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Governadores 
recorrem ao STF 
contra mudança 
do ICMS

Gestores ingressaram 
com Ação Direta de Incons-
titucionalidade contra o 
teto de 17% para o imposto. 

Página 3

Suspeito de tráfico de influência 
no MEC, ex-ministro é preso

“gabinete paralelo”

Milton Ribeiro é acusado de comandar esquema com favorecimento de pastores na distribuição de verbas. Página 15

Segurança 
na Paraíba é 
referência para 
todo o país

Entidades incluíram o 
Estado entre os exemplos 
de excelência na gestão de 
políticas públicas no setor. 
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Movimento em 
terminais de 
passageiros será 
mais intenso hoje

Rodoviária de JP prevê 
aumento de 35%, enquanto 
a de CG espera receber 150 
mil passageiros até dia 30. 
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Jornalistas e 
escritores falam 
sobre legado de 
Sitônio Pinto

Escritor, morto na terça-
feira, tem boa parte de sua 
obra dedicada à paisagem 
social e econômica do NE. 
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Na véspera do feriado, shows e missas em todo o estado reúnem quem gosta de festa e quem prefere celebrar o santo. Páginas 5 e 6

São João: profano e religioso se encontram hoje
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Governo do Estado 
destinou cerca de R$ 3 
milhões, a serem divididos 
entre atletas, paratletas e 
técnicos. Inscrições vão até 
9 de julho.
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Bolsa Esporte começa a inscrever 
a partir do próximo dia 27

n “E tome xote na pandemia, 
baião na violência, xaxado na 
intolerância, coco na alienação, 
embolada no desengano, arrasta-
pé no preconceito e, para rimar, 
rojão na desunião”.

Editorial
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61,4% dos consumidores compram alimentos tradicio-
nais e faturamento volta a aumentar nesta época do ano.
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Paraibanos investem até 
R$ 200 em comidas típicas

n “José Guilherme Merquior (...) 
até 2024, provavelmente, estará 
de volta às livrarias do país, de 
maneira integral, para a indizível e 
renovada alegria dos seus inúmeros 
leitores, entre os quais me incluo”.

José Mário da Silva 
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

611.530

31.894.505

539.711.953

10.239

669.612

6.320.326
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.894.788

------

12.003.576.625

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Trânsito lento em 
mais um dia de 
muita chuva no 

Litoral paraibano
Inmet emitiu um aviso 

de acumulado de chuva 
para mais de 80 municí-
pios no Litoral e Agreste.
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A pandemia de Covid-19 não acabou e todo cuidado é pouco para não se con-
taminar pela primeira vez ou se tornar reincidente no quadro dos que contraí-
ram a doença transmitida pelo novo coronavírus e suas variantes. Evitando ex-
posições desnecessárias, as pessoas podem aproveitar melhor o período junino 
e suas benesses culturais.

As chuvas – que continuam generosas também na Paraíba – irrigaram as plan-
tações de milho pelo estado afora e há fartura deste ingrediente essencial para a 
gastronomia tradicional nordestina. Milho cozido, milho assado, bolo de milho, 
pamonha, canjica... enfim, as feiras livres estão abarrotadas de espigas e os fogões 
trabalham sem hora para descansar.

A sociedade renova-se pela cultura. A música chega com novos arranjos, pas-
sos e figurinos, botando a tradição para dançar com o contemporâneo. Às vezes 
a novidade é tanta que não dá certo e a coreografia desanda ou desagrada, mas 
vida é mudança e criação e “o novo sempre vem”, como diz os versos da bela can-
ção do velho compositor popular.

Para muitas pessoas, o Nordeste parece ser mais Nordeste durante o São João 
e o São Pedro. Nessa época, o grito do feirante faz coro com o da quadrilha, te-
clados e cordas harmonizam-se com triângulos e couros e o burburinho dos par-
ques do povo completa a grande orquestra popular, cuja sinfonia também ecoa 
dentro de casas e apartamentos.

As festas populares são momentos favoráveis à renovação de forças - metafí-
sicas, artísticas, existenciais... -, para o enfrentamento das adversidades; para o 
grande salto da transformação “sem perder a ternura, jamais”. O sentido da arte 
nunca esteve dissociado do metabolismo social; é talvez a substância primordial 
deste corpo que a cultura adorna.

Os artistas estão aí para ensinar o tom e o refrão. E tome xote na pandemia, 
baião na violência, xaxado na intolerância, coco na alienação, embolada no de-
sengano, arrasta-pé no preconceito e, para rimar, rojão na desunião. O Nordeste 
toca, canta e dança. Dias melhores virão. “Depende de nós”. Viva São João! Viva 
São Pedro! Ê, vida que segue...

Artigo

Erguer a cabeça
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A prática política do diálogo
Não acredito que exista boa prática po-

lítica onde não prevaleça a capacidade de 
diálogo. É assim que se estabelece a mode-
ração nas divergências, o equilíbrio nos con-
flitos, o respeito ao pensamento discordan-
te e a percepção das ansiedades coletivas. 
O diálogo contribui para que se construa 
uma sociedade melhor e mais justa. Como 
chegou a dizer Paulo Freire: “o diálogo cria 
base para a colaboração”. Soluciona desen-
tendimentos e transforma campos de bata-
lha em ambientes de paz.

É preciso vencer a inclinação humana 
para valorizar os interesses particulares 
em detrimento dos coletivos. Não podemos  
permitir  que a arrogância e o egoísmo es-
traguem as relações solidárias. Ninguém é 
dono absoluto das verdades. Todos nós so-
mos seres que necessitam da colaboração de 
outros, no exercício da humildade em reco-
nhecer que “não somos individualmente o 
centro do mundo”.  O compartilhamento de 
saberes ajuda a definição de atitudes em fa-
vor da vida social.

A palavra “diálogo”, etmologicamente, 
se origina dos termos gregos “dia” mais 
“logos”, onde “dia” quer dizer “através de” 
e “logos” significa “razão, atitude, pala-
vra”. Conclui-se, então, que pelo diálogo 
encontramos o caminho que harmoniza 
interesses.

 A democracia só se afirma quando pre-
pondera o clima de diálogo numa comuni-
dade, oportunizando a que líderes e lidera-
dos se permitam ouvir uns aos outros, na 
expectativa de encontrarem o consenso am-
parado no racional, nunca no impulso das 
emoções ou das ambições pessoais. O auto-
ritarismo é a negação da capacidade de diá-
logo. A tirania é a postura própria dos que 
se negam a estabelecer o diálogo como prin-
cípio essencial da democracia. As crises, os 
acirramentos, as animosidades, em prejuí-
zo do bem comum, resultam da incapacida-
de do líder em dialogar, porque abre espaço 
para ódios, vinganças, perseguições, proce-
dimentos que comprometam legalidades.   

 

Considero importante a participação cidadã 
na escolha de rumos que garantam o eficaz 
funcionamento de um governo voltado para 
o bem social. Inspiro-me numa recomen-
dação recente feita pelo Papa Francisco aos 
brasileiros: “É preciso investir todas as for-
ças no diálogo para reconstruções, respeito 
a legalidades e encontro das indispensáveis 
saídas, evitando descompassos que com-
prometam a civilidade, a ordem e a justiça”.

Sem diálogo não há democracia. O filó-
sofo Thomas More já dizia que “nenhum 
homem é uma ilha”. Portanto, o ato de vi-
ver perpassa pelo conviver. Como estabe-
lecer, então, um ambiente de boa convivên-
cia sem oportunizar o diálogo que resulte 
em permutas de conhecimentos, ideias e 
opiniões? É assim que as sociedades demo-
cráticas tornam-se mais humanistas e soli-
dárias, imperando o consenso. E consenso 
só se consegue com o diálogo. O alcance do 
entendimento entre diferentes exige sensi-
bilidade social e política.

O Palácio do Governo da Paraíba que já 
fora denominado Palácio da Presidência e, 
não era ainda da Redenção, passava por mais 
uma reforma, nos idos de 1930. João Pessoa, 
o presidente, despachava em uma depen-
dência do Jornal A União que ficava, então, 
à esquerda da Praça Comendador Felizar-
do, hoje, João Pessoa. Seu ajudante de ordens 
era o coronel Elísio Sobreira que também 
respondia pelo Comando da Polícia Militar. 

De repente, chega à antessala do gabine-
te improvisado, um galego bem vestido, de 
gravatinha de laço, voz estridente e sotaque 
estrangeirado, apresentando-se: Jacob Gui-
lherme Frantz. Disse a que vinha: “Eu vim 
para a Paraíba participar da luta de Prince-
sa e gostaria de saber o que devo fazer”. Con-
sultado, João Pessoa mandou avisar que não 
dispunha mais de nenhum posto comissio-
nado na Polícia, para lhe oferecer. 

O voluntário ponderou que não falara 
em comissão nem em dinheiro, estava ali 
por idealismo e no propósito de ajudar ao 
governo. Era reservista do Exército e aceita-
va alistar-se como soldado raso. Neste mes-
mo dia, Jacob Frantz, como seria conhecido 
no Estado, deixou o Hotel Globo onde se hos-
pedara e, já dormiu no Quartel da PM. No 
dia seguinte, 29 de abril de 1930, viajou com 
o coronel Sobreira em direção à zona de con-
flito onde a polícia enfrentava os rebelados 
do coronel José Pereira.

Chegando ao Batalhão Provisório da Po-
lícia Militar instalado em Piancó, o gaúcho 
foi incorporado às tropas na posição de ter-
ceiro sargento e, por ser reservista, passou 
logo a segundo. Claro que não foi bem rece-
bido na soldadesca. Era um tipo diferente e, 
em meio à rudeza dos paraibanos, sua voz 
metálica soava fora de tom. Duvidavam da 
sua capacidade e da sua coragem para en-
frentar os seguidores de Zé Pereira. Foi pre-
ciso que a sua tropa fosse a primeira a pôr 
os pés em Manaíra (antiga Alagoa Nova) e 
a sua bravura testada, para ganhar o respei-
to dos seus pares. 

Depois dessa ação belicosa,  Jacob 
foi promovido a segundo tenente. Esta-
va ainda em Alagoa Nova quando che-
gou a notícia da morte de João Pessoa. 
Após a morte de João Pessoa, um contingen-
te do Exército foi mandado para Princesa. 
O presidente Álvaro de Carvalho, todavia, 
preocupava-se em manter a autonomia do 
estado e chamou à capital o capitão Emerson 
Benjamim, que trouxe o tenente Jacob em sua 
companhia. Receberam, então, a incumbên-
cia de organizar um pelotão especial para 
policiar o município, já com os ânimos sere-
nados. José Américo, secretário de Seguran-
ça, recomendou que levassem o maior núme-

ro possível de homens entre oficiais e praças 
escolhidos. A revolução da Aliança Liberal 
estava às portas. O tenente Juarez Távora fi-
zera desta capital sua morada clandestina. 
Temia-se que as tropas do Exército se jun-
tassem aos rebelados de Zé Pereira. 

O capitão Benjamim esteve com Juarez e 
levou instruções, por escrito, a alguns mili-
tares de sua confiança. Sua tropa de mais de 
trezentos homens chegou a Princesa quan-
do o coronel Zé Pereira já perdera as espe-
ranças e, avisado da próxima deposição de 
Washington Luiz, deixara os seus pagos. 
Consolidada a chamada Revolução de 30, 
Jacob Frantz, depois de percorrer parte do 
nordeste, regressou à Paraíba e se prepara-
va para bar baixa na polícia e regressar ao 
seu Rio Grande do Sul, quando foi chama-
do pelo coronel Elísio Sobreira. 

O interventor Antenor Navarro estava 
no propósito de nomeá-lo prefeito de São 
João do Rio do Peixe que, depois, chamar-
se-ia Antenor Navarro. Em 22 de dezembro 
de 1930, tomou posse como prefeito. No ano 
seguinte regressou à capital e recebeu nova 
missão do Interventor: organizar uma Guar-
da Cívica que tinha a tarefa de proteger o in-
terventor e evitar sua deposição, fruto de um 
movimento encabeçado por dois oficiais re-
nomados: os capitães João Costa e João Mau-
ricio. Queriam substituir Antenor por Odon 
Bezerra. Instituída a nova Guarda, Jacob foi 
promovido a primeiro tenente. 

Com a morte de Antenor Navarro em 
um desastre aéreo, assumiu o governo da 
Paraíba o jovem Gratuliano de Brito, que 
nomeou Jacob Frantz para seu Ajudante de 
Ordens. Mais adiante, Argemiro de Figuei-
redo repetiria o mesmo gesto. (Consultei tra-
balho do imortal Dorgival Terceiro Neto). 

Um gaúcho sertanejo  

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (PSB) e ou-
tros dez governadores do Bra-
sil entraram ontem com uma 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (Adin) junto ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
contra a Lei Complementar 
192, que altera a regra de inci-
dência do ICMS. A lei foi san-
cionada em março deste ano 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro (PL). 

A ação foi assinada pelos 
governadores de Pernambu-
co, Maranhão, Paraíba, Piauí, 
Bahia, Mato Grosso do Sul, 
Sergipe, Rio Grande do Nor-
te, Alagoas, Ceará e Rio Gran-
de do Sul. Com a lei, o Gover-
no Federal pode diminuir as 
alíquotas sobre biodiesel, óleo 
diesel, querosene de aviação e 
gás liquefeito de petróleo sem 

ser obrigado a compensar a 
perda de arrecadação. 

No entanto, segundo ale-
gam os governadores, a mu-
dança fere gravemente o pac-
to federativo e o princípio da 
autonomia dos entes subna-
cionais. Além de trazer deses-
tabilidade fiscal para estados 
e municípios. “Tal inovação 
legislativa trouxe graves ris-
cos à governabilidade de Es-
tados, Distrito Federal, diante 
dos imensos prejuízos gera-
dos com a perda de arrecada-
ção direta, e até para os Muni-
cípios, dada a correspondente 
redução das transferências 
constitucionais obrigatórias”, 
disseram os gestores na ação. 

Ainda segundo a ação, os 
governadores comentaram 
que a atitude se trata de uma 
“caridade com chapéu alheio”, 
uma “liberalidade orçamen-
tária” de uma “medida uni-
lateral, autoritária, drástica 

e com graves efeitos imedia-
tos para os combalidos cofres 
desses entes”.

Além disso, segundo os es-
tados, a medida é “populista, 
eleitoreira e ineficaz”. Eles ex-
plicam no documento que os 
custos de produção, refino e 
importação vão continuar va-
riando, já que isso ocorre devi-
do ao preço do dólar e do bar-
ril no mercado internacional. 

“Pior: tudo isso foi feito 
sem qualquer estudo de im-
pacto fiscal e sem a demons-
tração de que esse novo ins-
trumento será eficaz, dado 
que os preços dos combustí-
veis são atrelados à sorte dos 
mercados internacionais e re-
sultado de uma política duvi-
dosa da Petrobras, e diante da 
constatação empírica de que 
medidas de desoneração não 
beneficiam necessariamen-
te o bolso do consumidor”, 
acrescentaram.

Proposta sancionada em março prevê redução de alíquota sem compensação

Estados recorrem ao 
STF contra lei do ICMS

regra de incidência

n 

Governadores 
alegam 
que a Lei 
Complementar 
no 192 fere 
o pacto 
federativo e 
o princípio 
da autonomia 
dos entes 
subnacionais

Realização
Evento foi organizado 
pelo  Fórum Nacional 

de Dirigentes 
Governamentais de 

Entidades Executoras da 
Política de Promoção e 
Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Em razão de reunião com 
o Ministério Público Federal 
na Paraíba (MPF-PB), ocorrida 
ontem, o reitor da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
Valdiney Gouveia, prorroga-
rá, até o dia 10 de agosto, a sus-
pensão da cessão formal para 
a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares - Ebserh/
MEC de 637 servidores per-
tencentes à Universidade que 
atuam no Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HULW).

A reunião aconteceu na 
sede do MPF, com o procura-
dor federal José Godoy e par-
ticipação do reitor Valdiney 
Gouveia, da pró-reitora de 
Gestão de Pessoas, Profa. Rita 
Pereira, do Superintendente 
do HULW, Dr. Marcelo Tis-
siani, e do procurador federal 
que atua junto à UFPB, Carlos 
Mangueira.

A cessão formal desses ser-
vidores, que visa o atendimen-
to a uma recomendação do 
MPF, já havia sido suspensa 
por 30 dias, por solicitação do 
próprio órgão ministerial, mas 
o prazo se esgotaria ontem.

Na reunião com o procu-
rador José Godoy, nesta quar-
ta-feira, a UFPB apontou di-

O Governo da Paraíba, 
por meio da Fundação Desen-
volvimento da Criança e do 
Adolescente Alice de Almei-
da (Fundac), participou da 2ª 
Reunião Técnica do Fórum 
Nacional de Dirigentes Go-
vernamentais de Entidades 
Executoras da Política de Pro-
moção e Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(FONACRIAD), que se encer-
rou ontem, em Fortaleza (CE).

O Fórum teve início no úl-
timo domingo (19), com a 1ª 
Reunião de Diretoria com os 
Articuladores Regionais. Já a 
2ª Reunião Técnica aconteceu 
nos dias 20, 21 e 22, e contou 
com a presença do presiden-
te da Fundac, Flávio Moreira, 
da coordenadora do eixo Ges-

tão Institucional e Pedagógi-
ca, Ziza Maia, e do professor 
doutor em Educação, Rafael 
Honorato.

Dentro da programação do 
FONACRIAD, os representan-
tes estaduais tiveram a opor-
tunidade de dialogar sobre 
PPPs (contextualização e ex-
periências no Brasil e socioe-
ducativo), minuta de resolução 
Central de Vagas e política de 
financiamento do sinase.

As três primeiras ativida-
des restritas do fórum aconte-
ceram na terça-feira (21) com 
relatos dos estados, discus-
são e aprovação do Estatuto 
do FONACRIAD e oficina dos 
grupos de trabalho.

O encerramento do fórum 
teve início na manhã de on-

tem, com a 4ª e 5ª atividade 
restrita, onde foram apresen-
tados relatórios de discussão 
dos grupos de trabalho e rea-
lizados os devidos encami-
nhamentos,  além da leitura e 
aprovação da Carta do FONA-
CRIAD/CE. Por fim, os par-
ticipantes realizaram visita 
técnica ao Núcleo de Atendi-
mento Integrado do Municí-
pio de Fortaleza (NAI).

“A troca de experiências 
e vivências entre os estados, 
proporciona a oportunidade 
de conhecer os cases de su-
cesso e apresentar os projetos 
e planos de cada sistema esta-
dual para que possamos com-
plementar uns aos outros”, 
disse o presidente da Fundac, 
Flavio Moreira, sobre o fórum.

Cessão de funcionários continua suspensa

Fundac participa de reunião técnica no CE

servidores da UFPB

Fonacriad

ficuldades operacionais para 
implementação da cessão no 
sistema de gestão de pessoal 
e a necessidade de garantir to-
dos os direitos dos servidores 
eventualmente cedidos. Dian-
te disso, ficou acordado que a 
Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas (Progep) enviará ao MPF 
os questionamentos formu-
lados ao Ministério da Edu-
cação sobre a operacionaliza-
ção dessa cessão e os que o 
HULW encaminhou à presi-

dência da Ebserh. Uma nova 
reunião com o MPF será reali-
zada no dia 10 de agosto, para 
avaliação das informações re-
cebidas dos órgãos.

“Até o dia 10 de agosto, fica 
por enquanto suspensa a ime-
diata cessão dos servidores e o 
próprio Ministério Público vai 
indagar aos órgãos centrais, ou 
seja, Ministério da Educação 
e à presidência da Ebserh, so-
bre os trâmites e questões ad-
ministrativas para que ocorra 

essa cessão, para que ninguém 
tenha qualquer tipo de prejuí-
zo. E, paralelo a isso, nesse pe-
ríodo, os servidores seguem 
vinculados, com o vínculo que 
atualmente têm com a Univer-
sidade e a Ebserh, especial-
mente no tocante a compareci-
mento e assiduidade”, explicou 
o procurador José Godoy. Com 
isso, competirá à Direção do 
HULW fiscalizar a assiduida-
de dos servidores.

O reitor Valdiney Gouveia 
afirmou que o assunto “está 
sendo amplamente tratado 
pelo HULW, pelo MPF e pela 
UFPB, pensando sempre em 
garantir todos os direitos dos 
servidores”, e parabenizou o 
procurador José Godoy pela 
condução e pela forma propo-
sitiva com a qual tratou o tema.    

“Houve um consenso para 
suspender a execução da ces-
são até que tenhamos uma 
nova reunião, no dia 10 de 
agosto, em que, presumivel-
mente, teremos informações 
oficiais da Ebserh e do Minis-
tério da Educação acerca de 
como proceder, e a partir des-
sa nova reunião com o MPF, 
dar os encaminhamentos de-
vidos”, afirmou o Reitor. 

Prorrogação da medida ocorreu após reunião da UFPB com o MPF

Declararam 
apoio a João 

o primeiro  
encontro  

em ação no StF, governaDoreS 
conteStam lei que trata Do icmS 

inocência e barraS De ouro 

cautela e inveStigação rigoroSa  

Hugo, no Dia De São João  

Há que se dar o benefício da inocência aos envol-
vidos, como estabelece a Constituição Federal. 
Porém, os indícios são incriminadores. Em áudio, 
revelado pela Folha de SP, Milton Ribeiro disse 
que daria prioridade aos pedidos de liberação 
de recursos do FNDE aos pastores, a pedido de 
Bolsonaro. Para isso, os pastores exigiam até 
barras de ouro de prefeitos.  

Apoiador da gestão Bolsonaro, o pastor Sérgio 
Queiroz (PRTB) – que também chegou a dizer 
não haver corrupção no governo – pediu caute-
la, ao avaliar a prisão de Milton Ribeiro – “Não 
podemos fazer avaliação precipitada de algo 
que ainda está em fase investigatória, há uma 
investigação em curso”. Mas pontuou: “Espero 
que essa investigação seja levada a efeito até 
as últimas consequências”. Todos nós.  

Amanhã, no ritmo do forró de Patos, no Dia de 
São João, Hugo Motta, presidente estadual do 
Republicanos, se encontrará com o governador 
João Azevêdo (PSB). O deputado confirmou a 
agenda conjunta. Na pauta, certamente, estará 
os últimos episódios envolvendo o imbróglio do 
partido com o Progressistas, devido a um tema 
em particular: a indicação do candidato a vice-
governador na chapa governista.   

Na abertura do São 
João de João Pessoa, 
João Azevêdo encon-
trou a senadora Da-
niella Ribeiro (PSD). 
Foi o primeiro encontro 
após o anúncio oficial 
do apoio do PP, pre-
sidido pelo pai dela, 
Enivaldo Ribeiro, ao 
projeto de reeleição do 
governador. Ela disse 
que, após os festejos 
juninos, o PSD também 
se posicionará. Mas 
vale relembrar o que 
afirmou Aguinaldo Ri-
beiro, dias atrás: “Você 
imagina eu de um lado 
e Daniella de outro?”.        

O prefeito e o vice-pre-
feito de Juarez Távo-
ra, respectivamente 
Wilson Evangelista e 
Diego Rodrigues, am-
bos do Solidariedade, 
anunciaram apoio à 
reeleição de João Aze-
vêdo – eles tiveram 
reunião administrativa 
com o gestor estadu-
al. “Estamos acompa-
nhando quem trabalha 
por nossa cidade. Eu 
não tenho dúvida ne-
nhuma de que o me-
lhor para Juarez Távo-
ra é a reeleição de João 
Azevêdo”, justificou 
Wilson Evangelista.  

O governador João Azevêdo já havia antecipado essa 
possibilidade. E, de fato, ontem, governadores de 11 
estados, incluindo o próprio, protocolaram Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no STF contra a limitação de 
17% do ICMS sobre os combustíveis. Para os gover-
nadores, a lei sancionada com este teor fere o pacto 
federativo e traz “graves riscos à governabilidade 
de Estados e do Distrito Federal, diante dos imensos 
prejuízos gerados com a perda de arrecadação”.  

priSão De ex-miniStro cHamuSca
 um DiScurSo recorrente
 De bolSonaro 

Em março, quando sur-
giram as primeiras de-
núncias de tráfico de in-
fluência e indícios de 
corrupção dentro do Mi-

nistério da Educação 
(MEC), envol-

vendo o en-
tão ministro 
Milton Ribei-
ro, o presiden-

te Jair Bolsonaro (PL) postou mensagem nas redes so-
ciais em que dizia acreditar na inocência dele: “Eu boto 
minha cara no fogo pelo Milton. Uma covardia o que 
estão fazendo”. Na prática, não “botou”. E tanto é as-
sim que Ribeiro foi apeado da pasta. Ora, se ele não 
tinha nada a dever – ou se o governo não tinha moti-
vos para demiti-lo – então por que não se manteve no 
cargo? Ontem, a prisão de Milton Ribeiro, pela Polí-
cia Federal, chamuscou o rosto presidencial, podemos 
assim dizer. Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gil-
mar Santos – este último também já está preso – são 
suspeitos de operar um balcão de negócios no MEC 
para liberar verbas do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE). Prefeitos eram cooptados 
para aderir ao esquema e pagar propina aos pasto-
res, aponta as investigações. Para fazer um contrapon-
to a adversários, Bolsonaro usava uma frase recorren-
te: “Não existe corrupção nesse governo”. Agora, não 
poderá mais fazê-lo, com o arroubo que lhe é peculiar.  

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil



O Brasil chegou nesta 
quarta-feira, 22, a 11 casos 
confirmados de varíola dos 
macacos, segundo informa-
ções do Ministério da Saúde. 
São três casos a mais do que 
dois dias atrás e outras possi-
bilidades estão sendo inves-
tigadas.

“O Ministério da Saúde 
informa que, até o momento, 

11 casos de monkeypox fo-
ram confirmados no Brasil, 
sendo sete no Estado de São 
Paulo, dois no Rio de Janeiro 
e dois no Rio Grande do Sul”, 
explicou a Pasta, que não for-
neceu mais detalhes sobre os 
novos casos.

Entre as confirmações an-
teriores, todos tiveram con-
tato com pessoas na Europa, 
continente que teve o primei-
ro caso detectado em maio, 
de uma pessoa que retorna-
va à Inglaterra após uma via-
gem à Nigéria. A doença é 
endêmica na África Ociden-
tal e Central e raramente se 
espalhava para outros locais. 
Desde então, países da Euro-
pa, assim como Estados Uni-
dos, Canadá e Austrália, con-
firmaram casos.

“SP tem sete casos confir-
mados da monkeypox, sendo 
três em São Paulo, dois em In-

daiatuba, um em Santo An-
dré e outro em Vinhedo. To-
dos os casos são importados, 
com histórico de viagem para 
a Europa. Os pacientes estão 
com boa evolução do quadro, 
em isolamento residencial e 
estão são acompanhados pe-
las vigilâncias epidemioló-
gicas dos seus respectivos 
municípios, com o apoio do 
Estado”, explicou a Secreta-
ria de Estado da Saúde.

Na cidade de São Paulo, os 
casos confirmados incluem 
um homem de 31 anos, com 
passagem recente pela Eu-
ropa, e outro homem, de 41 
anos, que esteve em Portu-
gal e na Espanha. Outro epi-
sódio ocorreu com um mora-
dor de Vinhedo, de 29 anos, 
que também havia viajado 
para a Europa.

“O Ministério da Saúde, 
por meio da Sala de Situa-

ção e CIEVS Nacional, segue 
em articulação direta com os 
Estados para monitoramen-
to dos casos e rastreamen-
to dos contatos dos pacien-
tes. Outros 10 casos seguem 
em investigação nos Estados 
do Ceará (dois), Rio de Janei-
ro (quatro), Santa Catarina 
(um), Acre (um) e Rio Grande 
do Sul (dois)”, afirmou.

Na terça-feira, 21, a Agên-
cia de Segurança de Saúde do 
Reino Unido (UKHSA, na si-
gla em inglês) recomendou 
vacinar homens gays e bisse-
xuais para tentar controlar o 
surto de varíola dos macacos. 
A estratégia de imunização 
define que devem receber a 
injeção aqueles em maior ris-
co de exposição ao vírus, mas 
o Serviço Nacional de Saúde 
britânico (NHS England) ain-
da precisa definir detalhes so-
bre as pessoas elegíveis.
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A Agência Executiva 
de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa) registrou, 
até ontem, chuvas em to-
das as regiões do Esta-
do, com destaque para 
o Litoral. Conforme o 
painel de monitoramen-
to da entidade, as cida-
des de Cabedelo e João 
Pessoa concentraram as 
maiores precipitações, 
com 53,5 e 36,4 milíme-
tros de água, respectiva-
mente. O Instituto Na-
cional de Meteorologia 
(Inmet) emitiu um aviso 
de acumulado de chu-
va para mais de 80 mu-
nicípios situados entre o 
Litoral e Agreste parai-
banos, com grau de pe-
rigo, válido até a manhã 
de hoje.

Segundo o órgão, as 
cidades localizadas nes-
tas áreas podem regis-
trar chuvas com variação 
de até 100 milímetros por 
dia, além de risco de ala-
gamento, deslizamento 
de encostas e transbor-
damentos de rios. O In-
met também destaca que 
“áreas de instabilidade 
associadas à propagação 
de Distúrbios Ondula-
tórios de Leste (DOL) já 
atuam e provocam chu-
va sobre partes da região 
Nordeste”, incluindo a 
Paraíba. 

De acordo com a me-
teorologista da Aesa 
Marlie Bandeira, as pre-
cipitações no estado têm 
ocorrido acima da mé-
dia prevista para o perío-
do, devido “às condições 
atmosféricas e oceâni-
cas que estão favoráveis 
para a ocorrência de chu-
vas”.

