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.
br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às
12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José
do Bonfim - PB.
São José do Bonfim - PB, 20 de Setembro de 2022.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público a licitação sob a modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para realização de serviços
médicos para exames de ultrassonografias, Tomografias computadorizada, Densitometria Óssea,
Radiologia geral, Mamografia e entre outros para o Município de São José do Bonfim/PB. Data e
horário do início da disputa: 10:30hs/min do dia 05/10/2022. LOCAL: Portal de Compras Públicas
– www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº.
05 - Centro - São José do Bonfim - PB.
São José do Bonfim - PB, 20 de Setembro de 2022.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS 00002/2022
A Comissão de licitação do Município de São José do Bonfim/PB, torna público nos termos do
art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, que as empresas: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE, CNPJ
Nº: 15.233.791/0001-77 e CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA, CNPJ Nº: 29.482.689/0001-10
impetraram recurso contra decisão desta Comissão, sobre o julgamento da fase de Habilitação
do processo que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de
uma Creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa Paraíba Primeira
Infância, Convênio nº 458/2021 do Município de São José do Bonfim/PB. Ficando as demais
licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis,
APRESENTAR CONTRARAZÕES AOS RECURSOS INTERPOSTOS, conforme faculta referida
lei. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José Ferreira S/N Centro - São José do Bonfim – PB.
São José do Bonfim/PB, 21 de setembro de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO
PRESIDENTE
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 00006/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB,
torna público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade
Tomada de Preços Nº 00006/2022, que tem como objeto: Construção de uma Creche com
capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância,
Convênio Estadual nº 195/2022 para o Município de São José de Espinharas/PB, o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação do referido processo realizado pela
comissão de licitação e o Setor de Engenharia do município. Considerações da Comissão:
Licitantes Habilitados por atender as exigências do edital: AMETISTA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16; COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 09.545.520/0001-54; CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ:
09.913.177/0001-53; CONSTRUTORA APODI LTDA - CNPJ: 17.620.703/0001-15; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - CNPJ: 20.227.311/0001-03; F.COSTA CONSTRUCOES,
SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 37.325.870/0001-40; MENDONCA E SILVA
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 31.094.999/0001-09; OBRAPLAN EMPRESA
DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI - CNPJ: 26.764.981/0001-37; DANTAS E
FIGUEIREDO LTDA - CNPJ: 27.083.541/0001-87. Licitantes inabilitados: CONSTRUTORA
FORTE BRASIL EIRELI - CNPJ: 23.407.509/0001-59, não apresentou prestação de garantia
(item 8.4.3), não apresentou Atestado de Capacidade Técnico Operacional (item 8.5.3.1), não
apresentou declarações referente aos itens 8.5.4, 8.6.1, 8.6.3 a 8.6.9; D K CONSTRUCOES
EIRELI - CNPJ: 23.916.946/0001-06, não apresentou prestação de garantia (item 8.4.3),
não apresentou Atestado de Capacidade Técnico Profissional (item 8.5.2.1) não apresentou Atestado de Capacidade Técnico Operacional (item 8.5.3.1), não apresentou; HPN
CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 10.627.393/0001-11,
não apresentou certidão estadual (item 8.3.4), apresentou certidão referente a outro CNPJ;
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:
21.933.413/0001-07, não apresentou prestação de garantia (item 8.4.3); ERIVANDO DOS
SANTOS AMORIM 01098744470 - CNPJ: 44.169.551/0001-59, não apresentou prestação
de garantia (item 8.4.3), não apresentou Atestado de Capacidade Técnico Profissional (item
8.5.2.1) não apresentou Atestado de Capacidade Técnico Operacional (item 8.5.3.1); JRD
CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 44.135.727/0001-51, não apresentou prestação de garantia
(item 8.4.3), não apresentou Atestado de Capacidade Técnico Operacional (item 8.5.3.1);
AUTO VIA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 45.078.186/0001-30, não apresentou Atestado de Capacidade Técnico Operacional (item 8.5.3.1); JMSV CONSTRUCOES
EIRELI - CNPJ: 30.999.688/0001-26, não apresentou prestação de garantia (item 8.4.3);
SOUZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.794.041/0001-06, não apresentou
Atestado de Capacidade Técnico Operacional (item 8.5.3.1). Informa ainda aos licitantes que
as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise
deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso
I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Praça
Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas – PB.
São José de Espinharas/PB, 21 de setembro de 2022.