Alagamentos
As fortes chuvas re-

gistradas durante todo 
o dia de ontem, na capi-
tal paraibana, causaram 
alguns transtornos a mo-
toristas e pedestres que 
precisaram se deslocar 
entre os bairros da cida-
de. Na Avenida Pedro II 
(sentido Centro/Caste-
lo Branco), por exemplo, 
um ponto de alagamento 
deixou o trânsito lento e 

João Pessoa e Cabedelo registram as maiores precipitações e transtornos de alagamentos com trânsito lento

Chuvas com risco de deslizamentos
alerta 

Ítalo Arruda 

Especial para A União

Um acidente envolvendo 
três veículos na BR-101, na 
estrada de Lucena (sentido 
Mamanguape), foi registra-
do pela Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba (PRF-PB) 
na tarde de ontem. A colisão 
entre dois caminhões e uma 
van aconteceu no quilôme-
tro 14 da rodovia e deixou 
uma pessoa ferida. Apesar 
de ter chovido no local e no 
horário em que o acidente 
aconteceu, a PRF não confir-
mou se as chuvas contribuí-
ram para o ocorrido. 

Mesmo assim, a insti-
tuição alerta para alguns 
cuidados que os conduto-
res de veículos devem ter 
ao dirigir durante o perío-

do chuvoso. Confira:
– Reduza a velocidade 

antes de passar por uma 
poça de água. Nunca o faça 
de forma abrupta;

– Verifique o estado de 
conservação e a calibragem 
dos pneus. O pneu careca 
propicia que a aquaplana-
gem ocorra em virtude da 
ausência da banda de ro-
dagem, aqueles frisos por 
onde a água escoa;

– Se o veículo aquapla-
nar, não pise no freio e não 
faça movimentos bruscos 
com o volante. Tire o pé do 
acelerador, mantenha o veí-
culo em linha reta até que 
ele recupere a aderência 
com o solo.

A Coordenadoria Muni-
cipal de Proteção e Defesa 
Civil (Compdec/JP) segue 
com as equipes de pronti-
dão após o alerta de perigo 
potencial de chuva para João 
Pessoa, emitido ontem pelo 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet). Segun-
do o alerta, com validade até 
10h desta quinta-feira, pode 
chover entre 30 a 60 milíme-
tros (mm) por hora ou 50 a 
100 mm em 24 horas.

 Em 24 horas – até 16h de 
ontem – o maior acumula-
do foi registrado no bairro 
de Tambauzinho, com 85,2 
mm, seguido de Manaíra, 
com 81,8 mm. Já o local com 
menor índice foi o Grotão, 
com 46,2 mm. Os dados são 
do Centro Nacional de Mo-
nitoramento e Alertas de De-
sastres Naturais (Cemaden).

Segundo o diretor de Mi-
nimização de Desastres da 
Defesa Civil, Antônio Este-
ves, não houve registro de 
ocorrência até a tarde de on-
tem. “Continuamos em aler-
ta independentemente de 
registro de incidentes. So-
licitamos que os moradores 
de áreas de risco, com ten-
dência de inundação, em 
caso de elevação do nível de 
água, busquem algum lugar 

seguro e entrem em contato 
conosco. O mesmo se aplica 
para moradores de encos-
tas, que em caso de desliza-
mento ou movimentação de 
solo, busquem um local se-
guro e acionem a Defesa Ci-
vil”, disse.

Como acionar 
Em caso de ocorrência, 

deve-se acionar a Defesa Ci-
vil pelos números 0800-285-
9020 ou 98831-6885 (What-
sApp). O serviço funciona 24 
horas. A Compdec/JP está 
presente em todas as ações 
de proteção e assistência às 
comunidades, especialmen-
te nos períodos de maior in-
tensidade de chuvas.

Cuidados no trânsito 
nos dias chuvosos

Maiores precipitações 
foram em Tambauzinho

Em vários pontos da cidade ocorreram problemas de alagamentos, mas sem maiores consequências; Semob também não registrou acidentes em razão de chuvas

Os 10 municípios em que mais choveram 

Cabedelo - 53,5 mm
Pedro Régis - 52,9 mm
Mamanguape/Asplan - 47,0 mm
João Pessoa/DFAARA - 36,4 mm
Baía da Traição - 35,2 mm
Rio Tinto - 28,0 mm
Itapororoca - 21,4 mm
Sertãozinho - 20,7 mm
Pitimbu - 20,0 mm
Mataraca - 19,1 mm

Fonte: Aesa (dados registrados até às 16h30 do dia 22/06)

impossibilitou a circulação 
dos transeuntes no local.

Conforme informações 
da Superintendência de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP), tam-
bém houve registro de ala-
gamento na via em frente 
à Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), no 
Varadouro. Apesar da len-
tidão e dos transtornos nas 
duas áreas, não houve ocor-
rência de acidentes.

“Não tivemos nenhum 
acidente registrado e nos-
sas equipes seguirão mo-
nitorando as ruas, com to-
tal atenção, e, em caso de 
qualquer ocorrência detec-
tada, faremos a interven-
ção o mais rápido possível, 
a fim de minimizar os trans-
tornos”, declarou o diretor 
de Operações da Semob-JP, 
Sanderson Cesário.

n 

Inmet emitiu 
aviso de 
acumulado de 
chuvas para 
mais de 80 
municípios, 
com grau de 
perigo até a 
manhã desta 
quinta-feira

Na capital
Precipitações em 24 horas

(até 16h de ontem) 

Tambauzinho: 85,2 mm
Manaíra: 81,8 mm
Centro: 79,4 mm
Altiplano: 67,6 mm
Cristo: 52,4 mm
Cuiá: 47,2 mm
Grotão: 46,2 mm

Fonte: Defesa Civil

Saiba Mais

Ministério da Saúde confirma 11 casos no país
varíola dos macacos

Paulo Favero 

Agência Estado

n 

São sete 
doentes em 
São Paulo, 
dois no Rio de 
Janeiro e mais 
dois no Rio 
Grande do Sul

A atriz Marilu Bueno, de 
82 anos, morreu no fim da 
tarde de ontem, 22, no Rio 
de Janeiro.

Desde 2 de junho ela es-
tava internada no Hospi-
tal Municipal Miguel Cou-
to, no Leblon (zona sul do 
Rio), onde foi submetida a 
uma cirurgia no abdômen. 

Por conta de complica-
ções no pós-operatório, ela 
teve de ser transferida da en-
fermaria para a UTI. Não fo-
ram divulgados detalhes so-
bre o quadro clínico da atriz.

Solteira e sem filhos, Ma-
rilu teve uma extensa car-
reira artística no cinema e 
na TV. Até a publicação des-

te texto, não haviam sido di-
vulgadas informações so-
bre o enterro da atriz.

Morre, no Rio de Janeiro, 
a atriz Marilu Bueno

aos 82 anos

Marilu: extensa carreira

André Carlos Zorzi e  
Fábio Grellet 

Agência Estado

Foto: Divulgação TV Globo

Foto: Gael Viana/Arquivo pessoal



Após dois anos sem as fes-
tas presenciais de São João na 
Paraíba, devido a suspensão 
dos eventos por causa da pan-
demia da Covid-19, vários mu-
nicípios realizam ao longo do 
mês de junho seus festejos ju-
ninos. Hoje, véspera de São 
João,  são vários festejos reali-
zados que devem atrair gran-
des públicos ao som de muito 
forró. São João é dia relembrar 
as tradições regionais, as qua-
drilhas, a música, a comida tí-
pica. A Paraíba está em festa 
hoje à noite!
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Vários municípios do estado têm programação de shows e apresentações culturais hoje e amanhã

A Paraíba
tradição e cultura

festeja São João
Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O São João de Ba-
naneiras é um dos 
mais conhecidos da 
Paraíba. A festa será 
animada hoje por Elia-
ne, Assisão, Capilé e 
os 3 do Nordeste. Já 
amanhã, será a vez de 
Dukinhan, KelsonKi-
zz, Diego Faria, Bruno 
e Denner e Magnatas 
do Forró.

Patos
A cidade de Pa-

tos, no Sertão paraiba-
no também tem uma 
reconhecida festa de 
São João. Hoje, as atra-
ções do São João de Pa-
tos são: Felipe Amo-
rim, Matheus e Kauan, 
Zé Cantor, Ítalo e For-
ró das Antigas, Padu 
Frajolaz e As Meninas. 

Santa Rita 
O São João da cida-

de de Santa Rita, na Re-
gião Metropolitana de 
João Pessoa acontece 
na Praça do Povo. Hoje, 
a festa será animada 
por Walkyria Santos, 
Osmideo Neto e WG 
Brocador. Amanhã, 
será a vez de Sirano e 
Sirino, Juan Carlos e 
Thaysinha.

Com o slogan “São 
João, arretado de ver-
dade só aqui”, a festa 
acontece até o próxi-
mo dia 29. 

Santa Terezinha
O São João do mu-

nicípio de Santa Tere-
zinha, no Sertão, pos-
sui 40 dias de shows. 
As comemorações ini-
ciaram no dia 1º de ju-
nho e terminam 10 de 
julho.

 O chamado “Ar-
raiá do Povo – 2022” 
hoje recebe Forró dos 
Primos, Lauzinho do 
Acordeon, Forró Mis-
turado, Forrozão Zé 
e Zé e Forrozão Doce 
Chamego. Amanhã, a 
festa será animada por 
Forró dos Primos, Lau-
zinho do Acordeon, 
Forró Misturado, Hel-
ton Bonzão (São João 
da Rocinha) e Mateia 
do Forró (São João da 
Rocinha).

Santa Luzia 
Em 2022, o São João 

de Santa Luzia come-
mora 80 anos de rea-
lização. Considerado 
um dos festejos juni-
nos mais tradicionais 
do Brasil, a abertura 
do evento ocorre hoje 
com Matheus e Kauan, 
Gil Mendes, Woxton 
Nóbrega e Geová do 

Acordeon. No dia de 
São João, será a vez de 
Zé Felipe, Taty Girl, 
Amazan e Naldinho 
Cunha.

Pirpirituba 
Em Pirpirituba, no 

Brejo paraibano, o “São 
João na Praça”, ocorre 
de hoje até sábado. As 
atrações desta véspera 
de São João são: Curió 
Forrozeiro, Os Gonza-
gas, além de Marceli-
no e Forró Xote Bom. 
Amanhã será a vez do 
Forró D2, Trio Surreal 
e Forró Xamegar. 

Sapé
Com o tema “A 

Chama de Um Novo 
Tempo”, o São João de 
Sapé tem início nesta 
véspera de São João 
(23) e segue até 29 de 
junho na Praça de 
Eventos Dr. João Úr-
sulo. Hoje, os shows 
serão de Pedro Estili-
zado,Guilherme Gui-
marães, Raquel Cos-
ta e Walkyria Santos. 
Amanhã, os festejos 
serão animados por 
Jaccy e Banda, Ruan-
Lenno, Banda Stylus 
e Eliane. 

Cabedelo
Em Cabedelo, na 

Região Metropolitana 
de João Pessoa, o “Ar-
raiá do Litoral” vai até 
29 de junho (23, 24, 28 
e 29). As festas aconte-
cem na Praça Getúlio 
Vargas, no Centro e no 
Renascer.  Hoje, apre-
sentam-se no Renas-
cer quadrilhas, espe-
táculos teatrais, além 
de música com Teoria 
é Massa, Stylo Ousado 
e Alberto Bakana.

Na Vila Forró, se 
apresentam Jair do 
Nosso Xote (Casarão 
do Padre). Na Rua da 
Soaje, por sua vez, es-
tarão presentes Forró 
de dona Joana e Zé do 
Forró. Já no palco prin-
cipal se apresentam a 
quadrilha junina Ex-
presso do Litoral além 
de Alberto Bakana e 
Mo Lima, na Praça Ge-
túlio Vargas, a partir 
das 22h. 

Conde
O São João 2022 de 

Conde  terá no centro 
da cidade shows de 
Alice Thayane, Ban-
da Kitara e Ranniery 
Gomes. Amanhã, es-
tarão presentes Felipe 
Alcântara, Osmídio 
Neto e Eliane também 
no centro da cidade.    

Principais festas

Hoje é a principal noite do 
Maior São João do Mundo, em 
Campina Grande. A véspera 
de São João é a mais esperada 
de todo o evento, por ser a noi-
te que celebra o santo padro-
eiro que dá nome a toda festa. 
No Parque do Povo a paraibana 
Elba Ramalho é a atração princi-
pal da noite. Amanhã, sobem ao 
palco principal Juliette, Rober-
ta Miranda, Assisão, Os Gon-
zagas e Ana Barros. A expecta-
tiva hoje e amanhã é que cerca 
de 100 mil pessoas passem pelo 
local para curtir a festa mais tra-
dicional do Nordeste.

Hoje também começam os 
festejos nos Distritos de Galan-
te e São José da Mata, onde os 
shows acontecem no período 
da tarde e noite. “A festa vem 
tendo um bom desempenho e 
a alegria, felizmente, está sen-
do o principal atrativo. E espe-
ramos que assim continue até 
o fim”, afirmou a secretária de 
Desenvolvimento Econômico 
do Município, Rosália Lucas.

Programação diurna
Um diferencial da progra-

mação de Campina Grande 
são as opções que têm durante 
o dia. Os forrozeiros que qui-
serem curtir um pouco do São 
João já poderão encontrar lo-
cais oferecendo forró a partir 
do meio-dia, como a Vila do 
Artesão, no bairro de São José. 

Outro ponto que se apre-
senta como opção para curtir 
à tarde é o 34º Salão do Artesa-
nato, no Museu de Arte Con-
temporânea (MAC), no bairro 
do Catolé. Ao todo, 400 artesãos 
estão expondo sua arte em 24 
tipologias. O Salão abre às 15h.

Também com programa-
ção diurna, tem a Vila Sítio São 
João com forró, apresentação 
de grupos folclóricos e um ce-
nário que remonta pequenas 
propriedades da zona rural de 
antigamente. O Sitio está loca-
lizado no bairro do Presidente 
Médici, e funciona a partir das 
11h da manhã.

CG tem hoje 
Elba Ramalho

Quadrilha é tradição que se renova ano a ano, e cada apresentação se torna um show de beleza e cores

As tradicionais fogueiras juninas estão proibidas na Paraíba devido à pandemia de Covid-19

Festejos de São João também é período das tradicionais comidas feitas à base de milho verde

Atrações
Shows programados 
para hoje no palco 

armado na Avenida 
Getúlio Vargas 
são: Matheus 

Fernandes, Brasas 
do Forró, João Lima 
e Os Filhos do Forró 

A programação do São João 
Multicultural de João Pessoa 
prossegue hoje. Nesta véspe-
ra de São João, estarão no pal-
co armado na Avenida Getú-
lio Vargas, nas imediações no 
Parque Sólon de Lucena, a La-
goa: Matheus Fernandes, Bra-
sas do Forró, João Lima e Os 
Filhos do Forró. Já amanhã, 
Dia de São João, se apresen-
tam Nando Cordel, Mara Pa-
vanelly, Israell Muniz e Fabrí-
cio Rodrigues.

O São João Multicultural de 
João Pessoa iniciou no último 
dia 12 (com a abertura do Fes-
tival de Quadrilhas) e segue 
até amanhã. 

A comemoração contou 
com dois polos base: o esta-
cionamento do Almeidão, que 
recebeu o Festival de Quadri-
lhas (encerrado no dia 16) e o 
Parque Sólon de Lucena, onde 
ocorrem os shows principais. 

Shows no Parque Sólon de Lucena 

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Foto: Codecom/PMCG

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Ônibus
A Superintendência Exe-

cutiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP) de-
finiu, em comum acordo com 
o Sindicato das Empresas de 
Transportes Urbanos e Pas-
sageiros (Sintur-JP), que ama-
nhã, dia de São João e expecta-
tiva de redução do número de 
pessoas circulando na cidade, 
ocorrerão redução da frota de 
transporte público da cidade.

Amanhã, o sistema de trans-
porte coletivo urbano vai ope-
rar com quadro de domingo, 
com frota de 100 veículos, que 
realizarão 703 viagens durante 
todo o dia. Agentes de mobili-
dade da Semob-JP vão acompa-
nhar a operação nos terminais 
e, havendo necessidade, pode-
rão determinar o reforço na fro-
ta e nas viagens realizadas.

Continua na pág. 6
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Hoje é véspera de São João, 
o santo junino mais festeja-
do no Nordeste brasileiro. De 
acordo com a Arquidiocese 
da Paraíba, os festejos em ho-
menagem a São João Batista 
vêm acontecendo em algumas 
paróquias. Em todo o Litoral 
paraibano e Zona da Mata 
existem quatro paróquias de-
dicadas ao santo: uma em João 
Pessoa, uma no bairro Costa e 
Silva, e outras em Itapororoca, 
na Praia de Jacumã, no Conde, 
e em Bayeux.

Em João Pessoa, a Paróquia 
São João Batista realiza seus 
festejos até hoje, véspera de São 
João. Amanhã, às 19h, aconte-
ce a santa missa, seguida de 
carreata levando a imagem de 
São João pelas principais ruas 
da região.

Já a Paróquia São João Batis-
ta de Bayeux realiza atualmen-
te o novenário, com celebra-
ção todas as noites. Amanhã, 
dia do nascimento de São João, 
haverá Missa com o arcebispo 
Dom Manoel Delson e procis-
são. Em Itapororoca e Jacumã, 
no Conde, por sua vez também 
ocorrem novenário hoje e mis-
sa e procissão amanhã.

De acordo com o padre 
Moisés Coelho, São João Ba-
tista foi um grande profeta e a 
Igreja Católica reconhece a sua 
importância porque ele anun-
cia a chegada do Messias (Jesus 
Cristo). “De todos os profetas 
que existiram, ele foi o único 
que anunciou a vinda do Mes-
sias e, além de anunciar, che-
gou a ver Jesus.  Quando ele 
vê Jesus, diz: ‘Vem aquele que 
é maior do que eu. Eu anuncio 
a luz, mas a luz é maior do que 
eu’”, esclareceu.

Segundo o religioso, a Igre-
ja Católica festeja o nascimen-
to deste santo porque tudo está 

em torno de Jesus Cristo e João 
Batista, humildemente, reco-
nhece que é pequeno diante do 
Messias. É São João  que vai ba-
tizar Jesus Cristo nas águas do 
Rio Jordão. “João Batista dis-
se: Eu nem sequer sou digno 
de desamarrar as correias da 
sandália daquele que é maior 
do que eu. Ele reconhece que é 
pequeno diante de Jesus”, com-
pleta o padre.

Segundo a tradição, Isa-
bel (mãe de João Batista), pri-
ma de Maria (mãe de Jesus), 
quando João Batista nasceu, 
teria acendido uma fogueira 
para que Maria pudesse per-
ceber de longe que o filho de 
Isabel havia nascido. “Ma-
ria quando vai visitar Isabel, 
ela já estava com seis meses 
de gestação. É por isso tam-
bém que o São João é celebra-
do no dia 24 de junho, exata-
mente seis meses antes de 24 
de dezembro (Jesus nasce seis 
meses depois)”, detalha Moi-
ses Coelho.

A história religiosa, con-
forme o padre, conta que 
quando Maria chega, Isabel 
diz: “Que honra, eu tenho de 
receber a mãe de Nosso Se-
nhor” e João Batista, ainda na 
barriga da mãe, começa a pu-
lar de alegria. “Essa associa-
ção com o pular de alegria re-
mete a essa festa alegre. E a 
fogueira com o anúncio do 
nascimento de João Batista”, 
destaca o padre.

Quatro paróquias ligadas à Arquidiocese da Paraíba homenageiam o santo; serão realizadas missas e procissões

Igreja Católica celebra São João
festa religiosa

As tradicionais fogueiras 
estão proibidas através da 
Lei Estadual 11.711/2020, que 
torna proibido acender fo-
gueiras em espaços urbanos 
no Estado enquanto perdu-
rar a pandemia da Covid-19.  
A fumaça das fogueiras pio-
ra o quadro de saúde de pes-
soas com problemas respira-
tórios. A inalação de fumaça 
também é maléfica para pa-
cientes com enfisema pul-
monar.

A Secretaria do Meio Am-
biente de João Pessoa (Se-
mam-JP) informou que está 
atuando neste ano de ma-
neira educativa em relação 
as fogueiras, pedindo para 

que elas sejam apagadas nas 
residências. 

Em 2021, a Semam re-
gistrou 19 denúncias sobre 
acendimento de fogueiras 
em nove bairros de João Pes-
soa durante todo o mês de ju-
nho. O bairro de Cruz das Ar-
mas foi uma das regiões com 
o maior número de ocorrên-
cias. Este ano, quem quiser 
denunciar infrações ambien-
tais podem acionar a Semam 
através do telefone 3218-9208. 
Este contato funciona tam-
bém como WhatsApp e a po-
pulação pode enviar vídeos. 

Para formalizar a denún-
cia é preciso informar o en-
dereço completo da ocorrên-

cia, com ponto de referência, 
para que os fiscais possam 
fazer a vistoria.

De acordo com o coman-
dante do Batalhão de Po-
lícia Ambiental da Paraíba 
(BPAmb), tenente-coronel 
Melquisedec Lima, um dos 
focos durante o São João deste 
ano é a questão da fiscalização 
da venda ilegal de madeira. “O 
Batalhão de Polícia Ambiental 
vai realizar uma operação de 
combate a venda ilegal de ma-
deira. As viaturas vão visitar 
os pontos de venda, checar as 
licenças, ver se está autoriza-
da a venda para esse período 
e aquele tipo de madeira espe-
cífica”, informou. 

Fogueiras proibidas em toda a PB

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
anunciou uma série de dicas 
de segurança e prevenção de 
acidentes com fogueiras e fo-
gos. A corporação recomenda 
que quem for acender fogueira 
precisa escolher locais limpos. 
Também é necessário controlar 
a altura da fogueira, evitando 
pilhas de madeira muito altas, 
pois elas podem desabar e pro-
vocar acidentes graves.

Outra recomendação é ja-
mais fazer fogueiras próximo 
a rede elétrica, árvores, pos-
to de combustíveis e locais de 
aglomeração de público. Ou-
tra dica é preferir usar quero-
sene para pôr fogo na lenha e 
nunca jogar líquidos inflamá-
veis na fogueira acesa.

Além disso, o Corpo de 
bombeiros orienta que em ne-
nhum momento a pessoa deve 
pular a fogueira acesa, devido 
ao risco de queda e queimadu-
ras no corpo. Também não é in-
dicado soltar fogos de artifício 
dentro dela, independente do 
tipo e da classe do artefato. No 
dia seguinte, após a fogueira 
ser acesa, deve-se verificar se 
se ainda há brasas acesas. 

Em caso de queimaduras, 
deve-se lavar a área queimada 
apenas com água corrente em 
temperatura ambiente. Não é 
recomendado passar qualquer 
produto, pomada ou receita ca-
seira no local afetado, pois exis-
te alto risco de infecção. 

A vítima precisa retirar ain-
da todos os acessórios (pulsei-
ras e anéis), pois a área quei-
mada incha e os objetos podem 
ficar presos. A vítima precisa 
ser conduzida imediatamen-
te para o hospital de referên-
cia para tratar a queimadura.

Bombeiros dão 
dicas para evitar 
queimaduras

campina grande

Shoppings abrem 
em horários especiais

As repartições públi-
cas municipais de Campi-
na Grande não estarão fun-
cionando hoje e amanhã, 
véspera e dia de São João. 
Já o comércio e as agências 
bancárias da cidade estarão 
funcionando normalmente 
hoje, mas fecham amanhã. 
Os shoppings terão funcio-
namento diferenciado.

O Partage, localizado no 
bairro do Catolé, também 
abre suas portas hoje, e ama-
nhã tem horário especial. As 
lojas abrem das 10h às 22h, 
o supermercado das 09h às 
22h, e a praça de alimenta-
ção das 11h às 22h. 

Já o Shopping Luiza Mota, 
também no Catolé, hoje fun-
ciona normal, e amanhã abre 
às 11h e fecha às 18h. O sho-
pping popular Edson Diniz, 
no Centro da cidade, abre e 
hoje e não funciona amanhã.

A Feira Central da cidade, 
que tem uma grande concen-
tração de comerciantes, es-
tará funcionando hoje, mas 
amanhã, o seu mercado será 
fechado. A coordenação vai 
aproveitar o feriado para rea-
lizar a higienização do local.

O sistema de transporte 
coletivo da cidade estará com 
sua frota normalizada hoje, 
visto a grande movimenta-
ção de pessoas por conta dos 
festejos juninos. 

Já amanhã, os carros esta-
rão circulando com um nú-
mero reduzido, semelhante 
ao que foi ofertado no feriado 
de Corpus Christi, quando 18 
linhas estiveram passando 
pelos bairros da cidade das 
5h às 18h.

Depois desse horário, 
circulam outras oito linhas. 
Após meia-noite, a operação 
será assumida pelos ônibus 
do Virote Junino.

na capital

Feriado altera funcionamento dos 
bancos, comércio e órgãos públicos

Hoje, véspera de São João, 
e amanhã, feriado e dia do 
santo junino, alguns estabe-
lecimentos públicos como 
shoppings, agências bancá-
rias e comércio têm seu ho-
rário de funcionamento al-
terado. 

Em João Pessoa, as repar-
tições públicas municipais 
e estaduais não funcionam 
hoje e amanhã.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

n 

São João 
Batista, filho 
de Isabel, 
prima de 
Maria, mãe de 
Jesus Cristo, 
foi o único 
profeta que 
anunciou a 
chegada do 
Messias

Cidades
São João Batista é 
homenageado em 
paróquias de João 

Pessoa, Conde, 
Bayeux e Itapororoca

Mayra Santos 
mayraalvessantos@hotmail.com

a Confira o funcionamento de vários serviços hoje e amanhã em JP
• Shoppings
Nos shoppings Manaíra e 
Mangabeira, funcionam 
todas as lojas, quiosques, 
opções de lazer, 
alimentação e serviços 
em horário diferenciado. 
No dia 23, véspera de 
São João, os shoppings 
funcionam das 10h às 20h. 
Já no dia 24, feriado de 
São João, os shoppings 
funcionam das 10h às 22h. 
No Manaíra, não abrem 
as agências bancárias, 
Daycoval Câmbio, Boa 
Viagem Câmbio e Casa 
da Cidadania/Polícia 

Federal. Já no Mangabeira, 
as operações do Sebrae, 
Sicredi e Lotérica não 
funcionam. Quanto ao 
shopping Tambiá, este é 
aberto hoje, das 9h às 18h. 
Já amanhã é fechado.

• Comércio
O comércio deve 
ser fechado amanhã. 
Porém, de acordo com 
a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), os 
comerciantes que abrirem 
os estabelecimentos, 
no feriado de São 
João, devem pagar aos 

trabalhadores o valor de 
R$ 58 e mais uma folga 
em até 30 dias, conforme 
garante a CLT. 

• Bica
O Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara (Bica) abre 
em horário normal aos 
visitantes hoje e amanhã, 
das 8h às 17h. 
 
• Bancos
Segundo o Sindicato dos 
Bancários, as agências 
bancárias da capital 
funcionam normalmente 
hoje, das 10h às 15h. 

Amanhã estarão 
fechadas. 

• Trens
Os trens funcionam hoje 
no horário normal, das 5h 
às 19h25. Já amanhã, não 
funciona.

• Frota de ônibus
De acordo com a Semob-
JP, hoje, a frota de ônibus 
funciona normal, como 
dia útil. Já amanhã, 
que é feriado em João 
Pessoa, a frota opera com 
quadro reduzido, igual ao 
domingo. 

Serviço

Lojas do comércio pessoense deverão ficar fechadas amanhã, no feriado de São João

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Ônibus
A Feira Central, 
que tem grande 

movimento 
de clientes e 

comerciantes, 
funciona hoje, mas 

amanhã estará 
fechada

Foto: Paróquia São João Batista
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Paraíba

Uma mulher identificada 
como Adriana Maria de Oli-
veira Furtado, 55 anos, consi-
derada a maior estelionatária 
do Brasil, foi presa, mais uma 
vez, em Campina Grande, nes-
sa segunda-feira (21), dentro de 
uma cooperativa de crédito no 
momento que tentava sacar di-
nheiro usando o nome de uma 
outra pessoa. Esta foi a terceira 
vez que ela é flagrada pratican-
do esse tipo de crime na cidade 
do Agreste paraibano.

Adriana Furtado responde 
a 51 processos criminais por 
estelionato, mas estava em li-
berdade por ter sido beneficia-
da pela progressão de regime. 
Ela é natural da cidade de Join-
ville, no estado de Santa Cata-
rina, e, inclusive já praticou o 
crime contra uma desembar-
gadora do estado da Bahia e 
uma ministra do Superior Tri-
bunal de Justiça.

O delegado Glauber Fontes 
informou que Adriana Furta-
do estava em Campina Gran-
de com o objetivo de aplicar 
golpes durante os festejos ju-
ninos, tanto em agências ban-
cárias, como também corres-
pondentes bancários, contra 
comerciantes no Parque do 
Povo e estabelecimentos co-
merciais da cidade.

Segundo o delegado, a mu-
lher já foi presa em outros es-

tados do Nordeste e de outras 
regiões do país. Glauber disse 
ainda à Polícia Civil de Cam-
pina Grande que recebeu in-
formação da polícia de outros 
estados que a mulher estaria 
na cidade para aplicar golpes. 
“Montamos estratégias, de-
signamos uma equipe da DRF 
para acompanhar a situação 
e ontem (segunda-feira), no 
bairro da Prata, foi presa em 
flagrante quando tentava efe-
tuar um saque em nome de 
outra pessoa.

Para aplicar os golpes a mu-
lher tinha informações privi-
legiadas, sabia que a vítima 
tinha uma conta bancária na-
quela agência, falsificava toda 
a documentação, entrava na 
agência, se passava pelo clien-
te no intuito de realizar saques. 
Adriana Furtado responde a 
processos tanto na justiça esta-
dual como na justiça federal, na 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
São Paulo, Santa Catarina e em 
outros estados.  

A polícia acredita que a es-
telionatária tinha acesso a in-
formações privilegiadas para 
obter dados de contas bancá-
rias das futuras vítimas. “Va-
mos aprofundar as investiga-
ções para saber quem ajudou, 
quem participou e quem era 
beneficiado com os crimes de 
Adriana”, concluiu Glauber.

violação
Retirou 
tornozeleira 
para praticar 
delitos

Investigadores da De-
legacia de Roubos e Fur-
tos (DRF), de Campina 
Grande, prenderam Ema-
noel Guedes Santos, de 32 
anos. Ele violou a tornoze-
leira e, segundo informa-
ções, o objetivo era pra-
ticar crimes. Contra ele, 
existia dois mandados de 
prisão por tráfico de dro-
gas e assalto.

Emanoel é irmão de Da-
niel Guedes dos Santos, de 
40 anos, um dos seis presos 
pela Polícia Militar na ma-
nhã de segunda-feira (20), 
após assalto a uma coope-
rativa de crédito, no bairro 
da Prata, naquela cidade.

Emanoel foi levado 
para a Central de Polícia  
e a prisão foi comunicada 
à Justiça. Os policiais es-
tão realizando um levan-
tamento para saber se ele 
tem envolvimento com cri-
mes praticados pelo irmão, 
Daniel Guedes.Adriana Furtado planejava praticar golpes contra comerciantes durante o Maior São João do Mundo

A Polícia Rodoviária Fe-
deral ainda não tem informa-
ção oficial sobre as causas do 
acidente ocorrido no início da 
noite dessa terça-feira (21), na 
BR-412, entre Sumé e Montei-
ro, no Cariri do estado. Um 
jovem de 20 anos, identifica-
do por Isaque Lima de Frei-
tas, que dirigia um Saveiro, 
morreu no local.

O violento acidente en-
volveu uma ambulância da 
UTI móvel do Hospital Regio-
nal de Monteiro da cidade de 
Monteiro e dois carros de pas-
seio – um Saveiro e uma ca-
mioneta Ranger. Logo após 
a cidade de Sumé, com desti-
no a Monteiro os três veícu-
los colidiram. 

A violência da colisão pro-
vocou a morte de Caique e 
deixou mais duas pessoas fe-
ridas, que foram socorridas, 

Ministra do STJ e desembargadora da Bahia foram vítimas da estelionatária, que responde a 51 processos

Mulher aplica golpes em autoridades
presa em campina grande

Foto: Ascom/PCPB

Jovem morre ao colidir com 
ambulância e outro carro

acidente

Isaque morreu ainda no local 

inicialmente para o Hospital 
Regional de Sumé, sendo que 
uma delas recebeu alta. Outra 
vítima, Rodrigo Silva, sofreu 
politraumatismo e foi transfe-
rido para o Hospital de Trau-
ma de Campina Grande. A 
ambulância fazia o transpor-
te de um paciente.

Na madrugada de ontem, 
policiais militares realizaram 
a prisão de três pessoas sus-
peitas de furtar celulares du-
rante o evento junino no Ter-
reiro do Forró, na cidade de 
Patos.

Após receberem informa-
ções sobre a possível localiza-

ção de um aparelho de celular 
furtado durante a festa, a Po-
lícia Militar realizou o rastreio 
e localizou um veículo modelo 
Chevrolet Corsa com três pes-
soas em seu interior.

Ao realizar a busca dentro 
do carro, foram localizados vá-
rios aparelhos celulares que, 
segundo um dos acusados, te-
riam sido todos furtados den-
tro do Terreiro do Forró, local 
onde acontece os festejos juni-
nos de Patos. Também foi en-
contrado uma máquina de clo-
nar cartões de crédito.

Os acusados e todo mate-
rial apreendido foram apre-
sentados na Central de Polí-
cia, onde foi lavrado o auto de 
prisão em flagrante.

Trio é flagrado furtando 
celulares durante festa

em patos

n 

Com os 
suspeitos 
também foi 
encontrada uma 
máquina de 
clonar cartões 
de crédito

Policiais da Delegacia 
de Homicídios de Campi-
na Grande prenderam nes-
sa terça-feira (21), em cum-
primento a dois mandados 
de prisão, em presídios da 
Paraíba decorrente da Ope-
ração Vindita.

De acordo com a Polícia 
Civil, no 24 de maio do ano 
passado, foi assassinado no 
distrito de Galante, Região 
Metropolitana de Campina 
Grande, o vigilante Antô-

nio Nelson da Silva. A víti-
ma estava trabalhando como 
segurança de um mercadi-
nho, naquele distrito, quan-
do três desconhecidos, arma-
dos, desceram de um veículo 
e passaram a atirar contra 
Nelson da Silva, que mor-
reu no local.

Durante as investigações 
a Polícia Civil descobriu que 
o motivo do assassinato seria 
uma vingança de um homi-
cídio anterior em que paren-

tes da vítima atribuía a ele a 
autoria, levando ao planeja-
mento e execução de Nelson 
alguns anos depois.

A investigação identifi-
cou o mandante e também 
e o executor. Com a identi-
ficação e a prisão dos dois 
suspeitos, a Polícia Civil 
acredita que o homicídio en-
contra-se esclarecido. Para 
a Polícia Civil de Campina 
Grande, nenhum crime fi-
cará sem solução.

Polícia Civil esclarece assassinato 
de vigilante ocorrido em Galante

desvendado

Duas ações de combate ao 
tráfico de entorpecente na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa foram realizadas nes-
sa terça-feira (21), na capital e 
Bayeux pelas Polícias Civil e 
Militar. Numa agência dos 
Correios, localizada no bair-
ro do Cristo Redentor, na ca-
pital um homem foi flagra-
do no momento que recebia 
uma encomenda, que após 
ser aberta pelos agentes da 
Delegacia de Repressão ao 
Entorpecente foi constatado 
que se tratava de maconha. 
D.K.L.A.,  tem 40 anos e é ser-
vidor público federal.

O delegado de Repressão 
ao Entorpecente da capital, 
Bruno Victor, informou que 
o servidor federal já vinha 
sendo monitorado por agen-
tes da Especializada. Anteon-
tem, ao se dirigir à agência 
dos Correios, os investiga-
dores aguardaram a saída 
do homem. Antes de se di-
rigir ao seu veículo, ele foi 
abordado e ao abrirem a en-

Ações policiais apreendem supermaconha 
e outras drogas em João Pessoa e Bayeux

entorpecentes

Na cadeia
Policiais desvendaram 

que o assassinato do 
vigilante, no distrito 
de Galante, foi por 

vingança

A supermaconha foi apreendida quando homem a recebia dentro de uma agência dos Correios

comenda se verificou que se 
tratava de maconha transfor-
mada em Skank.

O investigado, integra fa-
mília de classe média/alta e 
nunca havia sido preso, ape-
sar das informações de que 
ele negociava entorpecentes.

A Skank é manipulada em 
laboratório para provocar um 
efeito quase oito vezes mais 

forte do que a erva tradicio-
nal. “Isso explica a grande 
procura por essa droga”, disse 
Bruno Victor. O preso foi au-
tuado em flagrante no Art.33 
da Lei de Drogas

Bayeux
No bairro de São Bento, 

uma guarnição da PM, sob 
o comando do sargento D. 

França, prendeu um homem 
de 40 anos, foragido da Justi-
ça da Bahia quando traficava 
maconha.

O sargento D. França disse 
que quando o foragido baiano 
avistou os policiais entrou em 
casa e tentou se livrar da dro-
ga jogando no vaso sanitário. 
“Deu tempo de recuperar o 
entorpecente”, disse o militar. 

Foto: Ascom/DRE
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SERÃO MAIS DE 50 HORAS COM O MELHOR 
DO FORRÓ, XAXADO, XOTE, BAIÃO E MUITO 
MAIS, PRA VOCÊ ARRASTAR O PÉ SEM PARAR.

O MELHOR SÃO JOÃO DO SEU RÁDIO 
É AQUI NA TABAJARA FM 105.5

A                               VAI DEIXAR O

SEU SÃO JOÃO MUITO MELHOR.

A PARTIR DA MEIA NOITE DO DIA 23/06
(VÉSPERA DE SÃO JOÃO) ATÉ AS 06 DA MANHÃ
DO DIA 25/06, VOCÊ VAI DANÇAR MUITO COM A 
MELHOR PROGRAMAÇÃO DESTE SÃO JOÃO.

Desde as primeiras horas 
da manhã de ontem, o movi-
mento no Terminal Rodoviá-
rio de João Pessoa estava inten-
so, porém o pico de passageiros 
embarcando para curtir o São 
João nas cidades-pólo deverá 
ser hoje. Estão previstos 35 mil 
embarques e 31 mil desembar-
ques até a próxima quinta-feira. 
Em 2021, houve um aumento 
de 37% no fluxo de passagei-
ros, enquanto que em 2019, o 
aumento foi de apenas 5%. Para 
esse ano, a média no aumento 
de ônibus extra é de 35%.

O administrador do Ter-
minal, Reinaldo Brasil, acre-
dita que o movimento maior 
seja hoje, pois muitas pessoas 
trabalharam até ontem e os es-
tudantes também devem estar 
liberados a partir de hoje. “O 
movimento no Terminal Rodo-
viário das 6h até 8h foi bastante 
movimentado, ontem, mas hoje 
será muito maior”, declarou.

Os destinos mais procu-
rados dentro da Paraíba são : 
Campina Grande, Patos, Sou-
sa, Guarabira, Bananeiras, Rio 
Tinto e Sapé. Para fora do Es-
tado, são Recife e Natal. “Sur-
preendentemente, Bananeiras 
e Sapé tiveram bastante pro-
cura. A cidade de Bananeiras é 
conhecida por ter um São João 
para família e casais. No entan-
to, esse ano, a procura aumen-
tou pelas atrações de repercus-
são nacional”, avaliou.

Para este ano, administração do terminal rodoviário da capital prevê um aumento de 35% de ônibus extras  

Movimento será mais intenso hoje 
em direção ao interior

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com 

Observa-se que a maioria 
dos passageiros desta manhã 
era de famílias e idosos. Praze-
res Tavares , 65 anos, é  natural 
de Recife mas mora em  João 
Pessoa há mais de 20 anos. Ela 
está viajando para curtir o São 
João em família. “ Eu preferi ir 
hoje porque, a partir de ama-
nhã, o fluxo deverá ficar mais 
intenso”, disse.

O casal Pacelli Henrique e 
Wagner Pina mora em Belo Ho-
rizonte e veio passar férias na 
Paraíba. Wagner é paraibano 
mas desde 2018, mora na ca-
pital mineira. Desde 2019, não 
visitava a família, então, apro-
veitou o período junino para 
apresentar ao namorado o São 
João de Campina Grande. Eles 
pretendem ficar na cidade até 
domingo. “Tenho familiares 
em  Campina Grande, João Pes-
soa e Recife. Estamos indo para 
o show de Alok, um artista que 
gostamos bastante mas vamos 
aproveitar diversas atrações”, 
declarou.

Frota
Em comparação com 
2021, o aumento foi 

de 37% no fluxo 
de passageiros. 

Em 2019, a média 
cresceu apenas 5%. 

Quase 150 mil pessoas de-
vem passar pelo Terminal Ro-
doviário de Campina Grande, 
entre embarques e desembar-
ques, de hoje até o próximo dia 
30 de junho, principal período 
dos festejos juninos do Estado, 
quando são comemorados São 
João e São Pedro. Esse quanti-
tativo de passageiros represen-

ta um aumento de 27% em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado. 

São esperados cerca de 75 
mil embarques, no Terminal 
Argemiro de Figueiredo, até o 
próximo dia 30. Em contrapar-
tida, mais de 72,5 mil pessoas 
devem desembarcar na cidade 
para curtir o Maior São João do 
Mundo, conforme a adminis-
tração. “Só uma empresa que 
atua entre João Pessoa e Cam-
pina Grande está com ônibus 

chegando e saindo a cada meia 
hora. Por dia, são cerca de duas 
mil pessoas apenas por essa 
companhia”, informou o chefe 
do Terminal Rodoviário, Dur-
val Santos Barros Júnior, acres-
centando que os ônibus estão 
passando por fiscalização, dia-
riamente, para que sejam obser-
vadas as condições gerais, con-
servação, itens de segurança e 
limpeza.

Os destinos mais procura-
dos, segundo levantamento fei-

to em cima das passagens já 
vendidas, são João Pessoa, Pa-
tos, Souza, Guarabira, Bana-
neiras, Rio Tinto e Sapé. Já fora 
do Estado, Recife e Natal são as 
preferidas. Por conta dessa mo-
vimentação intensa do período 
junino, as empresas já se prepa-
ram para colocar ônibus extras 
nas estradas, para atender aos 
passageiros que cortam o Es-
tado em busca de festas no in-
terior, onde muitos residiam e 
saíram para trabalhar e estudar.

CG espera 150 mil passageiros até o dia 30

Semob-JP e Sintur definem plano 
de transporte para o São João

coletivos urbanos

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Ur-
bana de João Pessoa (Se-
mob-JP) definiu, em comum 
acordo com o Sindicato das 
Empresas de Transportes 
Urbanos e Passageiros (Sin-
tur-JP), que na próxima sex-
ta-feira (24), Dia de São João, 
com a possibilidade de re-
dução do número de pesso-
as circulando na cidade por 
ônibus, ocorrerão mudan-
ças no sistema de transpor-
te público de João Pessoa.

Nesta sexta-feira (24), o 
sistema de transporte cole-

tivo urbano vai operar com 
quadro de domingo, com 
frota de 100 veículos, que 
realizarão 703 viagens du-
rante todo o dia. 

Agentes de mobilidade 
da Semob-JP vão acompa-
nhar a operação nos termi-
nais e, havendo necessida-
de, poderão determinar o 
reforço na frota e nas via-
gens realizadas.

Para conferir todos os 
detalhes sobre linhas, itine-
rários e horários, a Semob-
JP disponibiliza o site servi-
cos.semobjp.pb.gov.br

No domingo (26), o sistema de transportes coletivos vai operar com uma frota de 100 veículos

Foto: Semob-JP

Reforço
Agentes da Semob vão 

acompanhar a operação 
nos terminais. Havendo 
a necessidade, poderão 
determinar o aumento 

da frota e viagens

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Até a próxima quinta-feira, estão previstos 35 mil embarques e 31 mil desembarques no Teminal Rodoviário da capital

n 

Os destinos 
mais 
procurados 
são Campina 
Grande, 
Patos, Sousa, 
Guarabira, 
Bananeiras, 
Rio Tinto 
e Sapé

Foto: Evandro Pereira
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“Sitônio Pinto marcou época no 
jornalismo cultural, através 
das suas crônicas publicadas 
na imprensa, ao longo da sua 

trajetória, grande parte delas dedicada à pai-
sagem social e econômica do Nordeste, es-
critas de forma muito arguta, cujas citações 
sempre me remetem a Euclides da Cunha, 
notadamente aqueles dedicados a sua obra 
Os Sertões”, disse o escritor e artista plástico 
Chico Pereira, referindo-se ao legado deixa-
do pelo jornalista e escritor Otávio Sitônio 
Pinto, que morreu aos 77 anos de idade na 
última terça-feira (21), na cidade de João Pes-
soa, em decorrência de complicações causa-
das pela doença de Parkinson.

O jornalista Gonzaga Rodrigues tam-
bém ressaltou a produção intelectual do 
saudoso amigo. “Sitônio Pinto tinha uma 
escrita muito clara e ostensiva, com uma 
presença, na crônica, muito forte e de estilo 
particularíssimo. Tenho absoluta convicção 
que o leitor de Sitônio também será o leitor 
do futuro, por sua linguagem e espírito pe-
culiaríssimo”, disse ele.

Gonzaga Rodrigues contou que tinha 
uma afinidade muito grande com Otávio Si-

tônio Pinto, daí ter ficado surpreso quando 
soube da morte do amigo. “Após trabalhar 
como publicitário em Recife, Sitônio Pin-
to veio para A União quando eu era dire-
tor. Ele tinha um domínio, não digo genial, 
mas muito particular da linguagem da crô-
nica, que era particularíssima. Vamos sen-
tir falta dele, mas, com certeza, a sua crôni-
ca vai continuar lhe dando vida”, afirmou 
o jornalista e escritor.

Chico Pereira também lamentou a morte 
de Sitônio. “Perdi um grande amigo. Fica a 
saudade e a sua obra para a posteridade. Eu 
diria que Sitônio é um autor a ser estudado, 
pois só assim compreenderemos como ele 
conseguia traduzir sua visão intimista das 
histórias”, afirmou o artista plástico e escri-
tor, que assina – a convite do diretor de Mí-
dia Impressa da Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), William Costa – um perfil 
do amigo publicado no terceiro volume da 
obra Paraíba na Literatura. 

“Sitônio era um grande amigo, que co-
nheci no início dos anos 1960, em Campina 
Grande. Ele estava no começo de sua carrei-
ra como publicitário, trabalhando na empre-
sa Flamunorte, do seu primo, chamado Hé-
lio Sitônio, enquanto eu era desenhista. Eu 
me tornei amigo dele e da família e nutrimos 
essa amizade, às vezes distante, mas nunca 
cessada”, lembrou Chico Pereira. 

O presidente do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Paraibano, Jean Patrício, destacou que 
Sitônio Pinto prestou “uma grande contri-
buição para a cultura paraibana”. Ele acres-
centou que também foi muito importante o 
trabalho desenvolvido por Sitônio no IHGP, 
entidade onde ingressou na década de 1990 
e ocupava a Cadeira número 42, cujo patro-
no é o historiador Horácio de Almeida. “Era 
um sócio presente na sua militância, tinha 
um vínculo muito forte com a família e com 
sua cidade, Princesa Isabel, e deixou um le-
gado muito forte na produção de crônicas 
na imprensa, nos últimos anos de sua vida”, 
disse ele, que ressaltou a biografia sobre o 
músico Sivuca, publicada por Sitônio Pinto. 
“Pela forma abrangente e didática com que 
o autor aborda a vida do grande paraibano, 
trazendo novos elementos da vida de Sivu-
ca que faz deste trabalho um clássico de nos-
sa historiografia”, justificou. 

Otávio Sitônio Pinto também ocupou a 
Cadeira número 30 da Academia Paraiba-
na de Letras (APL), cujo patrono é Santos 
Estanislau Pessoa de Vasconcelos. “Era um 
membro ativo, com vários livros publicados, 
mas tem uma obra muito respeitada, que é 
Dom Sertão, Dona Seca. A APL tinha grande 
respeito por ele”, comentou o presidente da 
entidade, Ramalho Leite.

Contemporâneo de Sitônio Pinto, o jorna-
lista Agnaldo Almeida também ressaltou o 
livro Dom Sertão, Dona Seca como importante 

na bibliografia do amigo. “É um estudo socio-
lógico muito bem-feito sobre a situação sócio 
e econômica da região do Semiárido, para a 
qual criou a sigla ‘Sair’ nessa obra, diante do 
entendimento de alguns de que as pessoas de-
veriam sair dessa região, conhecida pela seca 
e falta de chuvas. Ele tinha esses lances de jun-
tar siglas e slogans e ele mesmo dizia que foi 
o criador do slogan ‘Lula, lá’, utilizado como 
música em campanhas presidenciais de Lula. 
Ele entendia um bocado de sociologia, de um 
modo geral, por ser sertanejo, e gostava mui-
to de usar expressões, como ‘lá em nós’, para 
dizer que era do lugar que a gente vinha. Mas 
também era talentoso e um excelente cronis-
ta e articulista”, disse Agnaldo.

O poeta Sérgio de Castro Pinto observou 
que o legado deixado por Sitônio Pinto são 
os livros que o saudoso jornalista e publici-
tário lançou. “O homem se foi, mas o cronis-
ta, o poeta e escritor continua através de suas 
obras, principalmente Dom Sertão, Dona Seca, 
que traça um olhar enviesado sobre a reali-
dade do Nordeste e da seca, principalmen-
te. Apesar de ser temperamental, Sitônio era, 
na verdade, um homem tímido. Eu que li seu 
discurso, quando tomou posse na Academia 
Paraibana de Letras. Ele mesmo se conside-
rava tímido”, afirmou o escritor.

Na bibliografia de Otávio Sitônio Pinto 
estão as obras como Elogio de Eros (teatro); 
Tremores da terra (artigos); A morte do vice-go-
vernador (artigos); Collor, a raposa do Planalto 
(artigos); Caminhos de Toboso (poemas); Ses-
são das bruxas (crônicas); Deliciosos (crônicas); 
A dança do urubu (contos); e o já citado Dom 
Sertão, Dona Seca (ensaio).

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Grande parte da obra 
de Sitônio, morto na 

última terça-feira 
(21), é dedicada 

à paisagem social 
e econômica do 

Nordeste
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Amigos e companheiros 
de profissão destacam 

a fortuna literária 
deixada pelo jornalista e 

escritor paraibano

“Sitônio 
Pinto 

marcou 
época no 

jornalismo 
cultural”

Sitônio com ‘Dom Sertão, 
Dona Seca’, ensaios 

que traçam “um olhar 
enviesado” sobre a realidade 

do Nordeste, com base em 
estudo sociológico

“Após trabalhar 
como publicitário 
em Recife, Sitônio 
Pinto veio para A 
União quando eu era 
diretor. Ele tinha 
um domínio, não 
digo genial, mas 
muito particular 
da linguagem da 
crônica, que era 
particularíssima. 
Vamos sentir falta 
dele, mas, com 
certeza, a sua crônica 
vai continuar lhe 
dando vida

Gonzaga Rodrigues

Foto: Edson Matos
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José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

‘Espaço Cultural’ faz um ‘arraiá’ 
com clássicos e a nova geração

Saudado por expoências intelectuais 
do porte de Claude Lévi-Strauss, Ray-
mond Aron e Eduardo Portella, que o 
reputava “a mais fascinante máquina 
de pensar do Brasil pós-modernista”, o 
mestre José Guilherme Merquior, graças 
a um arrojado projeto empreendido pela 
editora paulistana É Realizações, cujos 
frutos já são conhecidos e se encontram 
circulando no mercado editorial brasi-
leiro, até 2024, provavelmente, estará de 
volta às livrarias do país, de maneira in-
tegral, para a indizível e renovada ale-
gria dos seus inúmeros leitores, entre os 
quais me incluo. Leitores esses que se 
acostumaram, a encontrar, nas produ-
ções do criador de O Elixir do Apocalipse, 
uma ensaística sumamente erudita, al-
tamente diversificada, pela multiplici-
dade de temários que abordou; sempre 
impregnada de assombrosa erudição, 
reveladora de um cérebro mais do que 
privilegiado, de uma superior inteligên-
cia, que, com apenas 50 anos incomple-
tos, amealhou, com consistência, uma 
incontornável gama de conhecimentos, 
com os quais ele interagiu de modo crí-
tico, criativo e eficaz.

Ao todo, serão publicados 22 livros, 
inclusive dois inéditos, uma biogra-
fia de José Guilherme Merquior e ou-
tro contendo ensaios variados sobre a 
sua obra. Diplomata de carreira, mem-
bro da Academia Brasileira de Letras, 
a trajetória acadêmica de José Guilher-
me Merquior é portadora de fulgurante 
brilho, incluindo-se nela dois doutora-
dos e uma especialização em pintura re-
nascentista, além de sólida formação no 
campo filosófico. José Guilherme Mer-
quior escreveu uma alentada tese so-
bre a poesia de Carlos Drummond de 
Andrade, uma verticalíssima aborda-
gem de natureza estilística sobre a poé-
tica do criador de A Rosa do Povo, ainda 
hoje considerada uma das leituras mais 
consistentes da obra do imenso poe-
ta mineiro. Nesse livro, originalmente 
publicado em francês, José Guilherme 
Merquior, com impressionante sensibi-
lidade diante do texto poético, lê, com 
finura e cerrada argumentação, uma 
diversificada gama de poemas de Car-
los Drummond de Andrade, ao ilumi-
ná-los com a sua pena de hermeneuta 
superior e verdadeiramente vocaciona-
do para o deslinde do difícil e fascinan-
te fenômeno poético.

Aqui, é oportuno que se pontue que 
a teoria de que o crítico se vale, para 
a potencialização da sua superlativa 
leitura, não opera como uma camisa 
de força a asfixiar o texto literário de 
modo autoritário e contraproducente. 

Nada mais distante do projeto crítico 
do mestre criador de Saudades do Car-
naval. Pelo contrário, José Guilherme 
Merquior, no visceral mergulho que 
promove do espólio poético de Carlos 
Drummond de Andrade, fala sobre o 
texto e fala com o texto, ao adotar, de 
modo magistralmente competente, o 
sotaque, aqui e acolá, poético, nas suas 
sempre precisas e convincentes formu-
lações interpretativas.

Na área da Sociologia, José Gui-
lherme Merquior escreveu tese com-
parando Rousseau e Max Weber, ten-
do como ponto de partida a teoria da 
legitimidade para organizações polí-
ticas. Vale salientar que os aludidos 
trabalhos foram, originariamente, es-
critos em francês e inglês. Polemista 
vigoroso, armado com as certeiras e 
afiadas lâminas de uma refinada iro-
nia, que nunca o abandonou, José Gui-
lherme Merquior colecionou, ao longo 
das diatribes intelectuais das quais to-
mou parte, vários desafetos, a exem-
plo de Caetano Veloso, Francisco de 
Oliveira, sociólogo, dentre outros a 
quem combateu de modo veemente. 
Em As Ideias e as Formas, por exemplo, 
José Guilherme Merquior etiquetou o 
marxismo, o existencialismo e a psica-
nálise, de três badaladas superstições 
do nosso tempo, o que, naturalmente, 
enchia de fúria os que eram atingidos 
pelos impiedosos petardos, normal-
mente entrincheirados nas fileiras do 
pensamento de esquerda.

Apesar da sua irrefreável vocação 
para a polêmica, José Guilherme Mer-
quior nunca se desconectou da sua di-
mensão de cordialidade e de fraternal 
convivência com quem pensava dife-
rente dele, tanto assim que alguns da-
queles com quem polemizou duramen-
te, tornaram-se, depois, seus amigos, a 
exemplo dos psicanalistas: Hélio Pelle-
grino e Eduardo Mascarenhas.

Pensador agudo e apaixonado pe-
las desbordantes e desfronteirizadas 
geografias do conhecimento, José Gui-
lherme Merquior, sempre se autodefi-
niu como uma espécie de anarquista 
cultural, ou seja, alguém sempre pro-
penso a pensar a realidade fora de re-
dutos ortodoxos e dogmáticos, todos 
eles incapazes de conviver com o es-
corregadio e movediço território do 
real em suas múltiplas modalidades 
de manifestação, daí ter arrolado como 
irracionalistas os que, ingenuamente, 
presumiam ter encontrado uma fór-
mula supostamente equipada para en-
contrar respostas para todos os proble-
mas humanos.

 Dentre os muitos e qualificados ca-
minhos intelectuais que percorreu em 
sua luminosa e ascensional travessia 
acadêmica, José Guilherme Merquior 
notabilizou-se, sobretudo, no territó-
rio da crítica literária, tendo produzi-
do estudos verdadeiramente notáveis, 
enfeixados em livros que já nasceram 
clássicos. A Razão do Poema, A Astú-
cia da Mímese, O Fantasma Romântico, 
De Anchieta a Euclides, dentre tantas 
outras, são obras-primas da ensaísti-
ca nacional, em cujas páginas a leitu-
ra microscópica do objeto literário é a 
marca registrada de uma refinada pe-
dagogia da leitura, que nunca temeu 
enfrentar os subterrâneos da lingua-
gem em que se ancora o texto estéti-
co. Na sua pedagogia crítica, José Gui-
lherme Merquior buscava, sempre, um 
enfoque sóbrio e amplificado, distan-
ciado, portanto, dos vários tipos de re-
ducionismo, quer os provenientes do 
formalismo, quer os emanados do so-
ciologismo rasteiro, para o qual o texto 
literário não passa de um mero reflexo 
das tensões sociais que se operaciona-
lizam no tecido social.

É esse pensador exuberante, culto, e 
com quem muito podemos aprender que 
se encontra completamente banido das 
nossas universidades, dos nossos cur-
sos de letras; e, pelo que percebo, por ra-
zões de ordem eminentemente ideológi-
ca, pelo simples fato de José Guilherme 
Merquior não ter prestado culto de vas-
salagem ao hegemônico pensamento de 
esquerda que ainda impera em muitos 
círculos intelectuais do nosso país. Pelo 
simples fato de ter ousado dissentir do 
pensamento de figuras verdadeiramen-
te idolatradas no universo das nossas 
chamadas humanidades. Tal postura 
foi suficiente para fazer com que a ex-
cepcional obra crítica de José Guilher-
me Merquior tenha sido removida das 
nossas universidades, como se ele nun-
ca tivesse existido, o que é uma pena; e, 
de igual modo, demonstra que a tão ba-
dalada pluralidade de ideias que deve-
ria nortear a vida intelectual da acade-
mia não passa, na prática, de uma mera 
ilusão retórica, sem nenhuma aplicabili-
dade concreta na vida cotidiana das nos-
sas universidades. Assim sendo, e reco-
nhecendo, em tonalidade ratificadora, a 
incomum importância do pensamento 
de José Guilherme Merquior, ficamos, 
pois, sobremaneira felizes em darmo-
nos conta de que o mestre José Guilher-
me Merquior está a pouco e pouco retor-
nando ao universo editorial brasileiro. 
Sem trocadilho, tal fato é uma grande 
realização da É Realizações.