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR
Presidente/suplente

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00075/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de
detectores de metais, manual e pórticos destinado à E.M.E.F. Antônio Lacerda Neto para a anteder
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São José de Piranhas – PB. Abertura
das propostas: dia 05 de Outubro de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através
do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.
São José de Piranhas - PB, 21 de Setembro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00053/2022, para o dia 29
de Setembro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco,
S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com.
Solânea - PB, 20 de Setembro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 068/2022
O prefeito do município de Sousa/PB torna público. Objeto: Material Permanente-Educação. HOMOLOGO: comercial norte nordeste ltda-me, 15.114.641/0001-44 R$ 69.500,00; PROJECTO COM DE
MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11.058.784/0001-25 R$ 404.918,75; VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS EIRELI 20.008.831/0001-17 R$ 21.018,75.Convoca-se as empresas para assinatura do respectivo contrato em até 3 dias úteis. A não assinatura decairá do direito e sujeitará às penalidades legais.
Sousa, 21 de Setembro de 2022.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais
vantajosa será a de menor preço global, para a Reforma e Ampliação da Escola Otacílio Gomes
de Sá, no Bairro José Lins do Rego, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos
anexos do edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 25 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, 21 de Setembro de 2022.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL
ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL
FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Reforma e Ampliação da Escola Antônio Pereira da Silva,
no Bairro Mutirão, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 26 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, 21 de Setembro de 2022.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL
ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL
FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 12/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais
vantajosa será a de menor preço global, para a Reforma e Ampliação da Escola Maria Marques de
Sousa Tavares, no Bairro Jardim Brasília, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados
nos anexos do edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 27 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, 21 de Setembro de 2022.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL
ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL
FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022
PROCESSO Nº 31.202.000607.2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS,
destinado à Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba - SUPLAN,
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
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO NO COMPRAS.GOV.BR: 991192022
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 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 segunda 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 22-00955-8
João Pessoa, 21 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4
CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação
Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art.
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a
partir de 10 dias a contar da presente publicação.
CONTRATO: 2613567 CPF: 893213324XX, CONTRATO: 0230891 CPF: 424271854XX,
CONTRATO: 2120700 CPF: 594648794XX, CONTRATO: 2215616 CPF: 107693524XX,
CONTRATO: 0241661 CPF: 789718534XX, CONTRATO: 2182505 CPF: 207359444XX,
CONTRATO: 2145935 CPF: 089068354XX, CONTRATO: 2141592 CPF: 134636454XX,
CONTRATO: 2608099 CPF: 172109464XX, CONTRATO: 2192555 CPF: 074401714XX,
CONTRATO: 2700969 CPF: 166406124XX, CONTRATO: 2161581 CPF: 821823964XX,
CONTRATO: 0200079 CPF: 025250704XX, CONTRATO: 2176082 CPF: 133488134XX,
CONTRATO: 2153388 CPF: 709802434XX, CONTRATO: 2229510 CPF: 714293864XX,
CONTRATO: 2191364 CPF: 706192134XX, CONTRATO: 2182398 CPF: 016101804XX,
CONTRATO: 2702169 CPF: 711332334XX, CONTRATO: 2109494 CPF: 104716534XX, CONTRATO: 2124389 CPF: 119297434XX, CONTRATO: 2147447 CPF: 067421374XX, CONTRATO: 2228771 CPF: 139046024XX, CONTRATO: 2143895 CPF: 107072164XX, CONTRATO:
2229272 CPF: 097088604XX, CONTRATO: 6101991 CPF: 022374954XX, CONTRATO:
0228974 CPF: 335000104XX, CONTRATO: 2117402 CPF: 047532214XX, CONTRATO: 0247105
CPF: 025089824XX, CONTRATO: 2207501 CPF: 460427094XX, CONTRATO: 6100696 CPF:
697426424XX, CONTRATO: 0212540 CPF: 206053904XX, CONTRATO: 2100686 CPF:
050099694XX, CONTRATO: 2179129 CPF: 753279534XX, CONTRATO: 2173024 CPF:
031406124XX, CONTRATO: 6105224 CPF: 088373954XX, CONTRATO: 2225435 CPF:
701190024XX, CONTRATO: 2225101 CPF: 115441824XX, CONTRATO: 2139917 CPF: 211605114XX,
CONTRATO: 2150774 CPF: 127334384XX, CONTRATO: 2141244 CPF: 129381534XX,
CONTRATO: 2225554 CPF: 137557924XX, CONTRATO: 2209354 CPF: 013293344XX,
CONTRATO: 2180567 CPF: 113363354XX, CONTRATO: 6100051 CPF: 789331294XX, CONTRATO: 2132728 CPF: 839833764XX, CONTRATO: 2193914 CPF: 054507244XX, CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 1211274 CPF: 064977544XX, CONTRATO:
2194666 CPF: 705656744XX, CONTRATO: 2179547 CPF: 103395204XX, CONTRATO:
6102509 CPF: 518761084XX, CONTRATO: 2190988 CPF: 733429804XX, CONTRATO:
2136738 CPF: 021805944XX, CONTRATO: 6105069 CPF: 039720854XX, CONTRATO:
2101699 CPF: 107081684XX, CONTRATO: 2100846 CPF: 133455494XX, CONTRATO:
2141081 CPF: 129309574XX, CONTRATO: 6102214 CPF: 596704877XX, CONTRATO:
4100562 CPF: 039991334XX, CONTRATO: 2189918 CPF: 138476504XX, CONTRATO:
2202554 CPF: 115889764XX, CONTRATO: 2208081 CPF: 000840414XX, CONTRATO:
2162109 CPF: 981445374XX, CONTRATO: 6103422 CPF: 027432554XX, CONTRATO:
6106581 CPF: 309283974XX, CONTRATO: 2121177 CPF: 700876274XX, CONTRATO:
2189857 CPF: 127673034XX, CONTRATO: 2163296 CPF: 437767014XX, CONTRATO:
2202141 CPF: 138469264XX, CONTRATO: 21102102 CPF: 008665254XX, CONTRATO:
2132335 CPF: 447359364XX, CONTRATO: 4103556 CPF: 886328814XX, CONTRATO:
6104709 CPF: 072409884XX, CONTRATO: 2102647 CPF: 118802434XX, CONTRATO:
0245346 CPF: 033046004XX, CONTRATO: 2700019 CPF: 156627964XX, CONTRATO:
6103188 CPF: 514859074XX, CONTRATO: 2143900 CPF: 085700374XX, CONTRATO:
2194006 CPF: 131855604XX, CONTRATO: 2153148 CPF: 601352804XX, CONTRATO:
2200119 CPF: 110945844XX, CONTRATO: 6104114 CPF: 711105694XX, CONTRATO: 2222756
CPF: 131753274XX, CONTRATO: 2191646 CPF: 726539224XX, CONTRATO: 2110138 CPF:
103508494XX, CONTRATO: 2232190 CPF: 087403414XX, CONTRATO: 2198160 CPF:
111972334XX, CONTRATO: 5101461 CPF: 059051174XX
CAMBÔ RESIDENCE INCORPORAÇÃO SPE LTDA, CNPJ nº 46.621.731/0001-55, torna público
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença
prévia e instalação, para Incorporação de empreendimento imobiliário residencial multifamiliar,
situado na Avenida Max Zagel com Rua Maria Fernandes Viana, Camboinha, Cabedelo/PB, QD
012 LT20, CEP: 58101-312.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação em João Pessoa, em 21
de Setembro de 2022. Para a atividade de: Construção de muro de contorno e subestação do 2º
Batalhão da Policia Militar, Rua Dom Pedro I, no município de Cajazeiras-PB. Processo nº 2022003617/TEC/LI-8596.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/
MATERIAL PERMANENTE DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em
favor de: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI - R$ 20.303,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 2.600,00.
Tacima - PB, 20 de Setembro de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
Recorrente: ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, no
uso de suas atribuições legais, que conheceu, e, no mérito, rejeitou a impugnação interposta pela
empresa ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CNPJ nº 22.166.193/0001-98. Mantido o edital e data
do certame. Fica a interessada e demais intimados da decisão.
João Pessoa, 19/setembro/2022.
Francisco de Assis Martins Junior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2022
PROCESSO Nº 19.000.002408.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA EVENTOS, destinado à ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
- ESPEP e FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH,
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: 901572022
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 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 2ª 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: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-01612-4
João Pessoa, 21 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Jornal União (6col) 29,8 x 12 cm

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13 da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em
face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, entrem em contato
com esta operadora de saúde, para tratar assunto referente ao seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede da empresa, situada na Av. Júlia Freire,
1058, Expedicionários – João Pessoa/PB ou entrar em contato com a mesma através dos números 4020-9093 e 08002809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário no prazo acima conferido, acarretará na adoção
das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA JOÃO PESSOA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.
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