José Guilherme Merquior está de volta

Colunista colaborador

Na primeira parte deste assunto, discorremos 
sobre o terrível Cerco de Leningrado, 
imposto aos russos pelas forças nazistas, 

no início da década de 1940.
Fábricas fecharam, não havia mais eletricidade, 

carvão, combustível e a saída foi começar a 
cortar as árvores dos parques para gerar energia. 
Com os alimentos se reduzindo, a desnutrição 
aumentava e a população já morria de fome e, 
segundo registros, chegou a comer cadáveres que 
o gelo das ruas conservava, sem condições de 
serem sepultados.

Os bombardeios continuavam implacavelmente 
ordenados por Hitler, a quem os chefes militares já 
recomendavam parar, acreditando no irreversível 
domínio da enfraquecida São Petersburgo. 
Mas o nazista intuía negativamente, ciente da 
impressionante força daqueles cidadãos, a 
sobreviver com tamanha resistência. Ele tinha 
noção de que lidava com gente sensível, próspera, 
coesa, evoluída em muitos aspectos. Um povo que 
representa o mundo em exímia inventividade nas 
vertentes mais expressivas. No balé, no teatro, 
pintura, romance, arquitetura, filosofia, ciência, 
era difícil encontrar algum segmento no qual 
inexistisse uma marca dos russos. Isso amedrontava 
Hitler! Sobretudo o espírito austero e indomável 
sob o qual se postaram, como na revolução de 17, 
desbancando a tirania imperialista em busca de 
independência e justiça.

Nesse trágico cenário de inanição, com 
bombardeios constantes, corpos espalhados pela 
cidade sem direito a sepultamento, grande carestia, 
um dos célebres personagens da cidade trabalhava 
com afinco em uma nova obra: o músico Dmitri 
Shostakovich. Ele era diretor do Conservatório de 
São Petersburgo, onde corajosamente se confinava 
para continuar a escrever, à luz de candeeiros, a 
sua sétima sinfonia, intitulada ‘Leningrado’, em 
homenagem à cidade natal.

A situação sem perspectivas era sombria, sob 
permanente iminência de ataques e o funesto 
fartum a soprar de todos os cantos. O cerco se 
fechava diuturnamente, sufocando, mutilando e 
exaurindo um povo que só contava com a energia 
admirável da própria resistência. Mesmo assim, 
com a cidade assolada, imersa nos horrores da 
guerra, Shostakovich nutria o sonho de ver a sétima 
executada pela Filarmônica de Leningrado e 
afirmava com coragem:

“Nem os ataques selvagens, os aviões alemães, 
nem a lúgubre homosfera da cidade sitiada 
conseguem impedir o fluxo do que ora estou a criar. 
Trabalho com uma intensidade desumana que 
nunca havia alcançado antes.”

Mas, não foi possível. Por ordem oficial, os 
membros do governo, o compositor e toda a 
orquestra foram obrigados a evacuar, transferindo-
se para as cidades de Samara (Kuibyshev), capital 
temporária às margens do Volga e Novosibirsk 
(Nova Sibéria), onde concluiu a sinfonia, em 
dezembro de 1941.

Agora era tratar de apresentá-la, ainda que 
o clima de guerra só se agravasse, com danos 
crescentes. Mais uma vez, imbuído do latente 
idealismo, sensibilizou músicos que se aliaram 
à beleza da ousada criação, da iniciativa, e 
começou os ensaios que culminaram com a estreia 
em Samara, no dia 5 de março de 1942, pela 
Orquestra do Teatro Bolshoi, que para lá também 
havia sido evacuada, sob a regência de Samuil 
Samosud, um georgiano de Tbilisi.

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

A música que 
calou bombas (II)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Imagem: Reprodução

Shostakovich, autor de ‘Leningrado’, que celebra a cidade natal

A seleção musical do 
“arraiá” do programa Es-
paço Cultural está montada 
para animar a noite de São 
João. Edição irá ao ar hoje, 
das 22h à meia-noite, com 
apresentação do jornalis-
ta Jãmarrí Nogueira. Pro-
grama na Rádio Tabajara 
(105,5 FM) reunirá clássi-
cos do forró e também sin-
gles da nova geração forro-
zeira da Paraíba.

O primeiro bloco terá 
canções de Betinho Lucena, 
Yuri Carvalho, Mô Lima, os 
Fulano e Gitana Pimentel. 
Ainda PS Carvalho, Maria 
Kamila e Cátia de França. 
No segundo bloco, vai ro-
lar um forrobodó com Ca-
bruêra, Sandra Belê, Lucy 
Alves, Renata Arruda, Gló-
ria Gadelha (em uma parce-
ria com Hermeto Pascoal), 
Nathália Bellar, Titá Mou-
ra, Jarbas Mariz, Antônio 
Barros e Cecéu.

Da Redação

Um dos nomes da nova geração forrozeira da Paraíba, Gitana Pimentel estará na seletiva de hoje

No terceiro bloco, a play-
list terá Chico César, For-
ró de Ka, Biliu de Campi-
na e Flávio José. Também 
será apresentada músicas 
de Amazan, Bella Raiane e 
Magníficos. Fechando o pro-
grama, Marinês, Jackson do 
Pandeiro, Sivuca, Genival 
Lacerda, Elba Ramalho, Ton 

Oliveira, Zé Ramalho e Pin-
to do Acordeon.

A edição pode ser ouvi-
da também pelo site oficial 
da Rádio Tabajara (radiota-
bajara.pb.gov.br/radio-ao-
vivo/), e, no dia seguinte à 
apresentação, fica disponí-
vel no canal da Funesc no 
YouTube (/TvFunesc).

Foto: Funesc/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Tabajara



Há mais de 10 anos eu remendava uma 
crônica publicada no extinto jornal O 
Norte, com frase lapidar retirada do 

Diário de Pernambuco, atribuída a uma negra, 
à época, com 84 anos: “A gente é cativo da 
pobreza”. Igualmente, no meu texto, recordava 
o pensador francês Emmanuel Mounier, para 
quem a verdade está ao lado do pobre. 

Recorri ao filósofo e a mulher pernambucana 
para referendar a história de quem sobrevive 
com tão pouco.  

No entendimento do inesquecível padre 
José Comblin, teólogo belga que morou entre 
nós, com renovada presença em debates 
para refrigerar a memória como algo salutar 
ao fortalecimento da luta pelo cantinho onde 
repousar a cabeça, foi-se o tempo em que 
discutir essa verdade era coisa simples. 
Sabemos que somente o conhecimento leva 
à vida, mesmo que demore aparecer, mas 
aparece, nos libertará. 

Lembrei de que para meu repouso basta 
um cantinho onde encostar a cabeça, como 
diria Guimarães Rosa. Nunca busquei reforços 
financeiros ilícitos quando construía o recanto 
onde me agasalho, ou cuia muito grande para 
aparar a aragem que refrescar a vida. 

No meu tempo de criança escutava os 
senhores de engenho dizer que pobre deveria 
viver no seu lugar. Silenciosos, sem nunca se 
afastar da sujeição muitos aceitavam viver 
nessa situação. Os “tubarões” - expressão 
cunhada para destacar os ricos e poderosos 
políticos -, hoje modernizados e cobertos com 
o lençol da impunidade, continuam a gerar 
pobres cada vez mais pobres. 

A pernambucana Rosalena, descendente 
escravos, carregava consigo a verdade que nos 
persegue. “O povo é livre para andar. No resto, 
depende dos outros para tudo. Pobre só sabe 
sofrer”. 

Continuam comigo as palavras da mulher 
estropiada, de olhar miúdo estendido ao seu 
redor, que catava esperança, repetidas pelo 
jornal do vizinho Estado naquele período de 
festejo natalino. Ela apontava o olhar enviesado 
de muitos brancos e negros que se acotovelam 
nas ruas enlameadas e veredas cheias de 
emboscadas, tentando sobreviver. Milhares 
convivem na mesma dimensão de escravo, 
escravos da República, governo apoiado 
pelos senhores das terras e que levou muitos 
a sujeição, uma nova forma de escravidão. A 
escravidão da fome, da falta de escolas, da 
falta de assistência médica, a falta de trabalho, 
do respeito ao meio ambiente, de fazer o campo 
produzir. 

A escravidão não é diferente. Os meios de 
opressão estão mais estruturados. O Estado 
republicano, cada vez mais opressor, está 
acocorado diante do poder paralelo das elites. 
Enquanto que o povo, desiludido, levado ao 
desespero, cata migalhas nas calçadas. Cada 
vez mais aumenta o distanciamento entre 
ricos e pobres. Três por cento da população 
brasileira cada vez mais aumenta a fortuna e os 
demais encolhem. O grito dos oprimidos de hoje 
é semelhante ao clamor de Israel quando se 
livrou das garras do Faraó do Egito, é o clamor 
de Jesus. 

Continuo a acreditar nas palavras do 
filósofo Mounier, endossadas pelo padre 
Comblin, de que a verdade estará ao lado dos 
pobres. Nenhum sofrimento é capaz de reduzir 
o pobre às cinzas, porque onde existir uma 
brasa acessa daí ressurgirá as labaredas da 
esperança. Um dia, quem sabe, poderemos 
dizer, pobre não é para sofrer. 

Crônica 
  Em destaque

Pobre só sabe 
sofrer

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

O Conselho Universitário (Con-
suni) da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), órgão deliberativo 
máximo da instituição, aprovou, por 
unanimidade, a outorga do título de 
Doutor Honoris Causa ao poeta, escri-
tor e ficcionista paraibano Políbio Al-
ves, de 81 anos. A outorga do título 
ainda não tem data definida, segun-
do o Cerimonial da instituição.

“O título de Doutor Honoris Causa 
é a mais alta honraria que a institui-
ção concede. Neste caso, em especial, 
o Consuni ratificou a obra do escri-
tor, poeta, cronista e artista da pala-
vra Políbio Alves, reconhecendo sua 
produção literária”, afirma a profes-
sora Bernardina Freire.

“E isso acontece justamente quan-
do sua obra é reconhecida como pa-
trimônio cultural imaterial do estado 
da Paraíba, por meio da Lei 12.313, de 

31 de maio de 2022. E, em 14 de junho 
passado, a Câmara Municipal apro-
vou sua produção literária como pa-
trimônio imaterial”, contextualiza a 
docente da UFPB.

Na avaliação de Bernardina Frei-
re, com esta aprovação, a UFPB reco-
nhece, com o aval do Consuni, uma 
literatura que é única. “Valorizando 
a genialidade de quem pinta a poéti-
ca, a ficção com sua arte criativa. Fico 
muito feliz de ter sido sujeito propo-
nente e grata à sensibilidade do cole-
giado máximo da UFPB”.

Políbio Alves dos Santos é natu-
ral da cidade de João Pessoa. No fim 
de maio, o Diário Oficial do Estado 
(DOE)  trouxe a sanção do governa-
dor João Azevêdo da Lei nº 12.313 que 
reconhece a obra do autor paraibano 
como Patrimônio Cultural de Natu-
reza Imaterial da Paraíba.

Honraria foi aprovada, por unanimidade, para o poeta e escritor paraibano 

Políbio Alves receberá da 
UFPB título Honoris Causa

homenagem

Foto: Evandro Pereira

Políbio: obra literária reconhecida

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

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

EM cartaz
ESTREIA

FESTIvAl vARIlux dE CInEmA FRAn-
CêS 2022 (Vários). Evento que vai até o dia 
6 de julho contempla 17 obras inéditas e re-
centes da filmografia francesa e dois filmes 
como homenagem: um clássico e outro em 
comemoração aos 400 anos do dramatur-
go francês Molière. Confira a programação 
completa (com sinopses, fotos e sessões) de 
João Pessoa no site oficial do festival (va-
riluxcinefrances.com). No CENTERPLEX 
MAG, CINÉPOLIS MANAÍRA e CINE BAN-
GÜÊ (este último, a partir de julho).

Tudo Em Todo lugAR Ao mES-
mo TEmpo (Everything Everywhere All 
at Once. EUA. Dir: Daniel Kwan e Daniel 
Scheinert. Fantasia. 14 anos). Uma ruptu-
ra interdimensional bagunça a realidade 
e uma inesperada heroína (Michelle Yeoh) 
precisa usar seus novos poderes para lu-
tar contra os perigos bizarros do multiver-
so. CENTERPLEX MAG 1 (leg.): 17h; CEN-
TERPLEX MAG 2 (leg.): 21h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h45 - 18h45 - 
21h45 (exceto qui.).

vEjA poR mIm (Mira por mí/See For 
Me. Canadá. Dir: Randall Okita. Suspen-
se. 14 anos). Quando a ex-esquiadora cega 
Sophie (Skyler Davenport) fica em uma 
mansão isolada, três ladrões invadem o co-
fre escondido. A única defesa de Sophie é 
a veterana do exército Kelly (Jessica Parker 
Kennedy), que ajuda ela a se defender dos 
invasores para sobreviver. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1: 16h (dub.) - 21h (leg., exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 17h 
(exceto seg. e ter.) - 22h (exceto qui. e seg.).

vIvo (Brasil. Dir: Jorge Pareja. Docu-
mentário. 14 anos). Quatro histórias reais 
de pessoas que ficaram cara a cara com 
alguém que muitos não conseguem ver... 
embora Jaime, Carlos, Andrea, Antonio e 
Sonsoles assegurem que Ele está vivo e os 
trouxe de volta à vida. Se você escutar você 
pode ouvi-Lo e, se você olhar, você pode vê
-Lo, porque, embora seja difícil de acredi-
tar: há vida. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 
21h (somente ter.).

ConTInuAÇÃo

A FElICIdAdE dAS CoISAS (Brasil. 
Dir: Thais Fujinaga. Drama. 12 anos). Ma-
triarca de uma família de classe média do 
interior paulista tem um sonho de construir 
uma piscina em sua casa. CINE BANGÜÊ: 
18h30 (23/6).

dESvIo (Brasil. Dir: Arthur Lins. Dra-
ma. 14 anos). Depois de passar anos na 

prisão, Pedro (Daniel Porpino) finalmen-
te consegue o direito do indulto para pas-
sar o Dia das Mães com sua família. CINE 
BANGÜÊ: 20h30. (23/6)

douToR ESTRAnHo no mulTIvER-
So dA louCuRA (Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness. EUA. Dir: Sam Rai-
mi. Aventura. 14 anos). Doutor Estranho (Be-
nedict Cumberbatch) vai para uma jorna-
da rumo ao desconhecido. Além de receber 
ajuda de novos aliados místicos e outros já 
conhecidos, o mago da Marvel atravessa as 
realidades perigosas dos diversos univer-
sos para enfrentar um misterioso adversá-
rio. CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h10; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h10.

juRASSIC WoRd: domínIo (EUA. Dir: 
Colin Trevorrow. Aventura. 12 anos). Quatro 
anos após a destruição da Ilha Nublar, os 
dinossauros agora vivem ao lado de huma-
nos em todo o mundo. Contudo, nem todos 
répteis consegue viver em harmonia com a 
espécie humana, trazendo problemas gra-
ves. Os ex-funcionários do parque dos di-
nossauros, Claire (Bryce Dallas Howard) e 
Owen (Chris Pratt), se envolvem nessa pro-
blemática e buscam uma solução, contan-
do com a ajuda dos cientistas experien-
tes em dinossauros. CENTERPLEX MAG 1 
(dub.): 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h30 
(dub.) - 18h (dub.) - 21h30 (leg., exceto qui.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 13h45 - 
17h - 20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Ma-
croXE (dub., 3D): 19h - 22h (exceto qui.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 
14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 18h30 - 21h45 (exceto 
qui.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 
- 17h20 - 20h20; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 14h30 - 17h20 - 20h20. 

lIgHTyEAR (EUA. Dir: Angus MacLane. 
Animação. Livre). A história de origem defi-
nitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou 

o brinquedo em ‘Toy Story’ (1995). Depois 
que em um teste de voo da nave espacial faz 
com que Lightyear vá para um planeta hos-
til e muito longe da Terra ao lado de seu co-
mandante e sua tripulação. Enquanto Buzz 
tenta encontrar um caminho de volta para 
casa através do espaço e do tempo, ele des-
cobre que já se passaram muitos anos des-
de seu teste de voo. CENTERPLEX MAG 2 
(dub.): 15h - 17h10 - 19h15; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1 (dub.): 13h30 - 18h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 14h15 - 16h45 - 19h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 15h - 17h30 
- 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 15h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-XE (dub., 
3D): 14h - 16h30; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub., 3D): 14h30 (exceto seg. e ter.) - 
19h20 (exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 13h30 - 16h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h - 16h30 - 
19h - 21h30 (exceto qui.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 15h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 14h20 - 17h50 (3D) - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h20 - 
17h50 (3D) - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 15h30.

Top gun: mAvERICk (EUA. Dir: Jose-
ph Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois de 
mais de 30 anos servindo a marinha como 
um dos maiores pilotos de caça, Pete “Ma-
verick” Mitchell (Tom Cruise) continua na 
ativa, se recusando a subir de patente e 
deixar de fazer o que mais gosta, que é 
voar. Enquanto ele treina um grupo de pi-
lotos em formação para uma missão espe-
cial que nenhum “Top Gun” jamais parti-
cipou. CENTERPLEX MAG 3 (leg.): 18h15 
- 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h45 
- 17h45 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 15h15 - 18h15 - 21h15 (exceto qui.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h (ex-
ceto seg.) - 18h (exceto seg.) - 21h (exceto 
seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h 
- 17h30 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 15h - 17h30 - 20h15.

Foto: Divulgação

Atriz Michelle Yeoh é a protagonista do insólito ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Foto: Reprodução

Filósofo e escritor francês Emmanuel Mounier (1905-1950)
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Amanhã, ‘Confissões Documentais’ faz sua estreia na programação da 17a edição do CineOP, em Ouro Preto (MG)

Encontro com Linduarte Noronha
AudiovisuAl

Dois grandes nomes do cinema 
nacional se encontram há 15 anos, 
na Paraíba. O registro ficou guar-
dado até hoje, quando a produção 
audiovisual Confissões Documentais 
finalmente faz sua estreia nacio-
nal, amanhã, na programação da 
17ª Mostra de Cinema de Ouro Pre-
to (CineOP), em Minas Gerais. Diri-
gido por Lúcio Vilar, o documentá-
rio de 23 minutos narra o encontro 
ente Linduarte Noronha (1930-2012) 
e João Batista de Andrade.

Embora a admiração entre am-
bos fosse recíproca desde os anos 
1960, somente em dezembro de 2007 
o cineasta mineiro, radicado em São 
Paulo, João Batista de Andrade, teve 
a oportunidade de conhecer o dire-
tor pernambucano radicado na Pa-
raíba, Linduarte Noronha. Na oca-
sião, um dia após homenagem do 
então recém-criado Fest Aruanda 
ao realizador de O Homem que virou 
suco (1980), o encontro foi documen-
tado por três câmeras mini-DV, des-
de o momento em que o anfitrião e 
diretor de Aruanda (1960) recebe o 
convidado no portão de sua resi-
dência, no bairro dos Ipês, na capi-
tal paraibana. 

“É uma honra que a estreia de 
Confissões Documentais seja na 
Mostra de Cinema de Ouro Preto, 
pela singularidade desse festival 
voltado à memória e a preservação 
audiovisual. O evento põe em evi-
dência questões intimamente re-
lacionadas com o conteúdo desse 
documentário, daí que não pode-
ria ter janela mais adequada para a 
estreia”, disse o diretor Vilar sobre 
a seleção do curta-metragem via-
bilizado através de recursos da Lei 
Aldir Blanc, edital Margarida Car-
doso da Secretaria de Cultura da 
Paraíba (Secult-PB).

A escolha do título foi devido ao 
“tom confessional” do diálogo entre 
os cineastas. “Aqui e ali, tem uma 
fala reveladora, uma declaração que 
não haviam feito antes, e, afinal, são 
dois documentaristas, o que acabou 
caindo como uma luva tal caracteri-
zação”, explicou Vilar.

O próprio João Batista, que assis-
tiu em primeira mão ao filme logo 
que foi montado, concordou. “Gos-
tei do título, sim. É raro uma conver-
sa assim sobre caminhos diversos na 
realização de documentários. As pes-
soas assistem aos filmes, não sabem 
como cada cena foi captada. São as 
assinaturas pessoais dos documen-
taristas”, reiterou o cineasta.

Sobre a importância de filmes 
com esse perfil, de valorização das 
trajetórias profissionais de dois no-
mes do documentarismo brasilei-
ro e latino-americano, João Batista 
de Andrade declarou: “Estávamos 
vivos, os dois. E com uma vivência 
enorme como documentaristas. Fe-
liz a ideia de também documentar”, 
destacou. “Tantos anos depois, de 
conhecer a pessoa que havia rea-
lizado aquele filme. E justamen-
te quando nós, do Grupo Kuatro 
de cinema da USP (Ramalho, José 
Américo e eu) filmávamos nos-

so primeiro documentário, sobre 
a população miserável de catado-
res do maior lixo de São Paulo. Fil-
me, aliás, que nunca terminamos. 
Ver Aruanda era um alento ao ci-
nema documentário. E certamen-
te nos inspirava. Ver o realizador, 
Linduarte Noronha, mais de qua-
tro décadas depois, foi como conhe-
cer uma das principais influências 
em minha carreira como documen-
tarista. Uma lição de cinema livre, 
cru, sem maquiagem, mostrando 
que o belo está na persistência hu-
mana diante do desafio de viver, e 
viver como ser social”.

A seleção 2022 do CineOP con-
templa 151 filmes em pré-estreias 
e mostras temáticas, de oito países 
(Brasil, Argentina, Bolívia, EUA, Is-
rael, Peru, Rússia e Uruguai) e 21 
estados brasileiros, distribuídos em 
oito mostras, com sessões presen-
ciais e virtuais pela plataforma do 
evento (cineop.com.br).

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

da Mostra de Cinema 
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Segundo o diretor do 
documentário, Lúcio 
Vilar (acima), a escolha 
do título ‘Confissões 
Documentais’ foi devido 
ao “tom confessional” do 
diálogo entre os cineastas

João Batista de Andrade (E) e Linduarte (D), reunidos pela primeira vez, em 2007

Foto: Reprodução/Divulgação

Edição do Festival Varilux começa hoje, em João Pessoa
CinemA FrAnCês

Como uma tradição de mais de 
uma década, João Pessoa é uma das 
capitais brasileiras a receber mais 
uma edição do Festival Varilux de 
Cinema Francês. O evento audiovi-
sual começa hoje e reúne, até o dia 6 
de julho, 17 obras inéditas e recentes 
da filmografia francesa e dois filmes 
como homenagem: a um clássico da 
cinematografia do país, O Papai Noel 
é Um Picareta, de Jean-Marie Poiré, e 
aos 400 anos de nascimento de Mo-
lière, um dos maiores nomes de sua 
dramaturgia, através do filme As 
Aventuras de Molière, de Laurent Ti-
rard e Ariane Mnouchkine.

Na sua 13ª edição, as redes de ci-
nemas que acolhem o festival serão 
novamente o Cinépolis (no Manaíra 

Shopping) e o Centerplex (no MAG 
Shopping), além de uma novidade: 
o Cine Bangüê do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, mas com algumas 
peculiaridades à parte. 

“Vamos começar no dia 7 de ju-
lho e vai até o dia 24 do mesmo mês”, 
atenta o diretor e programador do 
equipamento, o cineasta Gian Or-
sini, em respeito a grade de progra-
mação vigente. “Estamos abraçando 
a programação do Varilux pela pri-
meira vez e estamos muito felizes 
em receber esse evento. Como não 
somos um complexo, somos apenas 
uma sala, então não tem como rece-
ber uma programação tão extensa 
quanto o do Varilux. Por conta disso, 
selecionamos sete filmes para inte-
grar a nossa grade. Além desses fil-
mes, vamos permanecer com a pro-

gramação normal recebendo mais 
seis longas no próximo mês”, reve-
lou o gestor. Uma dessas produções 
será Amigo Secreto, documentário de 
Maria Augusta Ramos (O Processo), 
sobre a Operação Lava Jato.

Na seleção dos inéditos desta 
edição com temáticas variadas e gê-
neros como comédia, drama, sus-
pense e romance estão produções 
de diretores aclamados internacio-
nalmente e já conhecidos do público 
brasileiro como François Ozon (Pe-
ter Von Kant), Asghar Farhadi (Um 
Herói) e Louis Garrel (Um Pequeno 
Grande Plano), dentre outros.

Teoricamente, era para toda a 
programação de João Pessoa estar 
presente no site oficial do Varilux 
(variluxcinefrances.com). Até o fe-
chamento desta edição, ainda não 

há nenhuma indicação de horário 
e filmes diários. Porém, nas pági-
nas das salas poderá ser encontra-
da a programação. No Cinépolis, 
as sessões ocorrerão sempre na 
sala 8, sempre às 18h e 20h. Os fil-
mes de hoje serão Querida Léa e O 
Segredo de Madeleine Collins, respec-
tivamente. Já no Centerplex serão 
quatro filmes hoje, todos na sala 4, 
segundo o site da rede: Golias (15h), 
O Próximo Passo (17h20), O Mundo 
de Ontem(19h35) e Os Jovens Aman-
tes (21h25).

No Bangüê
Já a programação do Cine Ban-

güê, que começa só em julho, será: 
Contratempos (dia 7/7, 20h30 e 23/7, 
18h); No Corpo (13/7 e 18/7, sem-
pre às 20h30); Golias (12/7, 20h30 e 

24/7, 18h); O Mundo de Ontem (10/7, 
18h30 e 19/7, 20h30); King - Meu 
Melhor Amigo (9/7, e 17/7, sempre 
ás 16h); Sentinela do Sul (16/7, 18h e 
20/7, 20h30); e Peter von Kant (11/7, 
20h30 e 21/7, 16h).

Na sua 13ª edição, entre os 17 longas-metragens inéditos e recentes da filmografia francesa, estão produções dos mais variados gêneros, a exemplo de ‘O Próximo Passo’ (E), ‘Golias’ (C) e ‘Jovens Amantes’ (D)

Fotos: Varilux/Divulgação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
do Festival Varilux

Da Redação



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA 23 de junho de 2022      13Políticas EDIÇÃO: Luiz Carlos 
EDITORAÇÃO: Andrey Câmara

Três organizações nacio-
nais de pesquisa sobre a Se-
gurança Pública, o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica - FBSP, o Instituto Sou 
da Paz e o Instituto Jones 
dos Santos Neves - IJSN, se-
lecionaram apenas seis ini-
ciativas estaduais entre as 27 
unidades federativas como 
exemplos de excelência na 
gestão das políticas públicas 
de Segurança, sendo apenas 
duas do Nordeste, entre elas, 
a Paraíba.

Na terça-feira, secretário 
da Segurança e Defesa Social 
da Paraíba, Jean Nunes, par-
ticipou, em Vitória (ES), da 1ª 
Oficina de Trabalho Sobre 
Gestão e Políticas Efetivas de 
Segurança Pública. O even-
to, cujo tema é “Uma luz no 
final do túnel: experiências 
federativas exitosas no cam-
po da segurança pública no 
Brasil”, tem por objetivo reu-
nir equipes governamentais 
formadas por gestores e poli-
ciais convidados de Estados 
que apresentaram progra-
mas e ações efetivas no sen-
tido de diminuir, de forma 
persistente, o crime e a sen-
sação de insegurança.

Na ocasião, o tenente-
coronel Vinícius César de 
Moura Santana, assessor 
de Ações Estratégicas da 
Sesds/PB apresentou os re-

Entidades incluíram iniciativa do estado entre os exemplos de excelência na gestão de políticas públicas no setor

Segurança na PB é destaque nacional
reconhecimento

n 

Entre os 
pontos 
destacados 
na Carta de 
Vitória, está 
o sistema de 
governança 
executado na 
Paraíba

sultados e as boas práticas 
de segurança pública da Pa-
raíba nos últimos três anos, 
que têm refletido na melho-
ria da qualidade de vida dos 
paraibanos, com a demons-
tração dos indicadores cri-
minais no Estado.

A 1ª Oficina de Trabalho 
Sobre Gestão e Políticas Efe-
tivas de Segurança Pública 
tem dois objetivos específi-
cos principais em pauta: o 
compartilhamento de ações 
inovadoras e debate sobre 
os desafios comuns na ges-
tão e governança da segu-
rança pública e a constru-
ção de uma síntese sobre os 
elementos presentes nas po-
líticas efetivas de segurança 

pública no Brasil e, em par-
ticular, empreendidas nas 
Unidades Federativas parti-
cipantes da oficina, que com-
põem a “Carta de Vitória”, 
que foi assinada por todos as 
autoridades representantes.

Entre os pontos destaca-
dos na Carta de Vitória, co-
mum a todos Estados, es-
tão o sistema de governança 
executado na Paraíba sob a 
liderança do governador do 
Estado, o fortalecimento do 
controle de armas de fogo 
ilegais e a transversalidade 
da política pública com po-
líticas de educação e outras 
ações de prevenção social da 
violência.

O evento foi prestigia-
do por reconhecidas auto-
ridades no tema da Segu-
rança Pública como Renato 
Sérgio de Lima, presiden-
te do FBSP; Daniel Cerquei-
ra, presidente do IJSN e pes-
quisador do IPEA; Caroline 
Ricardo, presidente do Insti-
tuto Sou da Paz; Ricardo Ba-
lestreri, ex-secretário nacio-
nal de Segurança Pública; e 
Arthur Trindade, ex-secre-
tário de Segurança Pública 
do Distrito Federal, além dos 
secretários estaduais das 
unidades federativas repre-
sentadas e do governador do 
Espírito Santo, Renato Casa-
grande.

Foto: Divulgação

Secretário da Segurança da Paraíba, Jean Nunes, em evento realizado no estado do Espírito Santo

O governador João Aze-
vêdo prestigiou, na noite 
de terça-feira, a abertura do 
São João Multicultural, pro-
movido pela Prefeitura de 
João Pessoa. O chefe do Exe-
cutivo esteve acompanhado 
da primeira-dama Ana Ma-
ria Lins e acompanhou as 
apresentações da primeira 
noite do evento ao lado do 
prefeito Cícero Lucena, do 
vice Léo Bezerra e diversas 

autoridades. Passaram pelo 
palco, Elba Ramalho, Ran-
niery Gomes, Banda Encan-
tus e Swing Nordestino, que 
levaram muita alegria ao 
público que dançou ao som 
de muito forró.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual desta-
cou a alegria de acompa-
nhar o retorno dos festejos 
juninos e ressaltou o plane-
jamento estratégico da Se-
gurança Pública para ga-

rantir a tranquilidade das 
festividades. “Nós estamos 
celebrando o retorno dessa 
grande festa popular que 
representa um dos momen-
tos mais especiais do ano 
para o povo nordestino. 
Nesse trabalho. em parce-
ria com a Prefeitura, desta-
camos o trabalho das nos-
sas Forças de Segurança, de 
equipes da Saúde, que pro-
porcionam uma festa segu-
ra para que a família parai-
bana possa participar com 
tranquilidade desse evento 
que está muito bonito”, co-
mentou.

Por sua vez, o prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena, 
celebrou a importância da 
festa para alavancar a eco-
nomia e fomentar a cultura 
da cidade. “Nós criamos o 
São João na Lagoa para pro-
porcionar às pessoas uma 
oportunidade de lazer, de 
divertimento e nesses dias 
de festa, com grandes atra-
ções da nossa música, va-
mos poder matar a sauda-
de do São João”, ressaltou.

O comandante do 1º Ba-
talhão da Polícia Militar, 
tenente-coronel Marques 
Júnior, destacou o plane-
jamento e o trabalho inte-
grado de todas as Forças de 
Segurança que atuarão 
em todos os dias das fes-
tas. “São cerca de 800 mi-
litares realizando a segu-
rança do evento, divididos 
não só na área dos shows, 
mas em todo seu entorno de 
uma forma planejada, com 
policiamento motorizado, 
radiopatrulhamento, mo-
topatrulhamento, equipes 

João Azevêdo prestigia abertura do São João Multicultural
na capital

especializadas da Força Tá-
tica, Cavalaria para dar se-
gurança às pessoas que vêm 
prestigiar o São João da Ca-
pital”, explicou.

O palco principal está 
montado próximo ao Liceu 

Paraibano, no Centro da ci-
dade, e perto do espaço ain-
da foi erguida uma cidade 
cenográfica, montagens de 
tendas, parques e também 
ilhas de forró.

O São João Multicultu-

ral da capital paraibana se-
gue nesta quarta-feira (22) 
com a apresentação de Bell 
Marques, Luka Bass, Beri-
nho Lima e Forró Caçuá. Na 
quinta-feira (23), véspera de 
São João, passam pelo palco 

principal Matheus Fernan-
des, Brasas do Forró, João 
Lima e Os Filhos do Forró. 
Amanhã, o evento será en-
cerrado com Nando Cordel, 
Mara Pavanelly, Israell Mu-
niz e Fabrício Rodrigues.

Destaque
O governador João 
Azevêdo ressaltou 

o planejamento 
estratégico da 
Segurança em
 João Pessoa

O governador João Azevêdo e 
a primeira-dama Ana Maria 

Lins conversam com Elba 
Ramalho, sob o olhar atento 

da senadora Daniela Ribeiro 
(acima); show da cantora 

atraiu multidão ao centro de 
João Pessoa (ao lado)

Foto: Secom/PB
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O Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de-
cidiu que partidos coligados 
para concorrer ao Governo 
do Estado não podem fazer 
outra aliança para o cargo de 
senador. Por maioria de vo-
tos, os ministros mantiveram 
a jurisprudência da Corte na 
sessão administrativa da últi-
ma terça-feira (21), vedando a 
possibilidade de que as agre-
miações que se uniram para 
disputar a vaga de governa-
dor formem coligações distin-
tas com o intuito de concorrer 
ao Senado Federal.

No entanto, caso a coliga-
ção não abranja as duas va-
gas (governador e senador), 
o Tribunal autorizou os parti-
dos a lançarem candidaturas 
próprias, fora da aliança, para 
o cargo remanescente. As-
sim, também foi confirmada 
a possibilidade de uma agre-
miação, sem integrar qual-
quer coligação, lançar candi-
data ou candidato ao cargo 
de senador individualmente.

A decisão foi tomada du-
rante a análise de uma con-
sulta formulada pelo depu-
tado federal Waldir Soares 

de Oliveira (PSL-GO, atual 
União Brasil). Ele perguntou 
ao TSE se, em uma situação 
hipotética, considerando que 

os partidos A, B, C e D façam 
parte da coligação majoritária 
para governador do Estado X, 
existiria obrigatoriedade que 

essas agremiações participas-
sem da mesma coligação ma-
joritária para o cargo de sena-
dor; se os partidos coligados 
ao cargo de governador pode-
riam lançar individualmen-
te candidatos para senador; e 
se o partido A, sem integrar 
qualquer coligação, poderia 
lançar individualmente can-
didato ao Senado Federal.

O julgamento foi iniciado 
na sessão do último dia 14 de 
junho, com o voto do relator, 
ministro Ricardo Lewando-
wski. Ele defendeu que as le-
gendas têm autonomia para 
estabelecer as regras das co-
ligações majoritárias por elas 
formadas. Um pedido de vista 
do ministro Mauro Campbell 
Marques suspendeu a análise 
do caso pelo Colegiado.

Voto-vista
O ministro Mauro Cam-

pbell Marques argumentou 
que a legislação e a jurispru-
dência do TSE “nunca ad-
mitiram que, na mesma cir-
cunscrição, partidos rivais 
em uma eleição viessem a se 
coligar em outra”.

Para o ministro, há uma 

estreita ligação entre os car-
gos em disputa, uma vez que 
o governador e o vice são au-
toridades máximas do Poder 
Executivo Estadual, enquanto 
os senadores representam os 
interesses dos estados.

Enfatizou que os arranjos 
partidários devem demons-
trar coerência ideológica para 
o eleitorado, e que cabe ao 
Congresso Nacional avaliar 
se o atual texto legal está ade-
quado ao sistema.

O vice-presidente da Cor-
te Eleitoral, ministro Ale-
xandre de Moraes, acompa-
nhou a divergência aberta 
por Campbell Marques. Ele 
afirmou que os partidos têm 
liberdade para deliberar so-
bre questões internas, mas 
devem observar os parâme-
tros constitucionais.

“As alterações legislativas 
sucessivas, seja por emenda 
constitucional, seja pela mi-
nirreforma política, não mo-
dificaram, a meu ver, o re-
gime jurídico aplicável às 
coligações majoritárias, man-
tendo a unicidade das coliga-
ções majoritárias, vedando as 
coligações cruzadas”, disse.

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) iniciou as 
primeiras tratativas com o 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PB) sobre a realização 
do processo de escolha dos 
membros do Conselho Tute-
lar, na última terça-feira (21). 
De acordo com a Lei Federal 
12.696/2012, a decisão deve 
ocorrer em todo o país, de 
forma unificada, no primei-
ro domingo de outubro sub-
sequente ao da eleição presi-
dencial, ou seja, em 2023

A ideia é articular o apoio 
logístico do tribunal e a libe-
ração de urnas eletrônicas 
aos municípios de grande e 
médio porte e de urnas ma-
nuais aos municípios meno-
res para garantir maior lisu-
ra, equilíbrio e segurança ao 
pleito. Os membros do MPPB 
ressaltaram a importância 
do Conselho Tutelar para o 
Sistema de Garantia de Di-
reitos de Crianças e Adoles-

centes e para a efetivação de 
políticas públicas em prol do 
público infantojuvenil, bem 
como a relevância da parti-
cipação popular no proces-

so de escolha dos conselhei-
ros tutelares. 

A coordenadora do Cen-
tro de Apoio Operacional em 
matéria da defesa da criança 

e do adolescente e educação 
(CAO CAE), a promotora de 
Justiça Fábia Cristina Dantas 
Pereira,  explicou que, con-
forme estabelece o Estatuto 
da Criança e do Adolescen-
te, cabe aos conselhos muni-
cipais dos direitos da criança 
e do adolescente (CMDCA) a 
realização da eleição unifica-
da e ao Ministério Público, a 
fiscalização do pleito.

Para garantir que o pro-
cesso de escolha dos con-
selheiros ocorra de forma 
tranquila e equilibrada, o 
MPPB está se propondo a 
atuar como articulador en-
tre os municípios paraiba-
nos e o TRE-PB, ao solicitar 
esse apoio logístico. “A re-
ceptividade do presidente do 
TRE-PB foi muito boa e ficou 
acordado que o tribunal fará 
um levantamento dos custos 
para repassar a informação 
aos municípios”, explicou a 
coordenadora.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 22 de junho 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 051/2022, que objetiva: 
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Valor R$: 616.700,00 
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O prefeito da cidade de Ca-
bedelo, Vitor Hugo Castelia-
no (União Brasil) retomou as 
atividades após sofrer um in-
farto agudo do miocárdio no 
início de junho e ter sido sub-
metido a um cateterismo.

“Já fui trabalhar duas ve-
zes esta semana na Prefeitura 
Municipal de Cabedelo. Mas 
terei mais 15 dias de repouso 
para recuperar e voltar com 
tudo. Vou aproveitar as festivi-
dades para fazer isso, descan-
sar bastante”, explicou. 

Em relação ao tratamento 
pós-cateterismo, o gestor con-
firmou que fará uso de me-
dicação para o resto da sua 
vida, mas que terá uma roti-
na normal. 

“Vou trabalhar normal-
mente duas vezes por sema-
na até retomar minha rotina, 
anterior ao infarto, de forma 
normal. Já as atividades físicas 
vou demorar mais um pouco, 
só daqui há 15 dias que volto 

Os deputados estaduais 
paraibanos e os servidores da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba terão que seguir regras 
compatíveis estabelecidas pela 
Justiça Eleitoral nas eleições 
deste ano. Para isso, a Secreta-
ria Legislativa, elaborou a Car-
tilha de Condutas Vedadas aos 
Agentes Públicos. O presiden-
te da Casa, deputado Adriano 
Galdino, orientou toda a equi-
pe responsável pela elabora-
ção da cartilha. 

A cartilha contém as mais 
relevantes informações sobre 
a legislação eleitoral, buscan-
do evitar a prática de atos que 

possam ser compreendidos 
como indevidos durante o pe-
ríodo eleitoral. 

A Cartilha de Condutas 
Vedadas aos Agentes Públi-
cos reúne informações básicas, 
com base em jurisprudenciais 
e manifestações externadas 
administrativamente, que de-
vem nortear a atuação dos ser-
vidores, assim como, dos par-
lamentares.

“A Assembleia está dan-
do o exemplo, primando pela 
democracia e pela isonomia 
nas eleições. Visando mate-
rializar a vontade legítima e 
livre do eleitor, a Casa produ-
ziu essa cartilha de orienta-
ção. Trata-se de um material 
produzido com muita satisfa-

ção, mas também com muita 
responsabilidade para auxi-
liar todos os agentes públicos 
do Poder Legislativo”, expli-
cou o secretário da Casa, Gui-
lherme Benício.

A Cartilha traz de forma 
detalhada todas as condutas 
vedadas pela legislação eleito-
ral e as reúne por pertinência 
temática. A descrição de cada 
uma delas vem acompanhada 
do período no qual a vedação 
deve ser observada, das pena-
lidades aplicáveis em caso de 
descumprimento da legisla-
ção eleitoral e, quando neces-
sário, de exemplos e observa-
ções que ajudem a distinguir 
as condutas vedadas daquelas 
permitidas.

A equipe é formada pelo 
secretário Legislativo Guilher-
me Benício; o diretor do De-
partamento de Documentação 
e Registro, José Gomes Neto; 
o diretor da Divisão de Apoio 

às Comissões Permanentes, 
Thiago Antônio Cavalcanti; e 
o consultor legislativo Albano 
Vanderley Borba.

O secretário Guilherme 
Benício, afirma que a cartilha 
visa manter o equilíbrio e a 
igualdade de todos os concor-
rentes no pleito, evitando a uti-
lização da máquina adminis-
trativa nas eleições. 

Entre as condutas que não 
são permitidas aos agentes 
públicos durante o processo 
eleitoral, a cartilha cita a pro-
paganda eleitoral antecipada, 
com o objetivo de captar vo-
tos do eleitorado. A propagan-
da eleitoral somente é permiti-
da a partir do dia 16 de agosto. 
Também integra a lista de con-

dutas vedadas apresentadas 
na cartilha, a publicidade ins-
titucional, ou seja, aquela feita 
com o objetivo de informar à 
sociedade a realização de atos, 
programas, obras e serviços de 
caráter estritamente educati-
vo, informativo ou de orien-
tação social.

A cartilha cita ainda como 
condutas vedadas aos agentes 
públicos o aumento de gastos 
com publicidades de órgãos 
ou entidades públicas, a par-
ticipação de candidatos em 
inaugurações de obras públi-
cas, contratação de shows ar-
tísticos, propaganda eleitoral 
em sites oficiais, além de uso 
abusivo de materiais e servi-
ços públicos, entre outros.

Documento vai orientar deputados e servidores sobre as regras estabelecidas pela Justiça para o pleito de outubro

ALPB prepara cartilha para a eleição
condutas permitidas

Teor
A cartilha contém 
as mais relevantes 

informações 
sobre a legislação 

eleitoral

Apoio
A ideia é articular 
o apoio logístico 
e a liberação de 

urnas eletrônicas 
aos municípios

Governo e senado

TSE decide que alianças serão comuns
santa rita

Prefeitura contraria TCE e 
mantém festa de São João

“[Legislação e 
jurisprudêcia] 
nunca admitiram 
que, na mesma 
circunscrição, 
partidos rivais 
viessem a se 
coligar em outra

Mauro Campbell Marques

A prefeitura de Santa 
Rita, Região Metropolita-
na de João Pessoa, anunciou 
ontem que o São João da ci-
dade vai permanecer com a 
programação inicial, mes-
mo após a auditoria do Tri-
bunal de Contas da Paraí-
ba (TCE-PB) recomendar a 
suspensão. Segundo o re-
latório publicado pelos au-
ditores, o motivo da reco-
mendação é despesas não 
autorizadas no montante de  
R$ 3,3 milhões. 

Algumas das bandas 
contratadas com irregula-
ridades já se apresentaram 
no São João de Santa Rita, 
como a banda Calcinha Pre-
ta, Taty Girl, Ranniery Go-
mes e Mara Pavanelly. 

A festa ainda tem, na 
programação, shows de 
Bruno e Marrone, Walkyria 
Santos, Tarcísio do Acor-
deon, Sirano e Sirino e ou-
tros artistas entre os dias 
23 e 29 de junho. A primei-
ra fase de shows aconteceu 
de 4 a 11 deste mês. 

“Sugere-se pela suspen-
são, no estado em que se 

encontrar, das contratações 
associadas a apresentações 
artísticas que estão progra-
madas para acontecer nas 
comemorações das festivi-
dades juninas de 2022 no 
município de Santa Rita, 
mormente em razão do des-
cumprimeno do preceito 
constitucional do art. 167, 
inciso II) realização de des-
pesas não autorizadas), bem 
como dos pagamentos de-
correntes”, diz o relatório. 

n 

Algumas 
das bandas 
contratadas com 
irregularidades já 
se apresentaram 
no São João 
de Santa Rita, 
como Calcinha 
Preta, Taty Girl, 
Ranniery Gomes 
e Mara Pavanelly

Prefeito de Cabedelo volta às 
atividades após sofrer infarto 

trabalho

MPPB e TRE firmam parceria 
para a escolha dos membros

conselhos tutelares

a praticar algum tipo de ação 
motora. Até um relógio para 
marcar minhas batidas car-
díacas estou usando diaria-
mente 24 horas por dia. Tem 
também que evitar aborre-
cimento, impossível na nos-
sa vida”, explicou sorrindo de 
forma detalhada o prefeito Vi-
tor Hugo.   

Relembre o caso 
O prefeito de Cabedelo, Vi-

tor Hugo Castelliano, tem 48 

anos e sofreu um infarto agu-
do do miocárdio no dia sete 
de junho deste mês e foi sub-
metido a uma angioplastia co-
ronariana no mesmo dia do 
ocorrido. O procedimento foi 
realizado no Hospital Memó-
rial Sâo Francisco, no bairro da 
Torres, em João Pessoa.

De acordo com o hospital, 
Vitor Hugo foi submetido a 
um cateterismo cardíaco, que 
detectou uma obstrução na 
principal artéria do coração.

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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A Polícia Federal prendeu 
na manhã de ontem o ex-mi-
nistro da Educação, Milton 
Ribeiro, no âmbito da inves-
tigação sobre o “gabinete pa-
ralelo” instalado na pasta, 
com favorecimento de pas-
tores na distribuição de ver-
bas - caso revelado pelo Es-
tadão. O mandado de prisão 
preventiva foi expedido por 
ordem do juiz Renato Borelli, 
da 15ª Vara Federal Criminal 
do Distrito Federal, e cita su-
postos crimes de corrupção 
passiva, prevaricação, advo-
cacia administrativa e tráfico 
de influência.

O magistrado determi-
nou que, assim que a ordem 
fosse cumprida, o ex-minis-
tro seja levado para a Su-
perintendência da Polícia 
Federal em Brasília. O ex-mi-
nistro foi localizado em San-
tos-SP. O mandado de prisão 
listava um endereço em tal 
cidade e outro em São Vicen-
te, também no litoral paulis-
ta. A audiência de custódia 
do aliado do presidente Jair 
Bolsonaro - que chegou a di-
zer que botava “a cara toda 
no fogo” pelo então minis-
tro - está prevista para esta 
quinta-feira, 23.

A operação que apura a 
prática de tráfico de influên-
cia e corrupção para a libe-
ração de recursos públicos 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
foi batizada como “Acesso 
Pago” e ainda busca cum-
prir outras quatro ordens 
de prisão. Entre os alvos de 
tais mandados estão os pas-
tores Gilmar Santos e Aril-
ton Moura, que estão no cen-
tro do esquema sob suspeita.

Também são alvo da in-
vestigação o advogado Lu-
ciano Musse, infiltrado dos 
pastores no MEC, e um ho-
mem identificado pela re-
portagem como “Helder” - 
contra ambos há ordens de 
prisão domiciliar. Musse, 
nomeado gerente de proje-
tos em abril do ano passado 
pelo próprio ministro, atua-
va como apoio aos religiosos.

Antes de ocupar o car-
go no MEC, Musse acom-
panhava os pastores Gil-
mar Santos e Arilton Moura 
em agendas no gabinete de 
Ribeiro. No dia 6 de janei-
ro de 2021, os registros ofi-
ciais mostraram uma “visi-
ta de cortesia” de Arilton em 
que ele estava acompanhado 
pelo advogado. Em ao me-
nos outras quatro agendas 
oficiais, a presença de Mus-
se como integrante da comi-
tiva dos pastores também 
foi registrada. Após a queda 
do ministro, o MEC demi-
tiu o auxiliar indicado pelos 
pastores.

Além disso, os agentes 
que participam da ofensi-
va vasculharam 13 ende-
reços em Goiás, São Paulo, 
Pará e Distrito Federal. En-
tre os alvos das buscas es-
tão o próprio Milton Ribeiro 
e os pastores Arilton Moura 
e Gilmar Santos. O juízo da 
15ª Vara Federal Criminal 
do Distrito Federal também 
deferiu medida cautelar de 
proibição de contatos entre 
os investigados e envolvidos.

O inquérito foi aberto a 
pedido do procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
e por ordem do Supremo Tri-
bunal Federal, em razão do 
foro privilegiado de Milton 
Ribeiro, à época ainda mi-
nistro da Educação. Após o 
aliado do presidente Jair Bol-
sonaro deixar o governo em 
meio ao escândalo, a minis-
tra Cármen Lúcia remeteu o 
inquérito para primeira ins-
tância.

Ex-titular do MEC é acusado de corrupção passiva, prevaricação e tráfico de influência na liberação de verbas

PF prende ex-ministro Milton Ribeiro
gabinete paralelo

Agência Estado

Pepita Ortega, Fausto 
Macedo e Julia Affonso

A Polícia Federal infor-
mou que, com base em do-
cumentos, depoimentos 
e relatório de investigação 
preliminar da Controlado-
ria-Geral da União, “foram 
identificados possíveis in-
dícios de prática criminosa 
para a liberação das verbas 
públicas”.

Os documentos encami-
nhados pela CGU à corpo-
ração envolvem “relatórios 
produzidos” e “evidências 
coletadas” durante uma in-
vestigação preliminar aber-
ta em agosto para apurar a 
atuação de pastores como co-
bradores de propina em tro-
ca da liberação de verbas do 
MEC. O governo Jair Bolso-
naro precisou de sete meses 
de uma apuração preliminar 
e de uma semana de denún-
cias na imprensa para enca-
minhar à Polícia Federal e ao 

Ministério Público Federal 
(MPF) suspeitas do esquema 
de favorecimento de prefei-
tos ligados a um grupo de in-
fluência religioso.

Em nota, o Ministério da 
Educação afirmou que “re-
cebeu” equipe da PF ontem 
e que “continua colaboran-
do com todas as instâncias de 
investigação que envolvem a 
gestão anterior da Pasta”.

Como o Estadão revelou, 
os pastores operavam um 
gabinete paralelo no MEC. 
Prefeitos ouvidos pelo jornal 
revelaram que receberam pe-
dido de pagamento de propi-
na até em ouro em troca de 
acesso e liberação de verbas 
para educação. O esquema 
envolvida até mesmo compra 
de bíblias em que apareciam 
fotos do ministro da Educa-
ção e do prefeito que aceitas-
se participar.

Apuração aponta crimes

O ex-ministro Milton Ribeiro facilitava a entrada no MEC de pastores, que articulavam a liberação de recursos para prefeituras

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) afirmou nesta quarta-
feira, 22, que a Polícia Federal 
teve “um motivo” para pren-
der o ex-ministro Milton Ri-
beiro, da Educação, no âm-
bito da investigação sobre o 
‘gabinete paralelo’ instalado 
na pasta. “Ele que responda 
pelos atos deles”, disse. “Se a 
PF prendeu, tem um motivo”.

Em março, quando o es-
quema no MEC foi revela-
do pelo Estadão, o chefe do 
Executivo disse que coloca-
va a sua “cara no fogo” por 
Ribeiro. “Minha cara toda 
no fogo pelo Milton. Estão 
fazendo uma covardia con-
tra ele”, disse, à época, o pre-
sidente. Bolsonaro e a pri-
meira-dama, Michelle, eram 
muito próximos ao ex-mi-
nistro.

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que, se o ex-
ministro Milton Ribeiro foi 
preso, ‘deve ter havido um 
motivo’; meses atrás, o chefe 
do Executivo havia dito que 
punha sua ‘cara no fogo’ pelo 
então titular do MEC.

Ontem, o presidente mu-
dou o discurso. “Se tiver algo 
de errado, ele vai responder. 
Se for inocente, sem proble-
ma; se for culpado, vai pagar. 
O governo colabora com a in-
vestigação. A gente não com-
pactua com nada disso”, dis-
se Bolsonaro em entrevista 
à Rádio Itatiaia. “Agora, não 
sei qual a profundidade des-
sa investigação. No meu en-
tender, não é aquela orgâ-
nica, porque nós temos os 
compliances nos ministérios. 
Qualquer contrato, qualquer 

negócio não passa”, avaliou.
A Polícia Federal cumpriu 

nesta quarta-feira, 22, man-
dado de prisão preventiva 
contra Ribeiro. A operação 
investiga a responsabilidade 
do ex-ministro no caso do ga-
binete paralelo do MEC, re-
velado pelo Estadão.

As reportagens mostram 
que, sem possuir vínculos 
com o setor de ensino ou car-
go público, um grupo de pas-
tores passou a comandar a 
agenda do ministro da Edu-
cação, formando uma espé-
cie de “gabinete paralelo” 
que interferia na liberação 
de recursos e influenciava di-
retamente as ações da pasta.

Durante a entrevista, Bol-
sonaro disse ainda que a ope-
ração é sinal de que seu go-
verno não interfere na PF. O 

ex-ministro da Justiça Sérgio 
Moro, ao deixar o cargo, acu-
sou o chefe do Executivo de 
influenciar nas decisões da 
instituição.

“Se a PF prendeu, tem motivo”, diz Bolsonaro

A Câmara Municipal de 
Curitiba aprovou, em segun-
da votação, a cassação do 
mandato do vereador Rena-
to Freitas (PT) por quebra de 
decoro parlamentar. Foram 
25 votos favoráveis e 5 contrá-
rios. A Casa já havia aprova-
do, na terça-feira (21), a perda 
do mandato do parlamentar 
em primeira votação.

O parlamentar virou alvo 
de um processo administra-

tivo após participar de uma 
manifestação, em fevereiro, 
que repudiava o assassinato 
do congolês Moïse Kabagam-
be. Freitas era acusado de 
perturbar a prática de culto 
religioso e liderar um grupo 
de manifestantes que teriam 
entrado sem autorização na 
Igreja do Rosário, em Curiti-
ba, após uma missa, no início 
de fevereiro. Na ocasião, Frei-
tas disse que o ato foi pacífico: 
“Não atrapalhamos nenhu-
ma missa”, afirmou.

Segundo o advogado Gui-

lherme Gonçalves, que defen-
de Freitas, houve uma série 
de irregularidades no pro-
cesso que resultou na cas-
sação. “Vamos impetrar um 
mandado de segurança pela 
anulação da sessão”, afirmou.

O vereador Renato Freitas 
(PT) também acredita que a 
Justiça irá comprovar as ile-
galidades. Em nota, ele afir-
ma sua cassação é resulta-
do de um “processo que é 
viciado”, alegou. “Reafirmo 
minha confiança no sistema 
judiciário que certamente re-

conhecerá a flagrante ilega-
lidade desse processo que 
é viciado pela perseguição 
política e pelo racismo”, co-
mentou.

A ação de Renato, porém, 
não teve apoio integral do 
principal líder do seu partido. 
O ex-presidente Luis Inácio 
Lula da Silva, chegou a criti-
cá-lo durante uma entrevis-
ta à Rádio Banda B, de Curi-
tiba, em fevereiro deste ano. 
Na época, sugeriu um pedi-
do de desculpas por parte do 
vereador. 

Vereador é cassado por invadir igreja no PR
quebra de decoro

Julio Cesar Lima 
Agência Estado

O senador Eduardo Bra-
ga (MDB-AM) assinou o re-
querimento para abertura de 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) destinada 
a investigar suspeitas de des-
vios no Ministério da Educa-
ção (MEC).

Autor do pedido, o lí-
der da oposição no Senado, 
Randolfe Rodrigues (Rede

-AP), afirmou em publicação 
no Twitter ontem, que falta 
apenas uma assinatura para 
que a solicitação seja proto-
colada. O pedido depende 
do apoio formal de 27 sena-
dores e de uma decisão do 
presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG).

A ideia da CPI do MEC 
voltou a ganhar força no Se-

nado após a prisão do ex-mi-
nistro da pasta, Milton Ri-
beiro, em operação feita hoje 
pela Polícia Federal. “É pre-
ciso investigar a fundo os su-
postos escândalos no Minis-
tério da Educação, uma das 
pastas mais importantes do 
país”, disse Braga no Twitter.

Como revelou o Estadão, 
Ribeiro e dois pastores man-

tinham um gabinete paralelo 
no ministério. Prefeitos rela-
taram ao jornal terem recebi-
do pedido de pagamento de 
propina em troca de agendas 
no MEC e liberação de recur-
sos da educação. Além do ex-
ministro, os pastores Arilton 
Moura e Gilmar Santos, tam-
bém no centro das suspeitas, 
são alvos de buscas da polícia.

CPI do MEC deve ser criada no Congresso

n 

Em março, 
quando o 
esquema no MEC 
foi revelado pelo 
Estadão, o chefe 
do Executivo 
disse que 
colocava a sua 
“cara no fogo” 
pelo ex-ministro 
Milton Ribeiro

Preventiva
O mandado de prisão 

preventiva foi expedido 
por ordem do juiz 

Renato Borelli, da 15ª 
Vara Federal Criminal 

do Distrito Federal

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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A FOGUEIRA
MAIS BRILHANTE...

...E O FORROFIANDO!

M
A

R
K

E
T

IN
G

 E
P

C

Segunda a sexta

O mais letal terremoto 
em décadas matou ao menos 
mil pessoas no Afeganistão 
ontem. O tremor ocorreu em 
uma região rural e monta-
nhosa do leste do Afeganis-
tão na madrugada de ontem. 
Ao menos outras 1,5 mil pes-
soas ficaram feridas.

Segundo as autoridades, 
o número provavelmente 
deve aumentar, porque ter-
remotos dessa força causam 
danos graves na área remo-
ta, onde casas e outros edi-
fícios são mal construídos e 
deslizamentos de terra são 
comuns.

Os esforços de resgate 
provavelmente serão com-
plicados, porque o epicentro 
ocorreu em uma região mon-
tanhosa de difícil acesso com 
aldeias remotas.

O desastre representa um 
grande teste para o gover-
no, porque muitas agências 
internacionais de ajuda dei-
xaram o Afeganistão após a 
tomada do país pelo Taleban 
no ano passado e a retira-
da caótica dos militares dos 
EUA da guerra mais longa 
de sua história. Os socorris-
tas chegaram ao local de he-
licóptero.

O Departamento Meteo-
rológico do Paquistão disse 

Tremor, o mais letal em décadas, ocorreu em uma região rural e montanhosa do país na madrugada de ontem

Terremoto deixa mortos e feridos
no afeganistão

Agência Estado que o epicentro do terremo-
to foi na província de Pakti-
ka, no Afeganistão, cerca de 
50 quilômetros a sudoeste 
da cidade de Khost. Edifícios 
também foram danificados 
na província de Khost.

O Serviço Geológico dos 
EUA, que registrou a mag-
nitude um pouco menor em 
5,9, colocou a profundidade 
em apenas 10 quilômetros - 
outro fator que pode aumen-
tar os danos.

O governo do Afeganis-
tão já fala em risco de desas-
tre humanitário.

“Pedimos às agências de 
ajuda que proporcionem as-
sistência imediata às vítimas 
do terremoto para evitar um 
desastre humanitário”, afir-
mou o vice-porta-voz do go-
verno, Bilal Karimi. Ele indi-
cou que várias casas foram 
destruídas e muitas pesso-
as estão presas nos destro-

“Pedimos às 
agências de ajuda 
que proporcionem 
assistência 
imediata às vítimas 
do terremoto

Bilal Karimi

ços. Imagens da mídia afegã 
mostraram casas reduzidas a 
escombros e corpos cobertos 
por cobertores no chão.

A maioria das mortes con-
firmadas ocorreu na provín-
cia afegã oriental de Paktika, 
onde 255 pessoas foram mor-
tas e mais de 200 ficaram fe-
ridas, disse Salahuddin Ayu-
bi, funcionário do Ministério 
do Interior. Na província de 
Khost, 25 pessoas morreram 
e 90 foram levadas ao hos-
pital.

“O número de mortos 
provavelmente aumenta-
rá, pois algumas das aldeias 
estão em áreas remotas nas 
montanhas e levará algum 
tempo para coletar detalhes”, 
disse o representante do Mi-
nistério do Interior.

O terremoto foi sentido 
em várias províncias da re-
gião, e também na capital, 
Cabul, localizada cerca de 
200 km ao norte do epicen-
tro do terremoto.

Também foi observado no 
vizinho Paquistão, mas até 
agora não foram relatados 
danos ou vítimas.

O primeiro-ministro pa-
quistanês, Shehbaz Sharif, 
disse estar “profundamen-
te entristecido” com esta 
tragédia e garantiu que as 
autoridades do país estão tra-
balhando para fornecer apoio 
aos seus vizinhos afegãos.

Major Carvalho é preso na Hungria
“Pablo escobar” brasileiro

A Polícia Federal (PF), em 
cooperação internacional com 
a Interpol da Hungria e a Po-
lícia Judiciária de Portugal, 
anunciou anteontem a prisão 
do narcotraficante Sérgio Ro-
berto de Carvalho, conhecido 
no Brasil como Major Carva-
lho por ter sido, até 2018, ofi-
cial da Polícia Militar do Mato 
Grosso do Sul.

O Ministério da Justiça do 
Brasil deverá pedir a extradi-
ção de Major Carvalho, que, 
entretanto, teria também con-
tas a prestar à Justiça portu-
guesa. 

Classificado pela PF como 
“um dos maiores traficantes 
internacionais da atualidade”, 
Major Carvalho é chamado na 
Europa de “Pablo Escobar bra-
sileiro”. Segundo a imprensa 
lisboeta, ele deverá ser acusa-
do por lavagem de dinheiro 
em Portugal.

Procurada pelo Estadão 
para confirmar sua participa-
ção nas investigações e a in-
tenção de processar e punir 
Major Carvalho, a Polícia Ju-

Traficante
O Ministério da 
Justiça do Brasil 
deverá pedir a 

extradição de Major 
Carvalho que, 

entretanto, teria 
também contas a 
prestar à Justiça 

portuguesa.Segundo 
a imprensa lisboeta, 

ele deverá ser 
acusado por lavagem 

de dinheiro em 
Portugal

diciária não se manifestou. Já 
a assessoria de imprensa do 
Ministério Público de Portu-
gal disse desconhecer o caso.

A Polícia Federal brasileira 
informou que a prisão decor-
reu das investigações desen-

volvidas no âmbito da Ope-
ração Enterprise, deflagrada 
em 2020, que apreendeu R$ 
500 milhões da rede crimino-
sa da qual Major Carvalho era 
o líder. Foram expedidos man-
dados de prisão para ele e seus 
comparsas. Já processados an-
teriormente por tráfico de dro-
gas, estavam há anos em fuga.

“No momento, a Polícia Fe-
deral adota as providências 
formais decorrentes da cap-
tura após as diligências poli-
ciais que culminaram nessa 
importante prisão”, informou 
a instituição. Em fevereiro, a 
imprensa espanhola publi-
cou um verdadeiro enredo ci-
nematográfico sobre o “Pablo 
Escobar brasileiro”, que tinha 
várias identidades falsas. 

Usando o nome de Paul 
Wouter, ele vivia em Marbella 
e foi alvo de um pedido de 
condenação de 13 anos por 
parte da promotoria, pois foi 
ligado a um carregamento de 
1.700 quilos de cocaína encon-
trados na Galizia. Mas o tri-
bunal recebeu um atestado 
de óbito datado de 29 de agos-
to de 2020, que afirmava que 
Paul Wouter havia morrido 
de Covid-19.

Rússia ameaça retaliar Lituânia, 
acusada de isolar Kaliningrado

ação hostil

A guerra na Europa che-
gou na última terça-feira 
mais perto do Báltico. A Rús-
sia ameaçou a Lituânia, que 
proibiu a passagem de mer-
cadorias por via férrea entre 
Moscou e o exclave de Kali-
ningrado, uma nesga de ter-
ritório russo cercado por li-
tuanos e poloneses.

O isolamento de Kalinin-
grado seria uma escalada im-
portante do conflito. O gover-
no russo classificou a decisão 
da Lituânia como “hostil”. O 
chefe do Conselho de Segu-
rança do Kremlin, Nikolai 

Patrushev, prometeu uma 
resposta que teria “um im-
pacto negativo significativo” 
no povo lituano.

“A Rússia responderá a 
essas ações”, disse Patrushev. 
“Medidas apropriadas serão 
tomadas em um futuro pró-
ximo. Suas consequências 
terão um sério impacto ne-
gativo na população da Li-
tuânia.”

Chancelaria
O Ministério das Rela-

ções Exteriores da Rússia 
convocou o embaixador da 
União Europeia em Mos-
cou, Markus Ederer, e exi-
giu a retomada imediata das 

operações, caso contrário se-
rão tomadas “medidas de re-
taliação”.

O impasse cria uma nova 
fonte de tensões no Mar Bálti-
co, região onde já há um acir-
ramento em razão da aproxi-
mação de Suécia e Finlândia 
com a Otan. Com uma po-
pulação de 430 mil habitan-
tes, Kaliningrado fez parte 
da Prússia - era chamada Kö-
nigsberg até ser conquistada 
pela União Soviética em 1945. 
Com a independência dos Es-
tados bálticos da URSS, em 
1991, o território foi isolado 
do restante da Rússia, mas 
foi mantido como área es-
tratégica.

Brics estuda criação de moeda de 
reserva internacional, diz Putin

em discurso virtual

Em discurso virtual du-
rante o Fórum Empresarial 
do Brics, o presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin, infor-
mou que o bloco, formado 
por Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul, estuda a 
criação de uma moeda de 
reserva internacional basea-
da em uma cesta com as di-
visas do grupo.

O líder russo não apresen-
tou detalhes adicionais sobre 
a proposta, que vem em meio 
aos esforços de potências oci-

dentais para bloquear Mos-
cou do sistema financeiro 
global, como retaliação pela 
guerra na Ucrânia.

Putin ressaltou que o Sis-
tema Russo de Mensagens 
Financeiras (SPFS, na sigla 
em inglês) está aberta aos 
bancos do Brics.

Criada pelo Banco da 
Rússia, a rede atua como al-
ternativa ao Swift, da qual 
o país foi excluído. “Junto 
com os parceiros do Brics, 
estamos desenvolvendo me-
canismos alternativos con-
fiáveis para compensações 
internacionais”, disse.

O presidente russo des-

tacou ainda que o Kremlin 
toma medidas para mitigar 
os efeitos negativos das san-
ções ocidentais e fortalecer as 
relações comerciais com alia-
dos. “Nossa política macroe-
conômica mostra sua eficácia 
na prática”, argumentou ele, 
que disse que a situação na 
indústria já começa a ser “es-
tabilizada”.

Putin lembrou também 
que companhias russas de 
tecnologia ampliaram atua-
ção em Índia e África do Sul, 
enquanto os satélites do país 
permitem transmissões te-
levisivas para até 40 milhões 
de habitantes do Brasil.

Agência Estado

Mara Bergamaschi 
Agência Estado

André Marinho 
Agência Estado
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E stamos no período das festas juninas, uma 
das expressões culturais mais legítimas 
do Brasil, que traz na sua simbologia, 

a cultura viva, a criatividade e a alegria da 
população, os encontros de familiares e 
amigos, as oportunidades para empreender e a 
movimentação da economia local.

Mas há controvérsias quanto às festas juninas 
promovidas em muitos municípios brasileiros, 
onde a sociedade organizada deveria estar à 
frente ou, pelo menos, deveria ser ouvida quanto 
aos seus objetivos de desenvolvimento local, 
inteligente, inclusivo e sustentável.

Uma grande festa junina precisa ser 
contemplada com políticas públicas que 
produzam as mudanças transformadoras, 
necessárias para o desenvolvimento de um 
destino turístico, que estimulem o pensamento 
criativo de projetos, que tenham a legitimidade 
dos atores culturais e do empreendedorismo local.

A essência de uma festa junina é, em parte, 
a forma como alguns governos fazem a gestão 
pública no dia a dia, inclusive a forma como 
adquire bens e serviços e como respeita os valores 
culturais, patrimoniais e sociais da comunidade 
que representa.

A missão do governo na economia é solucionar 
os problemas comuns dos cidadãos, pelo poder 
da inovação coletiva, seja na saúde pública, na 
educação, na segurança, na mobilidade urbana, 
no destino do lixo, o acesso à internet para todos 
e no estímulo ao empreendedorismo criativo, tão 
adequado aos novos tempos.

Os formuladores das leis e das políticas devem 
interagir com a comunidade, reconhecendo a 
diversidade de opiniões, solução de problemas 
ou geração de novas oportunidades, através da 
pesquisa junto aos cidadãos, por idade, classe 
social, por rua, por bairro e outros critérios que 
promovam o engajamento dos cidadãos.

Para quem são as festas juninas? Como se 
distribuem os benefícios? A riqueza decorrente 
de uma festa junina fica na cidade ou sai para 
outros lugares? A população tem o direito de 
brincar como deseja? Para quem são as praças e 
as ruas da cidade? Os trios de forró pé de serra e 
as quadrilhas juninas são contratados com preço 
justo, de forma a compensar o investimento do 
espetáculo realizado? O que dizer de uma cidade 
turística que não se prepara para receber os 
turistas com a valorização da cultura do lugar? Os 
talentos do lugar são consultados para decorar 
a cidade, de forma criativa? Existem camarotes 
gratuitos e adequados para a população com 
mobilidade reduzida?

Essa abertura para que os cidadãos façam 
as suas escolhas não pode ficar por conta da 
boa vontade de políticos. As organizações da 
sociedade civil devem ser estruturas consultivas, 
para garantir os melhores resultados da 
missão pública, porque estão alinhadas com 
as necessidades, valores e expectativas da 
comunidade. Os cidadãos e suas associações 
devem trabalhar em estreita colaboração com 
os gestores públicos, pois são conhecedores 
das questões sociais, culturais, ambientais, 
econômicas e políticas, sob diferentes 
perspectivas, evitando que a gestão pública, seja 
engolida pela miopia de marketing e fique “a ver 
navios”, por achismo e amadorismo.

Imagine ter líderes políticos e empresariais 
que se preocupam com os impactos da mudança 
climática, que enxergam a longevidade da 
população e priorizam projetos mais inclusivos e 
de futuras oportunidades.

Indicadores apontam que a geração 60+ 
deverá ser igual ou maior que a de jovens a partir 
de 2060. Segundo relatório do Banco Mundial, em 
2050 a estimativa é que 65 milhões de brasileiros 
tenham mais de 60 anos.  Dados da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) indicam que os idosos 
compreendem 15,54% da classe AB e 13,07% da 
classe C. Por isso, é fundamental se avaliar os 
atuais eventos de rua para milhares de pessoas, 
com o devido olhar para a inclusão social, para 
o acesso seguro aos cadeirantes e pessoas com 
pouca mobilidade. Os governos precisam buscar 
os melhores caminhos para desempenhar o 
seu papel no desenvolvimento de investimentos 
que garantam a inclusão social de forma mais 
democrática.

A boa notícia é que se pode fazer melhor, 
desde que gestão pública e privada unam 
esforços para que as festas juninas sejam sempre 
fontes de riqueza, trabalho e entretenimento, 
tendo na linha de frente, as artes e suas diversas 
manifestações culturais.

Levantamento da Associa-
ção Brasileira para Competiti-
vidade e Inovação (Abracinov) 
indica que 61,4% dos consumi-
dores paraibanos estão gastan-
do um ticket médio de R$ 51 a 
R$ 200, nas compras de comi-
das típicas. O levantamento 
aponta que 89% dos entrevis-
tados adquirem os produtos 
como pamonhas, canjicas, pé 
de moleque e bolos diversos 
em lojas físicas.

O empresário Irenaldo Xa-
vier tem uma empresa que pro-
duz comidas típicas, em João 
Pessoa, e encerrou o recebi-
mento de encomendas no úl-
timo dia 16. Hoje, as lojas só 
abrem para entregas. “Produ-
zimos três mil pamonhas no 
domingo e congelamos para 
entregar hoje, quando também 
devemos produzir em torno 
de três mil canjicas para quem 
nos encomendou”. Ele afirma 
que há encomendas de todos 
os preços, sendo a média de R$ 
100 a R$ 200.

Para dar conta do aumento 

Pelo menos 61,4% dos consumidores compram os alimentos tradicionais 

Paraibanos investem até 
R$ 200 em comidas típicas

período junino Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Aurraiás, concurso de rei e 
rainha do milho e petiscos ju-
ninos voltados para animais 
de estimação, como cães e ga-
tos. Essas foram estratégias 
utilizadas por pet shops da ca-
pital e de Campina Grande 
para atrair o público no pe-
ríodo junino. Aliando as fes-
tividades do período, a exem-
plo de São João e São Pedro, os 
estabelecimentos tiveram au-
mento nas vendas e atraíram 
novos clientes, algo conside-
rado inovador para a analis-
ta técnica do Sebrae Paraíba, 
Cláudia Pereira.

O assistente de marketing 
e design do ComPatinhas Pet 
Shop, localizado em João Pes-
soa, Manoel Araújo, explicou 
que o objetivo da campanha 
de São João foi agregar tutores 
de pets e os próprios animais 
em um momento de celebra-
ção. No local, foi realizado, 
além do ‘aurraiá’ com distri-
buição de comidas típicas e 
barraca do ‘lambeijo’, um con-

Comércio pet aproveita celebrações juninas 
para atrair clientes e aumentar as vendas

estratégia de mercado
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“Produzimos três 
mil pamonhas 
no domingo e 
congelamos para 
entregar hoje, 
quando também 
devemos 
produzir em 
torno de três mil 
canjicas

Irenaldo Xavier

de demanda, ele contratou cin-
co funcionários há alguns me-
ses, que foram treinados para 
a fabricação dos alimentos. Ire-
naldo estima que vai fechar o 
mês de junho com um cresci-
mento de 30% sobre o ano pas-
sado. Ele acredita que as ven-
das de junho, que superam em 
mais de 100% a média dos de-
mais meses, devem ser manti-
das no início de julho.

Retorno da celebração
O presidente da Abracinov, 

Josuel Gomes, comenta que o 
valor do ticket médio está bem 
satisfatório e corresponde à 
busca das pessoas em come-
morar o período junino. “Os 
consumidores vão viajar, mas 
também vão fazer reuniões fa-
miliares e com amigos porque 
querem aproveitar esta épo-
ca, após o período restritivo da 
pandemia da Covid-19”.

A empresária do setor de 
vestuário, Lidiane Morais, fez 
uma encomenda de grande vo-
lume de comidas típicas para o 
chá de revelação da irmã, que 
está gestante. “Organizamos 
‘charraiá’ com tema junino, en-

tão, compramos muito milho, 
canjica, pamonha e paçoca, en-
tre tantas outras comidas. Esta-
mos sentindo falta de reunir as 
pessoas para comemorar oca-
siões especiais da vida”.

Conforme a pesquisa da 
Abracinov, 30,7% dos consu-
midores gastam de R$ 51 a R$ 
100 com as comidas juninas. O 
mesmo índice é para o ticket 
médio que varia de R$ 100 a R$ 
200. Outros 10,7% apontaram o 
valor de R$ 201 a 400, 16% indi-
caram a quantia de até R$ 50 e 
5,3% não souberam opinar.

Preço da Hora
Com produtos para a festa 

junina inflacionada este ano, 
o aplicativo Preço da Hora, 
que toma por base as infor-
mações extraídas das notas 
fiscais eletrônicas armazena-
das na Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB), auxilia na 
pesquisa dos menores preços 
dos produtos e ingredientes 
mais consumidos no mês ju-
nino. O aplicativo está dispo-
nível nos sistemas IOS e An-
droid, ou acessar direto no site 
(www.precodahora.pb.gov.br).

curso de rei e rainha do mi-
lho, com a votação realizada 
de forma on-line e o resulta-
do final sendo divulgado no 
evento presencial, ocorrido no 
último sábado (18).

“O concurso ajudou a au-
mentar as vendas na loja de 
produtos específicos para o 
período de São João, como 
roupas e adereços juninos, 
bem como de outros produtos, 
a exemplo de petiscos, já que 
tivemos ações de fornecedo-
res durante o evento presen-
cial. O ‘aurraiá’ ajudou, tam-
bém, a atrair novos clientes, 
que puderam conhecer a em-
presa e os serviços que ofer-
tamos’, conta. Manoel afirma 
que estava receoso por ser o 

primeiro evento desde a pan-
demia, mas que as expectati-
vas foram superadas. “Tive-
mos grande participação dos 
tutores”, destacou.

Clima festivo
Por sua vez, a Mr. Patas 

Pet Shop, que fica em Cam-
pina Grande, também apro-
veitou o momento de reto-
mada das festas juninas para 
promover uma ação junto aos 
tutores e aos animais: um es-
quenta para o ‘aurraiau’ de 
São Pedro. “Sempre penso 
em algo diferente, pois não 
gosto de fazer o que todos es-
tão fazendo. Por isso, vamos 
comemorar São Pedro”, rela-
tou a sócia da empresa, Jéssi-

ca Cândido de Melo. 
A analista técnica do Se-

brae Paraíba, Cláudia Pereira, 
afirmou que em um momen-
to festivo para o comércio tra-
dicional, principalmente no 
Nordeste, o segmento de pet 
tem inovado. “O setor, que 
não tem ligação com os fes-
tejos juninos, inova ao apro-
veitar o período e traz para 
o mundo pet a comemoração 
com seus arraiás. Isso ajuda 
muito no impulsionamento 
das vendas e, também, nas 
vendas e divulgação do esta-
belecimento, sem contar que 
estreita os laços com os tuto-
res dos animais, que se en-
volvem muito na brincadei-
ra”, enfatizou.

n 

Setor investiu 
em eventos 
voltados aos 
animais de 
estimação 
para envolver 
os tutores 
e manter 
negociações 
aquecidas  

Além dos adereços, os animais têm direito a comidas típicas e concurso de rei e rainha do milho
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-0,16%
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Maio                      0,47
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O grupo Energisa solicitou 
à Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) autorização 
para que a empresa Energisa 
Paraíba faça a incorporação 
societária da Energisa Borbo-
rema. A proposta é manter, 
ao final, o CNPJ da Energisa 
Paraíba e o Contrato de Con-

cessão nº 019/2001, que passa-
rá a incluir os municípios hoje 
atendidos pela Energisa Bor-
borema. As empresas estão 
sujeitas a controle acionário 
comum, nos termos da Resolu-
ção Normativa no 1.003/2022.

O pedido foi discutido em 
audiência pública, ontem, em 
Campina Grande, sob a pre-
sidência do superintendente 
da Mediação Administrativa, 

Ouvidoria Setorial e Participa-
ção Pública (SMA) da Aneel, 
André Ruelli, com a partici-
pação do diretor executivo da 
Agência de Regulação do Esta-
do da Paraíba (ARPB), Marcus 
André Barreto. Participaram 
das apresentações técnicas re-
presentantes do Conselho de 
Consumidores e de institui-
ções públicas e privadas. 

De acordo com a Energisa 

Paraíba, a incorporação tra-
rá benefícios aos clientes, con-
siderando critérios de redu-
çãodos custos operacionais da 
empresa e consequente melho-
raria das condições de atendi-
mento. O processo de agru-
pamento já foi realizado com 
sucesso pela Energisa, em 2017, 
quando foram integradas as 
concessões de alguns muni-
cípios do interior de São Pau-

lo com a Força e Luz do Oeste, 
que deu origem à atual Ener-
gisa Sul Sudeste.

A Energisa Paraíba tem 
sede em João Pessoa e atua em 
216 municípios da Paraíba. Em 
2020, foi responsável por aten-
der 1,4 milhão de unidades 
consumidoras, corresponden-
te a uma população de 3,5 mi-
lhões de habitantes. Já a Ener-
gisa Borborema, com sede em 

Campina Grande, atende seis 
municípios da Paraíba e for-
nece energia para 225 mil uni-
dades consumidoras, uma po-
pulação de 510 mil habitantes. 

A solicitação segue em aná-
lise pela Aneel, que vai de-
cidir conforme as contribui-
ções apresentadas no evento 
que podem ser enviadas pelo 
e-mail cp026_2022@aneel.gov.
br até o dia 27.

Empresa solicitou autorização para agrupar a Energia Borborema e passar a atender os clientes da região

Aneel analisa pedido da Energisa PB
incorporação societária

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Os preços mais altos têm 
feito os supermercados apos-
tarem menos na reposição 
de itens não essenciais. No 
mês de maio, a indisponibi-
lidade de chocolates dispa-
rou nas gôndolas e a venda 
dessa categoria de produtos 
diminuiu. A falta de barras 
de chocolate nas prateleiras 
atingiu o patamar de 20,3%, 
maior indisponibilidade des-
de maio de 2020, quando o ín-
dice atingiu 17,8%. Em abril, 
o indicador havia ficado em 
11,1%. Os dados são do Índice 
de Ruptura da Neogrid, que 
considera os dados de cer-
ca de 80% das maiores redes 
supermercadistas do Brasil.

Ainda de acordo com o 
indicador da Neogrid, a ven-
da média de unidades regis-
trou o menor volume em três 
anos (2020 a 2022), repetindo 
o patamar de janeiro passa-
do. Por questões contratuais, 
no entanto, a Neogrid não di-
vulga números absolutos de 
estoque e venda.

Para o diretor de Suces-
so do Cliente da Neogrid, 

Robson Munhoz, com a in-
flação e o embate entre in-
dústria e varejo para que o 
custo da produção não seja 
repassado aos itens nas gôn-
dolas, os varejistas vêm tra-
balhando com estoques cada 
vez menores e repondo me-
nos os chamados produtos 
de indulgência, aqueles que 
os consumidores compram 
para se presentear.

“O supermercado abaste-
ceu menos, a prateleira está 
menos reforçada, e, tiran-
do o efeito Páscoa, quando a 
ruptura no mês seguinte ao 
evento de fato sobe um pou-
co, agora o que vimos é uma 
diminuição de estoque e de 
venda - o varejo comprou me-
nos chocolate porque acredi-
tou que venderia menos em 
virtude do aumento de preço 
e da dificuldade de dinheiro 
do consumidor no supermer-
cado”, afirma Munhoz, que 
também destacou a queda 
no poder de compra. “Com 
menor poder de compra e 
produtos mais caros, o con-
sumidor não vai praticar in-
dulgência consigo: vai com-
prar aquilo que é básico.”

Retração
Em maio, a Horus - em-

presa de inteligência de mer-
cado da Neogrid - consta-
tou retração na incidência 
de chocolate nos cupons de 
compra em relação ao mês 
anterior. Em abril, mês da 
Páscoa, o chocolate esteve 
presente em 14% dos carri-
nhos de compras, enquanto 
em maio essa proporção caiu 
para 9,5%, derrubando tam-
bém o tíquete médio em 43% 
e o número médio de unida-
des de 2,7 para 2,1. Nos 12 

meses entre junho de 2021 e 
maio de 2022, segundo a Ho-
rus, o preço médio do cho-
colate aumentou 22,7%. No 
ano de 2022, o IPCA acumu-
la alta de 4,78% e, nos últimos 
12 meses, de 11,73%.

A ruptura geral das ca-
tegorias em maio ficou em 
11,5%, pouco acima dos 10,8% 
registrados em abril e tam-
bém em março. Estoque e 
venda gerais praticamente 
não se alteraram em relação 
a abril - mês que registrou o 
menor estoque desde o co-
meço da pandemia, em 2020.

“O estoque segue baixo, e 
o varejista continua se ven-
do obrigado a negociar com 
a indústria, que ainda tenta 
repassar o aumento de preço 
por conta do aumento de in-
sumos”, destaca o diretor da 
Neogrid, acrescentando o au-
mento da competitividade.

Com preço mais elevado, chocolate 
começa a faltar nos supermercados

estoque menor

Talita Nascimento 
Agência Estado
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Falta de 
barras de 
chocolate nas 
prateleiras 
atingiu o 
patamar de 
20,3%, maior 
queda desde 
maio de 2020

“Com menor 
poder de compra 
e produtos 
mais caros, o 
consumidor 
não vai praticar 
indulgência 
consigo: vai 
comprar aquilo 
que é básico

Robson Munhoz

O contribuinte que qui-
ser aproveitar o Programa 
de Regularização Fiscal da 
Prefeitura de João Pessoa 
também poderá aderir à ne-
gociação hoje e amanhã (24), 
dias de ponto facultativo 
e feriado, respectivamen-
te. No entanto, nestes dias, 
só será possível negociar o 
valor das dívidas para pa-
gamentos à vista, através 
do Portal do Contribuinte. 
Quem preferir pagar parce-
lado, poderá voltar a nego-
ciar na próxima segunda-
feira (27). O refis se estende 
até 8 de julho.

De acordo com o secre-
tário da Receita Municipal 
(Serem), Sebastião Feitosa, 

o contribuinte que deseja 
pagar suas dívidas tributá-
rias parcelando o valor, pre-
cisa se deslocar ao balcão 
de atendimentos da Recei-
ta para realizar a negocia-
ção, no Centro Adminis-
trativo Municipal (CAM), 
em Água Fria. “Por precisar 
do atendimento presencial 
para esta negociação, este 
serviço só retoma na segun-
da-feira”, explicou.

O agendamento para 
atendimento presencial 
também é realizado no Por-
tal do Contribuinte. Esta 
é uma forma de se evitar 
aglomerações ou esperar 
em fila para atendimento já 
que o contribuinte só se des-

loca ao CAM no dia e hora 
agendado para realizar a 
negociação. A Serem reser-
vou o auditório do CAM 
para os atendimentos, mas 
o secretário lembra às pes-
soas para não deixarem 
para última hora.

Descontos
O Refis garante descon-

tos que chegam a 100% nos 
juros e 90% nas multas aos 
contribuintes com dívidas 
tributárias. O refis se apli-
ca aos tributos, multas e de-
mais receitas públicas devi-
das ao município, estando 
elas inscritas em dívida ati-
va ou em cobrança adminis-
trativa ou judicial. 

Negociações do Refis em JP serão 
mantidas em feriadão de São João

portal do contribuinte

Venda média de unidades registrou o menor volume em três anos, repetindo patamar de janeiro passado

Foto: Pixabay

O setor de shopping cen-
ters registrou a 13a alta men-
sal consecutiva ao atingir 
uma elevação de 81,5% nas 
vendas em abril, na compa-
ração com o mesmo mês do 
ano passado, segundo ba-
lanço da Associação Brasi-
leira de Shopping Centers 
(Abrasce), com base em le-
vantamento do Índice Cielo 
de Varejo em Shopping Cen-
ters (ICVS-Abrasce). 

Em termos reais, quando 
descontada a inflação, o cres-
cimento foi de 61,8%. Apenas 
nos quatro primeiros meses 
de 2022, o comércio dos sho-
ppings acumula uma recu-

peração de 45,1% em relação 
ao primeiro quadrimestre 
de 2021.

Do ponto de vista regio-
nal, o Sudeste se destacou no 
mês ao crescer acima da mé-
dia nacional com uma am-
pliação de 114,1% nas vendas. 
No período, todas as demais 
regiões também tiveram 
crescimentos: Centro-Oeste 
(71,2%), Nordeste (68,3%), Sul 
(49,6%) e Norte (43,5%).

Impactado pelo cenário 
macroeconômico, em espe-
cial pela inflação, o ticket mé-
dio de abril em lojas de sho-
ppings fechou em R$ 124,46, 
o que representa uma redu-
ção de 12,24% quando com-
parado aos R$ 140,22 do mes-
mo mês de 2021.

O presidente da Abrasce, 
Glauco Humai, diz que deve 
haver a continuidade do cres-
cimento nos próximos meses, 
mas em um ritmo um pou-
co menor, uma vez que as 
taxas agora serão compara-
das com um período de base 
mais alta, registrada em 2021, 
quando os empreendimen-
tos voltaram a operar.

“Aproximamos cada vez 
mais dos níveis pré-pande-
mia e isto nos dá a perspecti-
va de resultados ainda mais 
animadores ao longo do ano. 
Algo até natural, pois aos 
poucos, o brasileiro volta a 
retomar o hábito de frequen-
tar shoppings e usufruir de 
toda a comodidade dos em-
preendimentos”, finaliza.

Vendas em shopping crescem 81,5% 
em abril, ante igual período de 2021

recuperação

Talita Nascimento 
Agência Estado

A partir das 10h de hoje, 
o contribuinte que entregou 
a Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física acertará 
as contas com o Leão. Nesse 
horário, a Receita Federal li-
berará a consulta ao segun-
do dos cinco lotes de restitui-
ção de 2022. O lote também 
contempla restituições resi-
duais de anos anteriores.

Ao todo, 4.250.448 con-
tribuintes receberão R$ 6,3 
bilhões, sendo 45 mil des-
tes na Paraíba no montan-
te de R$ 76,1 milhões. Desse 
total, R$ 2.697.759.582,31 se-

rão pagos aos contribuintes 
com prioridade legal, sen-
do 87.401 idosos acima de 80 
anos de idade; 675.495 en-
tre 60 e 79 anos; 48.913 con-
tribuintes com alguma de-
ficiência física ou mental ou 
doença grave e 661.831 con-
tribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério.

O restante do lote será 
destinado a 2.776.808 contri-
buintes não prioritários que 
entregaram declarações de 
exercícios anteriores até 19 
de março deste ano.

O dinheiro será pago em 
30 de junho. A consulta pode 
ser feita na página da Recei-
ta Federal da internet. Basta 

o contribuinte clicar no cam-
po “Meu Imposto de Ren-
da” e, em seguida, “Consul-
tar Restituição”. A consulta 
também pode ser feita no 
aplicativo Meu Imposto de 
Renda, disponível para os 
smartphones dos sistemas 
Android e iOS.

A consulta no site per-
mite a verificação de even-
tuais pendências que im-
peçam o pagamento da 
restituição – como inclusão 
na malha fina. Caso uma ou 
mais inconsistências sejam 
encontradas na declaração, 
basta enviar uma declara-
ção retificadora e esperar 
os próximos lotes.

Receita Federal libera hoje consulta 
ao segundo lote de restituição do IR

r$ 6,3 bilhões

Wellton Máximo 
Agência Brasil
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O governador João Aze-
vêdo sancionou na última 
quarta-feira a Lei nº 12.342, 
de autoria do deputado esta-
dual Adriano Galdino (Re-
publicanos), que cria a Políti-
ca Estadual de Valorização da 
Mulher no Campo, em toda a 
Paraíba. O objetivo é fomen-
tar a atividade rural das mu-
lheres, garantindo a inclusão 
delas de forma qualificada na 
atividade agrícola. O docu-
mento foi publicado no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba 
(DOE-PB) do dia 21, passan-
do a valer desde então.

Para alcançar a meta prin-
cipal, de inserir essas mulhe-
res no contexto da atividade 
rural de maneira qualificada, 
a lei deve contribuir com o de-
senvolvimento de iniciativas 
que respeitem a capacidade 
produtiva de cada uma delas, 
bem como as potencialidades 
profissionais. Além disso, as 
ações também devem assegu-
rar a plenitude emocional, psí-
quica e física dessas mulheres 
camponesas.

Para Lídia Moura, secretá-
ria da Mulher e da Diversida-
de Humana, esse é um projeto 
de suma importância, porque 
segue alinhado com outros 
projetos já desenvolvidos por 
João Azevêdo e o Governo do 
Estado por meio de suas se-
cretarias. “Nós consideramos 
bastante relevante esse proje-
to que vai auxiliar na promo-
ção da autonomia econômica 
das mulheres, desde a questão 
de financiamentos, discutir a 
posse do título de terra, estru-

Texto publicado esta semana no Diário Oficial visa promover a autonomia econômica das produturas rurais

Lei garante apoio à mulher do campo
política de Valorização

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Agência Estado

Foco
O objetivo é 

fomentar a produção 
rural das mulheres, 

garantindo a inclusão 
delas de forma 
qualificada na 

atividade agrícola

Lídia Moura destaca que projeto está alinhado a outros do governo estadual; Nivaldo Magalhães afirma que realidade rural é muito desigual

turar projetos e subsídios que 
garanta a ampliação de áreas 
verdes”, entre outros pontos, 
conforme destacou Moura.

Segundo a secretária, além 
de todos os benefícios relacio-
nados à agricultura familiar, 
ao meio ambiente e a econo-
mia solidária, por exemplo, 
esse também é um programa 
que busca garantir, sobretudo, 
“a possibilidade de promover 
a autonomia econômica das 
mulheres no campo”, reiterou 
Lídia Moura.

Outros objetivos vincula-
dos à Política de Valorização 
da Mulher no Campo estão 
relacionados à promoção de 
eventos de capacitação e pro-
fissionalização, além do for-
talecimento das atividades 

rurais que a trabalhadora já 
executa. Também a prioriza-
ção do acesso a recursos volta-
dos à agricultura, como subsí-
dios e políticas públicas.

A garantia do desenvolvi-
mento econômico e social de 
maneira sustentável dos esta-
belecimentos rurais que são 
comandados por mulheres 
também faz parte das diretri-
zes da Política de Valorização, 
incluindo a melhoria da qua-
lidade de vida das famílias e 
também a queda nos índices 
de desigualdade.

O documento também se 
preocupa em desenvolver e 
apoiar iniciativas de prevenção 
e combate à violência domésti-
ca, de gênero e também a vio-
lência patrimonial no campo. 

Concomitante a isso, a lei tam-
bém tem como objetivo garan-
tir que as mulheres da zona 
rural tenham assistência psi-
cossocial, o que lhes assegu-
rará “plenitude emocional em 
seu trabalho, em sua capacida-
de produtiva, aos seus senti-
mentos, às suas potencialida-
des mentais e físicas, e ao seu 
ofício profissional e familiar 
como produtora rural”, confor-
me trecho do DOE-PB.

De acordo com Nivaldo 
Magalhães, presidente da Em-
presa de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fundiá-
ria (Empaer), a realidade ru-
ral ainda é um ambiente mui-
to desigual, discriminatório e 
com índices de violência do-
méstica, patrimonial e de gê-

nero, mas a Política de Valori-
zação chega para transformar 
isso. “Ela vem para empoderar 
as mulheres e para compensar 
tanto tempo na invisibilidade, 
pois com ações emancipató-
rias e a construção da autono-
mia da mulher camponesa, as 
mesmas irão ter condições de 
trabalhar e ter a sua indepen-
dência financeira.”, disse ele.

Por fim, o texto afirma que 
os programas de regularização 
fundiária que são promovidos 
pelo Governo do Estado deve-
rão registrar o estabelecimento 
rural em nome da mulher che-
fe de família. E, para assegurar 
condições viáveis de trabalho e 
seguras, a Política de Valoriza-
ção também pretende promo-
ver estudos que monitorem e 

entendam quais os impactos 
do uso prolongado de pesti-
cidas e agrotóxicos, principal-
mente em relação aos índices 
de depressão e suicídio entre a 
mulheres do campo.

Ou seja, essa é uma política 
pública, viabilizada pelo Go-
verno do Estado, que garanti-
rá para a mulher camponesa a 
conquista de uma vida melhor, 
menos desigual, com estabi-
lidade financeira e conquis-
ta da terra, acesso a créditos, 
insumos e outros benefícios. 
E, além de todos os benefícios 
materiais, “o maior é a con-
quista da autoestima, tão ne-
cessária para o bem-estar dela 
e consequentemente da sua fa-
mília”, finalizou o presidente 
da Empaer.

O Centro de Apoio à Crian-
ça e ao Adolescente (Cendac) 
entregou os certificados aos 
alunos dos cursos profissio-
nalizantes de Atendente de 
Farmácia e Cuidador de Ido-
sos, nessa terça-feira (21), em 
João Pessoa. Os cursos foram 
realizados em parceria com o 
Governo do Estado.

A presidente do Cendac, 
Valquíria Alencar, parabeni-
zou todos os alunos por te-
rem concluído os cursos e 
reafirmou o compromisso do 
Centro com a capacitação de 
qualidade. “Muitas vezes o 
mercado de trabalho ofere-
ce vagas, mas as pessoas não 
têm a qualificação necessá-
ria. Por isso, nós do Cendac 
estamos sempre atentos para 
oferecer ao nosso público os 
melhores cursos, com profes-

sores qualificados, e agora, as 
portas estão abertas para vo-
cês.” afirmou.

A estudante Poliana Silva 
tem experiência como técni-
ca de saúde bucal. Através de 
uma amiga, ela ficou saben-
do que o Cendac iria reali-
zar o curso de Atendente de 
Farmácia e fez a sua inscri-
ção. “O curso foi muito bom, 
a professora passou todos os 
conteúdos que um atendente 
de farmácia precisa ter para 
estar apto a trabalhar na área, 
e agora eu quero fazer uma 
graduação em farmácia para 
poder aliar o conhecimento 
que adquiri aqui com o que 
vou conseguir na faculdade”, 
comemorou.

Para Terdicélia Soares, a 
oportunidade em fazer o cur-
so de Cuidador de Idosos foi 

uma indicação de sua chefe. 
Ela cuida do pai, que tem 86 
anos, e disse que aprendeu 
nas aulas técnicas importan-
tes para melhor cuidar do pai, 
como também de outros ido-
sos que precisem de cuidados 
especiais. “Pudemos apren-
der como usar os equipamen-
tos de proteção, como dar ba-
nho nos idosos, compressas, 
higiene, aferir pressão, enfim, 
tudo o que diz respeito à pro-
fissão de cuidador de idosos. 
Estou muito feliz por ter tido 
esta oportunidade”, ressaltou.

Atualmente, o Cendac 
está com cursos sendo reali-
zados nas cidades de Campi-
na Grande, Sapé e Sobrado, 
e em breve, deve anunciar a 
realização de novas forma-
ções em João Pessoa e outras 
cidades da Paraíba.

Cendac entrega certificados de 
dois cursos profissionalizantes

capacitando

Beneficiados em pose na conclusão dos cursos: no momento, Centro realiza outros em diversas cidades da PB

Foto:Divulgação/Cendac

Foto: Ortilo Antônio Foto: Arquivo Pessoal

O cantor e compositor per-
nambucano Paulo Diniz mor-
reu ontem em sua casa, em Boa 
Viagem, Recife. Paulo era o au-
tor de músicas como ‘Bahia Co-
migo’ e ‘Pingos de Amor’, que 
ganhou uma regravação de 
sucesso feita por Paula Toller. 
A produção do artista infor-
mou que ele morreu por volta 
das 7h, de causas naturais. O 
velório e enterro serão restri-
tos para amigos e familiares e 
vão ocorrer nesta quinta, 23, às 
10h. O local não foi divulgado.

Paulo Lira de Oliveira nas-
cido na cidade de Pesqueira 
em 24 de janeiro de 1940, ti-
nha uma filha e duas entea-
das, além da mulher, Ilumina-
ta Rangel, e três netos e dois 
bisnetos. Seu maior sucesso se 
deu nos anos de 1970, quando 
já havia se mudado para o Rio 
de Janeiro.

O governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara (PSB), la-
mentou a morte de Paulo Diniz 
em uma nota oficial publicada 

Paulo Diniz, autor de ‘Pingos de 
amor’, morre em Pernambuco

causas naturais

n 

Nascido na 
cidade de 
Pesqueira, em 
1940, artista 
fez sucesso na 
década de 1970, 
quando já tinha 
mudado para o 
Rio de Janeiro

na tarde de ontem. “Pernam-
buco perdeu um grande nome 
da música popular”, ele disse. 
“Fez carreira no Sudeste tra-
balhando ao lado de grandes 
nomes da música brasileira, 
mas sempre manteve as raí-
zes fincadas no seu estado na-
tal, para onde retornou con-
sagrado. Quero externar meu 
pesar e minha solidariedade 
aos seus familiares, amigos e 
muitos fãs, neste momento de 
profunda tristeza”, completou.

A vice-governadora Lucia-
na Santos (PCdoB) também se 
manifestou. “Esse pernambu-
cano querido escreveu uma 
das músicas mais belas e co-
nhecidas do nosso cancionei-
ro. ‘Pingos de Amor’ atraves-
sa gerações, mas não foi a única 
composição genial da sua la-
vra. Daqui, nossa homenagem 
nessa despedida e um abraço 

fraterno e solidário a Ilumina-
ta, sua esposa, e toda família, 
amigos e fãs - como eu - deste 
grande ícone da música bra-
sileira”.

“Fez carreira no 
Sudeste (...), 
mas sempre 
manteve as raízes 
fincadas no seu 
estado natal, para 
onde retornou 
consagrado

Paulo Câmara

Velório de Paulo Diniz será restrito a amigos e familiares

Foto: Max Levay/Divulgação
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São João
com fogueira ,

N Ã O !

M
A

R
K

E
T

IN
G

 E
P

C

Acender fogueiras juninas, em espaços urbanos,
é proibido em toda a Paraíba. A fumaça causa 
danos à saúde, agravando o estado das pessoas
com problemas respiratórios.

Cumpra a lei. 
Respeite a saúde de todos.

      Denuncie!  
      Semam 3218-9208

O não cumprimento da lei gera multa.

Alunos inscritos no CadÚnico, com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, podem ter até 99% de desconto

Renegociação do Fies começa a valer
texto publicado

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou, com veto, a 
lei que permite a renegocia-
ção de dívidas do Programa 
de Financiamento Estudan-
til (Fies). Publicada no Diário 
Oficial da União de ontem, a 
Lei 14.375/22 beneficia os alu-
nos que aderiram ao Fies até 
o segundo semestre de 2017.

Criado em 1999, o fundo 
foi instituído com o objetivo 
de financiar as mensalida-
des cobradas por instituições 
de ensino superior privadas 
para cursos de graduação de 
seus estudantes. Os valores 
dessas mensalidades são pa-
gos, posteriormente e em par-
celas, pelos estudantes bene-
ficiados.

Com a sanção da lei, des-
contos de até 77% do valor da 
dívida poderão ser concedi-
dos a estudantes com débitos 
vencidos e não pagos há mais 
de 360 dias (na data de 30 de 
dezembro de 2021).

Já aos alunos inscritos no 
CadÚnico, ou que tenham 
sido beneficiários do auxílio 
emergencial em 2021, com dé-
bitos vencidos e não pagos há 
mais de 360 dias, poderá ser 
concedido desconto de “até 
99% do valor consolidado da 
dívida, inclusive principal, 
por meio da liquidação inte-
gral do saldo devedor”, deta-
lha a Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República.

A adesão à renegociação 

de dívidas do Fies deve ser 
feita por meio de canais de 
atendimento a serem dispo-
nibilizados por agentes finan-
ceiros, como Caixa e Banco 
do Brasil.

O Fies é também uma fer-
ramenta que possibilita, ao po-
der público, fazer avaliações 
de instituições de ensino e de 
seus cursos de graduação.

Veto
O texto da lei encaminha-

da para a sanção presidencial 
instituía o Programa Especial 
de Regularização Tributária 
para Santas Casas, hospitais 
e entidades beneficentes que 
atuam na área da saúde, de 
forma a permitir também o 
refinanciamento de débitos 
de natureza tributária e não 
tributária vencidos até 30 de 
abril de 2022.

No entanto, após “mani-
festação das pastas ministe-
riais competentes”, o gover-
no vetou o dispositivo que 
estabelecia que os descontos 
em dívidas concedidos com 
base no Programa Especial 
de Regularização Tributária 
(Pert) “não seriam computa-
dos” na apuração da base de 
cálculo do imposto sobre a 
renda; da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL); 
da contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/Pa-
sep) e da Contribuição para o 
Financiamento da Segurida-
de Social (Cofins).

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, lançou 
ontem o Programa Saúde 
com Agente. A iniciativa vai 
oferecer qualificação técni-
ca para quase 200 mil agen-
tes comunitários de saúde e 
de endemias em todo o país. 
Classificado pelo Ministério 
da Saúde como o maior pro-
grama de formação técni-
ca na área da saúde no for-
mato híbrido-presencial e a 
distância-de forma integra-
da do país, as inscrições fo-
ram encerradas em abril e 
tiveram adesão de 5.452 mu-
nicípios, o que corresponde 
98% do país.

“Esse curso, com a abran-
gência que tem e com o con-
teúdo programático de exce-
lência, fará uma verdadeira 
revolução no nosso sistema 
de saúde”, afirmou Queiro-
ga.

Um dos objetivos do cur-
so é melhorar os indicado-
res de saúde, a qualidade e 
a resolutividade dos servi-
ços da atenção primária aos 
brasileiros. Por meio da ca-
pacitação, na prática, o Brasil 
vai conseguir, por exemplo, 

Ministério da Saúde lança programa que 
pode capacitar 200 mil agentes comunitários

em todo o país

combater de maneira mais 
eficiente problemas como hi-
pertensão, tabagismo e dia-
betes, além melhorar o acom-
panhamento de gestantes e 
de tornar vacinação da po-
pulação brasileira mais efe-
tiva, acrescentou o ministro.

O programa tem inves-
timento de mais de R$ 388 
milhões. Por meio da Secre-
taria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde do 
ministério, em parceria com 
a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e o Con-
selho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde, 
no total, serão 1.275 horas/
aula e duração mínima de 
10 meses.

“O curso reforça a valo-
rização dos agentes, que de-
sempenham papel relevante 

como educadores para a cida-
dania na Saúde, por meio de 
maior atuação na prevenção 
e no cuidado das pessoas. O 
intuito é que esses profissio-
nais tenham um olhar apura-
do sobre informações coleta-
das nas residências e saibam 
melhor orientar os pacien-
tes que necessitam de aten-
dimento”, destacou o Minis-
tério da Saúde.

Karine Melo 
Agência Brasil

O programa lançado ontem pelo ministro Marcelo Queiroga tem investimento de mais de R$ 388 mi

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Quatro em cada 10 pessoas 
LGBTQIAP+ relatam ter sofri-
do discriminação no ambien-
te de trabalho, de acordo com 
levantamento divulgado on-
tem pelo LinkedIn, rede social 
voltada aos negócios. A por-
centagem aumentou em rela-
ção a 2019, ano em que foi fei-
to o primeiro levantamento, 
quando 35% relataram ter so-
frido preconceito no trabalho.

O estudo mostra que oito 
em cada 10 pessoas LGBT-
QIAP+, grupo que inclui lés-
bicas, gays, bissexuais, tran-
sexuais e travestis, queer, 
intersexuais, assexuais e pan-
sexuais, sentem-se confortá-
veis para compartilhar a iden-
tidade de gênero e a orientação 
sexual no ambiente de traba-
lho. Apesar disso, 43% dizem 
já ter sido vítima de preconcei-
to, principalmente por meio 
de piadas e comentários ho-
mofóbicos.

Os pesquisadores entrevis-
taram também pessoas hete-
rossexuais. Entre esse grupo, 
60% disseram trabalhar com 
pessoas LGBTQIAP+ e mais 
da metade, 53%, disse que já 
presenciou ou ouviu falar de 
alguma situação discrimina-
tória devido à orientação se-
xual ou identidade de gênero 
de colegas. Os cenários mais 
presenciados foram em rela-
ção a xingamentos, piadas e 
comentários inapropriados 
feitos direta ou indiretamen-
te a essas pessoas.

Para o líder do comitê de 
diversidade do LinkedIn no 

Brasil, Gabriel Joseph, os da-
dos não necessariamente mos-
tram um aumento da discri-
minação, mas uma maior 
conscientização.

“Realmente aumentou a 
discriminação ou será que es-
tamos mais treinados para ob-
servar quando isso acontece? 
Será que desde 2019 a gente 
tem falado mais sobre isso e jo-
gado mais luz sobre esse tema, 
de forma que quando a gente 
faz essa pergunta de novo as 
pessoas entrevistadas conse-
guem entender que já passa-
ram por isso, que já foram alvo 
de piada que hoje sabem que 
são homofóbicas ou transfóbi-
cas?”, questiona.

Joseph ressalta que, atual-
mente, as empresas estão mais 
preocupadas com diversidade 
e que o tema não é mais uma 
exceção, mas sim a regra entre 
as companhias.

“Empresas que são diver-
sas são vistas por profissio-
nais como empresas onde eles 
querem trabalhar. Isso facilita 
o trabalho de contratação e re-
tenção. Existe também um ga-
nho gigantesco que é, em pri-
meiro lugar, a capacidade de 
resolver problemas de formas 
diferentes. Quando se tem um 
time com cenários de criação 
com origens totalmente dife-
rentes, problemas idênticos 
são encarados de outras for-
mas. A gente consegue che-
gar a soluções melhores”, diz.

Papel das empresas
O levantamento mostra, no 

entanto, que ainda há desafios 
a serem superados no ambien-
te de trabalho. Entre o público 

heterossexual e cisgênero, 69% 
acreditam que as empresas 
em que trabalham apoiam a 
diversidade e colocam em prá-
tica ações para a promoção de 
igualdade. Quando conside-
rado apenas as pessoas LGB-
TQIAP+, esse percentual cai 
para 53%.

Para os respondentes, as 
empresas podem tomar algu-
mas atitudes para favorecer a 
diversidade. De acordo com a 
pesquisa, 72% dos entrevis-
tados acreditam que deveria 
haver punição para quem co-
mete discriminação no am-
biente de trabalho por causa 
da orientação sexual de cole-
gas. Além disso, 80% acham 
importante que a empresa 
se posicione na promoção da 
igualdade.

Quatro em cada 10 LGBTQIAP+ já 
sofreram discriminação no trabalho

pesquisa

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil

“Empresas que 
são diversas 
são vistas por 
profissionais 
como 
empresas 
onde eles 
querem 
trabalhar. 
Isso facilita 
o trabalho de 
contratação e 
retenção

Gabriel Joseph



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de junho de 2022       21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano Honroato

O Diário Oficial do Governo do 
Estado da Paraíba publicou na úl-
tima terça-feira (21), através da Se-
cretaria de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel), a Portaria no 
017/2022 que regulamenta as inscri-
ções para o programa Bolsa Esporte 
referente ao ano de 2022, com pre-
visão para serem iniciadas na pró-
xima segunda-feira (27), no Teatro 
de  Arena do Espaço Cultural.

De acordo com o ofício da por-
taria, o interessado deve fazer o do-
wnload da ficha de inscrição atra-
vés do link da Sejel no portal do 
Governo do Estado www.paraiba.
pb.gov.br e entregar devidamente 
preenchida com a documentação 

pessoal no Teatro de Arena do Es-
paço Cultural. 

Pela portaria, o programa de-
verá atender um maior quantita-
tivo de atletas, técnicos e paratle-
tas, já que a lei foi alterada, com o 
intuito de contemplar os vencedo-
res dos Jogos Escolares Brasileiros 
(JUBs), que são organizados pela 
Confederação Brasileira de Des-
porto Escolar (CBDE).

Outra alteração é que os benefi-
ciários dos programas federais de 
apoio poderão ser inseridos nor-
malmente no Bolsa Esporte pa-
raibano. 

O valor anual destinado ao Bol-
sa Esporte será de cerca de R$ 3 mi-
lhões e as inscrições ocorrerão de 
27 de junho a 9 de julho das 8h às 
11h e das 13h às 17h. 

“O Bolsa Esporte é uma realida-
de que visa melhorar o dia a dia dos 
nossos atletas, técnicos e paratletas. 
O Governo do Estado contemplou 
288 pessoas, em 2020 e 2021. Ago-
ra, há uma expectativa de aumen-
tar esse número, pois tivemos uma 
alteração na lei justamente para 
aumentar os contemplados”, pon-
tuou Zezinho do Botafogo, secre-
tário da Sejel.

As fichas de inscrições do pro-
grama são destinadas para técni-
cos, atletas e paratletas nacionais, 
internacionais, institucionais e es-
tudantis. Segundo a portaria pu-
blicada na última terça-feira (21), a 
relação de atletas, paratletas e téc-
nicos que serão contemplados pelo 
programa Bolsa Esporte 2021/2022 
tem previsão para ser anunciada 

no prazo de dois dias úteis, após 
o término das inscrições.

O programa Bolsa Esporte tem 
o objetivo de incentivar a prática 
esportiva e é destinado, priorita-
riamente, aos atletas e técnicos 
de rendimento das modalidades 
olímpicas e paralímpicas, reco-
nhecidas pelo Comitê Olímpico 
do Brasil e Comitê Paralímpico 
Brasileiro, respectivamente, po-
dendo também ser destinados 
aos atletas, aos paratletas e aos 
técnicos de rendimento das mo-
dalidades esportivas vinculadas 
ao Comitê Olímpico Internacio-
nal – COI e ao Comitê Paralímpi-
co Internacional – CPI, além das 
modalidades reconhecidas pela 
Secretaria Especial de Esportes 
do Ministério da Cidadania.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Ficha
estará disponível 
para inscrição no 
portal do Governo 
do Estado, no link 

da Sejel, para o 
interessado colocar 
todos os seus dados

Sub-17
Competição em 
Buenos Aires é 
para atletas de 

15 a 17 anos. Ana 
Karolina e Pedro 
Henrique são os 
representantes 

da Paraíba

Dois atletas paraibanos já estão 
de malas prontas para disputar o 
Pan-Americano U-17 de Wrestling 
2022, para competidores de 15 a 17 
anos, que acontece em Buenos Ai-
res, na Argentina, de 24 a 26 de ju-
nho. Ana Karolina Moura e Pedro 
Henrique de Souza conquistaram 
a vaga quando disputaram o Cam-
peonato Brasileiro de Wrestling 
Sub-17, que aconteceu em março 
na cidade de São José dos Campos, 
em São Paulo. 

“Eu acredito que pode vir a nos-
sa primeira medalha internacional 
do ano com ela. Ana Karolina vi-
nha treinando bem aqui e evoluin-
do bastante e acredito que em São 
Paulo ela deve ter dado continui-
dade aos treinos”, pontuou Walter 
Júnior, treinador da atleta que trei-

na pelo Instituto Otacílio Gama e 
irá competir na categoria estilo li-
vre feminino 40kg.

Eliezer Ferreira, técnico de Pe-

dro Henrique que é atleta do Clu-
be Campestre, de Campina Gran-
de, acredita na possibilidade real 
de pódio. É que Pedro vive uma 
fase boa no esporte. “Melhor fase, 
tá ganhando tudo no Brasil e se 
classificando para os campeona-
tos mundo afora”. O atleta, que em 
Buenos Aires vai competir nas ca-
tegorias 45 quilos Greco Romano e 
estilo livre masculino 48kg, vem de 
dois grandes campeonatos. “Esse 
ano ele disputou o Sul-America-
no e o Mundial Escolar. Está mui-
to bem e a expectativa é que ele nos 
presenteie com uma medalha”.  
Os paraibanos e outros 11 atletas 
classificados para o Pan-Ameri-
cano U-17 de Wrestling 2022 de-
sembarcaram no último dia 8, em 
Cubatão, São Paulo, onde partici-
param do campo de treinamento 
e da fase final de preparação para 
o torneio continental.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Dois paraibanos vão competir, amanhã, na Argentina
pan-americano de wrestling

Pedro 
Henrique 
vive uma 
boa fase 

no esporte. 
Ele vai 

competir  
em duas 

categorias:  
45 kg 
Greco 

Romana e 
estilo livre 

48 kg
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Governo destina cerca de 
R$ 3 milhões e interessados 
devem se inscrever entre os 
dias 27 de junho e 9 de julho 

Inscrições irão 
começar no dia 27bo
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Nos anos anteriores, 
foram contempladas  

288 pessoas entre 
atletas, paratletas 
e técnicos, número 

que deve crescer 
nesta temporada
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Andressa Morais vai competir às 16h desta sexta-feira, e os fãs do atletismo podem acompanhar as disputas do Troféu Brasil Loterias Caixa pela internet, ao vivo, pelo Canal Olímpico da NSports

Paraibana compete amanhã e busca uma vaga para o Campeonato Mundial do Oregon, nos Estados Unidos

Andressa Morais no Troféu Brasil
lançamento de disco

A paraibana Andressa Morais 
vai disputar o XLI Troféu Brasil 
Loterias Caixa Interclubes de Atle-
tismo que acontece de 22 a 25 de 
junho no Estádio Olímpico Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro. A atleta, 

que entre as vitórias acumula títu-
los de campeã brasileira além de 
recordista brasileira e sul-america-
na no lançamento de disco, divul-
gou a informação através de uma 
rede social. 

“Boa noite, pessoas lindas! Mui-
ta gente me perguntando sobre 
o Troféu Brasil, se irei competir, 

quando e etc… Vamos lá! Eu com-
pito na sexta, 24, às 16h final dire-
to. Conto com a torcida de todos 
vocês! Depois volto para dar mais 
informações”, escreveu a pessoen-
se que começou no atletismo por 
incentivo da mãe e teve a oportu-
nidade de disputar as Olimpíadas 
de Londres, Rio de Janeiro e Japão. 

O Troféu Brasil Loterias Caixa, que 
começou,ontem, reúne 770 atletas 
de 131 clubes de 22 estados brasi-
leiros mais o Distrito Federal, sen-
do considerada uma das competi-
ções de clubes mais tradicionais da 
América Latina. O evento, que tem 
apoio do Comitê Brasileiro de Clu-
bes (CBC), é também o último na-

cional para a obtenção dos índices 
exigidos para o Campeonato Mun-
dial do Oregon, nos Estados Uni-
dos, que acontece de 15 a 24 de ju-
lho deste ano. Os fãs do atletismo 
poderão acompanhar as disputas do 
Troféu Brasil Loterias Caixa pela in-
ternet o ao vivo pelo Canal Olímpico, 
plataforma streaming da NSports. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

futebol feminino

Belas do Belo seguem treinando

As Belas do Botafogo-PB estão 
focadas na próxima disputa pelo 
Campeonato Brasileiro Feminino 
Série A2. O jogo contra o Fortaleza 
acontece no próximo dia 3 de julho 
no Estádio Almeidão, em João Pes-
soa, e até lá as jogadoras seguem fir-
me nos treinos. Folga só uma e no 
feriado de São João, comemorado 
no dia 24.

“Os demais dias serão de trei-
nos, inclusive no domingo. Espera-
mos fazer um bom jogo e vamos lu-
tar pra sairmos do Almeidão com a 
vitória”, afirmou Gleide Costa, téc-
nica da equipe. A entrevistada falou 
também da preocupação em relação 
a ausência da zagueira Zayra, expul-
sa de campo devido a uma obstru-
ção contra o atacante do UDA nos 
últimos minutos da partida. “Va-
mos ter que optar por outra sub-20 
e manter o esquema tático ou modi-
ficar o esquema. Algumas situações 
mais complicadas surgem quando o 
elenco não é tão grande, mas é isso… 
vamos à luta”.

O Botafogo-PB estreou com der-
rota de 5 a 0 para o Ceará, no Al-
meidão, mas conseguiu ser melhor 
na segunda disputa quando venceu 
por 1 a 0 contra o União Desportiva 
Alagoana (UDA). 

O Campeonato Brasileiro Femi-
nino da Série A2 iniciou no último 
dia 11. A segunda divisão existe des-
de 2017. Ao todo 16 times, divididos 
em quatro grupos, participam da 
disputa. Os dois melhores coloca-
dos de cada avançam para a fase de 
mata-mata, que será decidida com 

partidas de ida e volta com as finais 
marcadas para os dias 10 e 17 de se-
tembro.

Série A3
Já o VF4 está em situação mais 

confortável no Campeonato Brasi-
leiro Feminino Série A3. Após duas 

vitórias contra o CRB que somaram 
nove gols, o time paraibano se pre-
para para a fase seguinte. A próxi-
ma disputa  é contra o ABC de Na-
tal, sábado, 25.

“Um adversário mais forte, mas 
a expectativa é boa embora a gente 
saiba que cada adversário é um ad-
versário, mas a gente vai mostrar a 
força do VF4 novamente e, se Deus 
quiser, sair com a vitória e a classifi-
cação nos próximos dois jogos, nes-
ses 180 minutos”, pontuou Guilher-
me Paiva, técnico da equipe, que 
falou sobre o objetivo do time dentro 
do campeonato. “É o acesso. Que-
remos jogar a A2 no próximo ano”.

 Diferente da A2 onde 16 equipes 
participam da disputa, na A3 são 32 
times participantes. O torneio terá 
cinco fases e as quatro equipes se-
mifinalistas sobem para a Série A2 
do Brasileiro.

As Belas do Belo venceram o segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro, por 1 a 0

no tênis

Brasileira consegue a sua 12a 
vitória consecutiva na grama

Em um momento mágico no 
circuito de tênis feminino, Bea-
triz Haddad Maia somou a 12a 
vitória consecutiva na grama, 
ontem , e avançou às quartas de 
final do WTA 500 de Eastboru-
ne, na Inglaterra. A classificação 
e ampliação da invencibilida-
de vieram com uma vitória do-
minante sobre a britânica Jodie 
Burrage, com parciais de 6/1 e 
6/2, em partida das oitavas de 
final do torneio.

"Esta é uma das melhores 
quadras que eu já joguei. Um 
dia de sol, um público ótimo. 
Sinto muito, sei que ela é da-
qui, mas espero que possam 
torcer para mim no próximo 
jogo", disse a tenista paulista 
ainda em quadra, ao fim da 
partida.

Burrage é apenas a 169ª colo-
cada do ranking mundial, mas 
foi a responsável por eliminar a 
espanhola Paula Badosa, núme-
ro 4 do mundo, na fase anterior. 
A expectativa por um duelo en-
tre Bia e Badosa era grande, até 
pela fase vivida pela brasilei-
ra, primeira tenista a passar de 
11 vitórias seguidas na grama 
desde Serena Williams, dona 
de uma série invicta de 20 jo-
gos entre 2015 e 2018.

Campeã dos WTAs 250 de 
Nottingham e Birmingham, 
Bia atingiu a 29ª posição do ran-
king nesta semana. Sonhan-
do com um novo título, ago-
ra de nível 500, tem pela frente 

um confronto com a ucrania-
na Lesia Tsurenko, número 114 
do mundo, que eliminou a po-
lonesa Magda Linette, 66ª do 
ranking.

Muito confiante em meio 
ao excelente momento da car-
reira, Bia fez um primeiro set 
dominante. Após vencer o pri-
meiro game e deixar a britâni-
ca empatar ao fim do segundo, 
construiu uma atuação mui-
to sólida, apesar de alguns er-
ros, jogando com agressivida-
de. Graças a batidas fortes e 
devoluções baixas que inferni-
zavam Burrage, fechou a pri-
meira parcial com expressiva 
vitória por 6 a 1.

No set seguinte, a história 
não foi tão diferente. Burrage 
tentou dificultar as coisas para 
a tenista paulista e iniciou uma 
reação quando perdia por 3 a 
1, vencendo o game seguinte e 
criando esperanças ao colocar 3 
a 2 no placar do set. Na sequên-
cia, a britânica abriu o game 
com um belo winner, mas Bia 
empatou após dupla falta e co-
locou duas nas paralelas para 
confirmar o serviço.

A partir daí, a brasileira se-
guiu brilhando. Sempre que 
Burrage parecia renovar as 
esperanças, ela tirava lindas 
jogadas da cartola, como um 
winner de backhand para vi-
rar o penúltimo game que-
brando o saque da adversária, 
antes de confirmar o serviço 
sem maiores dificuldades e 
garantir a vitória.

3 de julho
Essa é a data do próximo 

jogo do Botafogo, 
contra o Fortaleza, pelo 
Campeonato Brasileiro 

da Série A3

Foto: André Rezende/Botafogo

Foto: Reprodução/Instagram

Agência Estado
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Curtas
CBF anuncia medidas para 
melhorar a atuação do VAR

Corte Arbitral vai ouvir as
reclamações dos russos

Vasco e 777 fecham acordo 
após meses de negociação

Seleção de basquete 3x3
faz dois jogos no Mundial

Em meio a uma nova onda de críticas à atuação 
da arbitragem brasileira, a CBF anunciou no fim da 
manhã de ontem um plano de ações para qualificar 
o quadro nacional. Entre as medidas estão o treina-
mento em simuladores de VAR, uma intertemporada 
para a arbitragem ao final do primeiro turno e a con-
tratação de uma plataforma para que todos os árbi-
tros e assistentes tenham acesso às próprias estatís-
ticas ao final de cada rodada. Além disso, a médio 
prazo os árbitros deverão decidir se querem atuar no 
campo ou como árbitro de vídeo. As medidas foram 
apresentadas pelo presidente da Comissão de Ar-
bitragem da CBF, Wilson Seneme. Segundo ele, as 
ações se baseiam em um diagnóstico que ele fez des-
de que assumiu a função, no início de abril.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) marcou para o 
dia 5 de julho uma audiência para ouvir o apelo da Fe-
deração Russa de Futebol contra as atuais punições 
impostas ao futebol da Rússia em razão da guerra 
promovida pelo país na Ucrânia. A seleção nacional 
e os clubes russos estão suspensos das competições 
organizadas pela Fifa e pela Uefa. Haverá, ainda, 
uma segunda audiência, em 11 de julho, para avaliar 
um recurso movido por quatro clubes que desejam o 
fim do veto da Uefa: CSKA, Zenit, Dynamo Moscou 
e Sochi. Campeão nacional na temporada passada, 
o Zenit teria vaga garantida na Liga dos Campeões 
da temporada 2022/2023, mas as sanções fizeram o 
time ser substituído pelo Celtic, campeão escocês. O 
Sochi, por sua vez, estaria na disputa das prelimina-
res por uma vaga na fase de grupos.

Após quatro meses de negociações, Vasco e 777 
Partners informaram, na última terça-feira, que a 
Due Diligence foi concluída “com a anuência entre as 
partes dos termos pré-acordados no memorando de 
entendimento assinado em fevereiro, que tem como 
pontos principais a venda de 70% das ações da futu-
ra Vasco SAF por R$ 700 milhões e a assunção pela 
SAF de até R$ 700 milhões de dívidas do clube”. Com 
a assinatura dos contratos nos próximos dias, os do-
cumentos serão enviados à Comissão de Estudos do 
Conselho Deliberativo, que terá 15 ((prorrogáveis por 
mais 10) para análise favorável ou não à venda. For-
mado por 15 membros, o grupo é presidido por Ro-
berto Duque Estrada, segundo vice-presidente geral 
do Vasco. O processo todo para a aprovação da SAF 
deverá durar 40 dias.

A jornada da seleção brasileira feminina no Mun-
dial de Basquete 3x3, disputado na Antuérpia, Bél-
gica, começou com uma vitória e uma derrota nes-
ta quarta-feira. Depois de vencer a Áustria por 16 a 
14 na prorrogação, o Brasil perdeu por 22 a 11 para 
a fortíssima França, medalhista de bronze na última 
edição da competição.

Contra as austríacas, as brasileiras tiveram um 
bom início e chegaram a abrir 6 a 2, mas viram as 
adversárias melhorarem e alcançarem a virada por 
11 a 10. A resposta do Brasil foi rápida, com uma nova 
virada, por 12 a 11. O jogo, contudo, seguiu equilibra-
do e foi para a prorrogação por morte súbita após em-
pate por 14 a 14 no tempo normal. Quem conseguisse 
dois pontos de vantagem primeiro venceria, e não foi 
preciso muito tempo para Gabi completar a missão.

Contra a França, a seleção brasileira foi domina-
da. As francesas fizeram valer o favoritismo e deixa-
ram o Brasil em desvantagem no placar desde o iní-
cio, até fecharem a partida com uma vitória por 22 a 
11, construída sem maiores dificuldades. “O primei-
ro jogo teve o lance do nervosismo. Estávamos ansio-
sas, nervosas. Vencemos aos trancos e barrancos. A 
França a gente já sabia que seria difícil, está entre 
as melhores Seleções do mundo. Saímos do nosso 
padrão, queríamos muito ganhar, mas não jogamos 
como treinamos. Viemos para fazer história. É zerar 
para buscar as duas vitórias na sexta-feira e avan-
çar ao mata-mata”, afirmou Vanessa Sassá em en-
trevista ao SporTV.

Depois de frear uma se-
quência negativa de oito jo-
gos sem vitórias no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
C, o Campinense busca mais 
um resultado positivo jogan-
do como visitante. A Raposa 
encara o São José-RS, no pró-
ximo domingo (26), a par-
tir das 16h, no Estádio Fran-
cisco Novelletto, em Porto 
Alegre-RS, pela partida que 
complementa a 12a rodada 
da competição.

Até a última terça-feira 
(21), o treinador Ranielle Ri-
beiro comandou os treinos 
realizados em dois períodos 
no Estádio Renatão, em Cam-
pina Grande. Mas, as ativida-
des do treino de ontem foram 
cercadas de mistérios pela 
diretoria do clube, no perío-
do da tarde, no Estádio Ami-
gão, com os portões fechados 
à imprensa. 

Quem esteve à disposição 
do treinador, Ranielle Ribei-
ro foi Willian Mococa, meia 
atacante de 26 anos, anun-
ciado como reforço para a se-
quência da disputa pela Série 
C. Já o atacante, Pedro Henri-
que, autor de um dos gols na 

Atividade foi realizada sem a presença da imprensa; técnico Ranielle Ribeiro faz mistério para enfrentar o São José

Campinense treina para jogo no RS
no Renatão

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Jogadores seguem treinando para mais um jogo decisivo pelo Brasileiro no próximo domingo

vitória pela última rodada, 
vive a expectativa em poder 
novamente entrar em campo, 
neste domingo.

“Contribuí com a equipe 
num momento delicado na 
competição, tive a felicidade 
de marcar um dos gols na vi-
tória contra o Confiança-SE. 
Sei o quanto representa ves-

tir a camisa do Campinen-
se, sigo trabalho forte para 
buscar meu espaço. Espero 
contar com a confiança de 
Ranielle Ribeiro para poder 
novamente ajudar a equipe”, 
comentou.

A vitória sobre o Confian-
ça-SE, em Aracajú-SE, por 3 a 
2, deu ao clube um leve sus-

piro e o fez deixar a zona de  
rebaixamento. Com 12 pon-
tos somados, o rubro-negro 
ocupa a 15ª posição, mas ain-
da inspira cuidados com a 
possibilidade de rebaixamen-
to, por está apenas um ponto 
a frente do Floresta-CE, pri-
meira equipe dentro dos clu-
bes da “zona da degola”.
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Enquanto quebra a cabeça 
para definir a escalação con-
tra o Palmeiras, no clássico 
de hoje,  às 20 h, no Morumbi, 
pela Copa do Brasil, o técni-
co Rogério Ceni e os médicos 
do clube seguem trabalhando 
para recuperar os atletas con-
tundidos. Em meio a um ca-
lendário apertado e com vários 
jogadores entregues ao depar-
tamento médico, o técnico Ro-
gério Ceni cobra da diretoria 
uma definição quanto às prio-
ridades que o time deve seguir 
nas competições que têm pela 
frente. Na última segunda-fei-
ra, pelo Brasileirão, perdeu de 
2 a 1 para o Palmeiras, de vira-
da, nos minutos finais.

Com uma campanha irre-
gular no Brasileiro, o São Pau-
lo ocupa o nono lugar no tor-
neio com 18 pontos. Diante de 

São Paulo volta a enfrentar o Palmeiras
copa do bRasil

Agência Estado

A Seleção Brasileira de vô-
lei Masculino somou a tercei-
ra derrota consecutiva na Liga 
das Nações ao perder por 3 a 1 
para a Polônia, ontem, em So-
fia, na Bulgária. Os poloneses 
atropelaram na maior parte 
da partida, a primeira da se-
gunda etapa da competição, 
e acumulou duas parciais de 
25/16 e uma de 25/22. O úni-
co set vencido pelo Brasil foi o 
segundo, por 25/22.

A derrota derrubou a equi-
pe comandada por Renan Dal 
Zotto para a nona colocação 
da classificação do torneio, 
com seis pontos após duas vi-
tórias e três derrotas. Os pró-
ximos jogos são contra Irã, 
amanhã, e Bulgária, no do-
mingo. Para avançar à fase fi-
nal, a seleção precisa ficar en-
tre os oito primeiros.

O Brasil entrou em quadra 
com Bruninho, Alan, Lucão, 

Flávio, Leal, Rodriguinho e 
Maique, na expectativa de uma 
"partida muito equilibrada, de-
cidida nos detalhes", como ava-
liou Renan Dal Zotto antes do 
início da disputa, em entrevis-
ta ao canal SporTv. Tal equilí-
brio, contudo, passou longe de 
dar as caras durante o primeiro 
set, dominado por uma atuação 
intensa dos poloneses.

Os adversários abriram 
logo 5 a 0 no placar e só vi-
ram o os brasileiros marca-
rem o primeiro ponto quando 
Bieniek errou um saque. Bem 
nos contra-ataques e nos servi-
ços seguintes, a Polônia man-
teve a vantagem na faixa dos 
cinco pontos ou mais, entre 
pequenas variações para bai-
xo, sem deixar o Brasil chegar 
muito perto. Após três pontos 
de bloqueio, cinco de saques e 
12 de ataque (seis em contra-a-
taques), fechou a parcial com 

uma diferença esmagadora de 
nove pontos: 25 a 16.

Reação no segundo set
O Brasil voltou para o se-

gundo set com o experiente 
Lucarelli no lugar de Rodri-
guinho e não deixou a sele-
ção europeia repetir o domí-
nio. Saiu perdendo por 1 a 0, 
mas virou com pontos de Leal 
e Alan, ficando pela primei-
ra vez em vantagem no pla-
car. Alan, aliás, ditou os pri-
meiros momentos da reação 
brasileira. No momento em 
que a equipe vencia por 7 a 6, 
Leal era o único a ter pontua-
do além do oposto, autor de 
seis pontos.

Os brasileiros continuaram 
em vantagem, mas se viram 
ameaçados na reta final, quan-
do Bieniek marcou no saque e 
deixou a diferença de um pon-
to no marcador: 20 a 19. No fim 

das contas, resistiram bem ao 
momento de pressão, eleva-
ram a disparidade para três e 
fecharam o set com vitória por 
25 a 22, graças ao décimo pon-
to de Alan, para selar a gran-
de atuação.

Novamente dominado
A reação construída no se-

gundo set não continuou na 
parcial seguinte. A Polônia co-
meçou vencendo e voltou a se 
impor com intensidade. Depois 
de deixar o Brasil empatar em 
alguns momentos durante os 
pontos iniciais, disparou e ad-
ministrou a vantagem até fe-
char com 25 a 16 no placar, após 
explorar o bloqueio o brasilei-
ro. E perdu o quarto por 25 a 22.

Também, ontem, a China, 
algoz do Brasil, enfrentaria a 
França, mas não jogou porque 
teve um surto de covid entre os 
atletas e perdeu por WO.

Brasil perde para Polônia e soma 3a derrota
liga das nações

Na última segunda-feira, o Palmeiras levou a melhor sobre o São Paulo, mas jogo hoje é pela Copa do Brasil

um aproveitamento de 46,2%, a 
equipe do Morumbi tem qua-
tro pontos de frente em relação 
ao Goiás, primeiro time que 
ocupa a zona de rebaixamento

No clássico desta quinta, o 

compromisso contra o Palmei-
ras vale pelas oitavas da Copa 
do Brasil. Como o primeiro 
jogo desta fase vai ser no Mo-
rumbi, a necessidade de vitó-
ria aumenta já que a partida 

de volta vai ser realizada no 
Allianz Parque. No outro jogo 
da noite, válido pela Copa do 
Brasil, o Fluminense enfren-
ta o Cruzeiro, no Maracanã, a 
partir das 19h.
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Mundialmente conhecido por suas 
viagens de pesquisa a bordo do Calyp-
so, o francês Jacques-Yves Cousteau, nas-
ceu em Saint-André-de-Cubzac, a 11 de 
junho de 1910, e morreu aos 87 anos em 
Paris, a 25 de junho de 1997. Ou seja, de-
pois de amanhã, serão os 25 anos de 
sua morte. Ele foi um oficial da mari-
nha francesa, documentarista, cineasta, 
oceanógrafo e inventor.

Cousteau foi um dos inventores, 
juntamente com Émile Gagnan, do 
Aqualung, o equipamento de mergu-
lho autônomo que substituiu os pesados 
escafandros, e também participou como 
piloto de testes da criação de aparelhos 
de ultrassom para levantamentos geoló-

gicos do relevo submarino e de equipa-
mentos fotocinematográficos para traba-
lhos em grandes profundidades.

Ele conquistou a Palma de Ouro de 
1956 com o filme ‘O mundo silencioso’, 
rodado nos mares Mediterrâneo e Ver-
melho. Mas o próprio Cousteau confes-
sou que, em seus primeiros filmes, não 
tinha nenhum tipo de preocupação eco-
lógica. No total, foram quatro longas-
metragens e setenta documentários para 
a televisão.

Em 1965, Cousteau criou uma casa 
submarina onde seis pessoas viveram 
por um mês, a cem metros de profundi-
dade. Em 1990, o músico francês Jean Mi-
chel Jarre lançou um álbum em homena-
gem a seu 80º aniversário, com o título 
‘Waiting for Cousteau’.

Oficial da marinha francesa, ele foi documentarista, cineasta, oceanógrafo, explorador e inventor

Vinte e cinco anos sem Cousteau
PESQUISADOR DOS MARES

(Valéria de Almeida)

Obituário

Nelson Proença 
18/6/2022 – Aos 71 anos, em São 
Paulo (SP), após complicações 
decorrentes de uma infecção por 
covid-19. Ex-deputado federal 
(uma vez pelo PMDB e outra 
pelo PPS) e ex-secretário estadual do governo 
gaúcho. Era formado em administração de 
empresas pela PUcRS, com especialização em 
condução e gerência de problemas públicos 
no InternationalInstitute for PublicAffairs, de 
Washington (Estados Unidos).

Foto: Daniel Marenco

Aforismo
“Nas mandíbulas 

da morte,/ Na boca 
do inferno.”
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Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Otávio Augusto 
Pereira Sitônio Pinto 
21/6/2022 – Aos 77 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de complicações 
provocadas pela doença de 
Parkinson. Jornalista, escritor e 
publicitário, que era natural de 
Princesa Isabel, Sertão paraibano. Era sobrinho-
neto do coronel José Pereira. Durante anos foi 
articulista do Jornal A União, para o qual escreveu 
até poucos dias antes de morrer. Teve passagens 
pelos extintos jornais O Norte e correio da Paraíba. 
Além de artigos, escreveu crônicas, poemas e livros.

Foto: Marcos Russo

Da Redação

Anderson Souza 
(?)/6/2022 – Aos 40 anos, em 
Parauapebas (PA). Fotógrafo 
profissional foi encontrado morto em 
casa, na manhã do sábado (18), em 
circunstâncias ainda são reveladas. 
Ele prestava serviços à Prefeitura de 
Parauapebas, era “um apaixonado pela Amazônia” 
e teve vários trabalhos premiados. Deixa esposa e 
cinco filhos.

Foto: O Liberal

Eu tinha cinco anos, ainda não estudava, com 
meus irmãos na escola e minha mãe de menino 
novo me mandava para a fábrica da Salsicharia 

Vienense para ficar aos cuidados de meu pai, que não 
era lá um bom babá. como salsicheira ajudante, meu 
pai me levava na sua fubica a Bodocongó para ele 
comprar carne no matadouro, e quando chegávamos 
em casa ele me colocava sentadinha num tamborete 
na fábrica, que ficava no porão do Chopp do Alemão, 
enquanto ia buscar na fubica os quartos de boi nas 
costas. Willy, meu pai, era um galego grande e forte, 
quando chegava, com a roupa suja de sangue, 
deitava as peças de carne pesadamente num balcão 
de aço inoxidável e, com uma habilidade incrível, e um 
cigarro pendurado no canto da boca, logo começava 
a cortar e desossar. Eu ficava olhando do meu 
tamborete, e assim que ele terminava me entregava 
uma faquinha sem ponta para eu raspar toda carne 
dos ossos, despojos que ele vendia depois para as 
usinas de refino de açúcar.

No meu serviço paciente eu ficava olhando vez 
por outra ele dar seguimento ao serviço, levava a 
carne desossada para processar no moedor, depois 
colocava a carne moída no cutter, onde, enquanto 
girava a massa, meu pai acrescentava sal, pimenta do 
reino, noz moscada, urucum e outros ingredientes. Ele 
parecia um alquimista, sempre estava fazendo novos 
experimentos, pois ele era mestre em salsicharia, e 
sabia como ninguém dar gosto ao embutido.

O aroma era delicioso, ainda hoje está na minha 
lembrança.

Na condição de aprendiz de alquimista, enquanto 
raspava ossos, vi meu pai pegar na cristaleira um 
frasco cheio de bolinhas brancas, gelatinosas, que 
pareciam confeitos. Ele colocou algumas na infusão, 
depois fechou bem e devolveu-o à cristaleira. Fiquei 
curiosa.

Saída a massa do cutter, veio o processo 
de ensacamento; ele pegou as tripas de boi, já 
rigorosamente lavadas e viradas do avesso, e 
começou a transformar aquele creme de carne em 
salsicha: ele abria a bolsa da tripa e o ajudante 
despejava continuamente o patê com uma concha, 
amarrando um barbante a cada 15 cm, formando 
uma corda de salsichas, que depois iam para o pré-
cozimento na estufa, seguido do tacho de pigmentação 
para, enfim, saírem bem rosadas para o varal. Tudo 
aquilo para mim parecia uma mágica.

Terminada a tarefa, meu pai mandou eu subir 
para ele poder limpar e desinfetar a fábrica com ácido 
muriático, eu fui para o salão do chopp me distrair, 
mas quando voltei não tinha mais ninguém na fábrica, 
e, com minha curiosidade e gula de criança, resolvi 
experimentar aqueles “confeitos”. Subi no tamborete, 
peguei no alto da cristaleira o frasco e fiquei chupando 
aquelas bolinhas, de um gosto agridoce, mas logo foi 
me dando um ardor na boca, corri para o pedilúvio, 
abri a torneira e fiquei bebendo água como uma 
louca. Só lembro que minha mãe chegou, me tomou 
nos braços desesperada, eu estava roxa, e desfaleci.

Só vim retornar muito depois, com o ambiente 
cheirando a éter, um soro em meu braço e o rosto 
do doutor João Marinheiro, sorrindo para mim, com 
seu jeito de homem bom, calmo, rosto comprido e 
um bigodinho, ele perguntava: “Acordou, menina 
lourinha?”.

Diante da situação, minha mãe havia me levado 
para seu laboratório, que ficava perto, na Rua Maciel 
Pinheiro, e ele foi quem me salvou a vida, pois aquelas 
bolinhas de aspecto tão atrativo e apetitoso eram, na 
verdade, salitre do chile, muito usado na indústria 
alimentícia de embutidos para dar cor e sabor às 
carnes, mas é um nitrato tóxico em seu estado natural.

Graças a Deus não morri dessa inocente 
traquinagem, primeiro pela agilidade de minha 
mãe, e segundo pela competência do doutor João 
Marinheiro, paraibano nascido em Juazeirinho, era 
formado pela Faculdade Fluminense de Medicina 
há cinco anos e veio exercer hematologia e análises 
clínicas em campina Grande, com laboratório 
particular e atendendo também em hospitais públicos 
e privados. Foi ele também quem instalou o primeiro 
banco de sangue na cidade e, em 52 anos no exercício 
da medicina, salvou muita gente. O doutor João 
Marinheiro faleceu em 10 de julho de 2006, aos 80 
anos, e agradeço minha vida a ele.

Rememorando doutor 
João Marinheiro

Jacques Cousteau, explorador dos mares

Foto: Divulgação

Ilka Soares 
18/6/2022 – Aos 89 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), de câncer no pulmão. 
Atuou em filmes, novelas, teatro e 
também apresentou programas. 
Estreou no cinema aos 17 anos, no 
filme ‘Iracema’, dirigido por Vittorio 
cardineli. Em 1953 iniciou a carreira na televisão, 
atuando em esquetes da TV Record. Na TV 
Globo, atuou em novelas como ‘O Cafona’ (1971), 
‘Bandeira 2’ (1971), ‘O Bofe’ (1972), ‘O Espigão’ 
(1974), ‘Anjo Mau’ (primeira versão – 1976), ‘Elas por 
Elas’ (1982), ‘Champagne’ (1983), ‘Mandala’ (1987) 
e ‘Rainha da Sucata’ (1990), entre outras.

Foto: Acervo Globo

Maurício Gonçalves Dias (Frazão) 
18/6/2022 – Aos 65 anos, em Jaú (SP). 
Ex-ponta-direita que fez sucesso em 
vários times brasileiros nos anos de 
1970 e 1980. Nascido em São Paulo, 
em 6 de junho de 1957, foi revelado 
pelo Juventus (SP) e seus melhores 
momentos foram no XV de Jaú (SP). Teve passagens 
pelo Santa cruz (PE), Atlético (MG), Botafogo (SP), 
Juventude (RS), cSA (AL), Fernandópolis (SP), 
União Bandeirantes (PR), cascavel (PR), Pinheiros 
(hoje Paraná clube) e Platinense (PR).

Foto: Futebol do Interior

Gilberto Tinetti 
18/6/2022 – Aos 90 anos. Pianista 
com uma vasta gama de repertório, 
com destaque para a música 
brasileira. Professor de gerações 
de artistas do país. Estudou Direito 
no Largo São Francisco, em São 
Paulo, mas a música logo se impôs em sua vida. 
Em Paris, foi aluno de Magda Tagliaferro e, 
no final dos anos 1950, venceu o Concurso da 
Academia Internacional de Verão do Mozarteum 
de Salzburgo, apresentando o concerto Número 
1 para piano e orquestra de Brahms.Na Europa, 
conheceu o compositor Heitor Villa-Lobos.

Foto: Rádio Cultura FM

Brett Tuggle 
19/6/2022 – Aos 70 anos, por 
complicações de um câncer. 
Tecladista do Fleetwood Mac e 
membro da David Lee Roth Band. 
Músico, além de ter tocado na 
Fleetwood Mac por 20 anos, entre 
1997 a 2017, também fez parte de bandas de 
Jimmy Page, David coverdale, Tommy Shaw e 
Mitch Ryder. Foi um dos fundadores da David 
Lee Roth Band nos anos de 1980 e escreveu ‘Just 
Like Paradise’, que alcançou a sexta posição na 
Billboard Hot 100 em 1988.

Foto: YouTube

Chelo de Castro 
20/6/2022 – Aos 102 anos, em 
Barranquilla, na colômbia, de 
causas naturais. colombiano 
era o mais longevo cronista 
esportivo em atividade no mundo. 
Mantinha uma coluna diária no 
jornal colombiano El Heraldo de Barranquila, 
tendo atuado, de forma ininterrupta, por mais de 
sete décadas na crônica esportiva.Sua primeira 
experiência na imprensa foi em 1945.

Foto: Futebol Interior

Yves Rudner Schmidt 
20/6/2022 – Aos 89 anos, 
em Taubaté (SP). Maestro, 
pianista, compositor, folclorista, 
pedagogo, escritor, pesquisador, 
poetaeadvogado. concluiu seus 
cursos superiores em São Paulo e no exterior 
(Alemanha, Portugal, chile e Argentina). Fez 
trilhas sonoras para películas cinematográficas 
e peças musicais para o teatro infanto-juvenil em 
São Paulo. Era músico incidental. Deixou mais 
de 20 livros publicados sobre motivos históricos, 
folclóricos, musicais e biográficos.

Foto: Prefeitura de Taubaté



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00034/2022
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 DV00034/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
ELETROPALCO (CAMINHÃO PALCO), SOM E DISCIPLINADORES – LOCAÇÃO– DESTINADOS 
ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO, EM PRAÇA PÚBLICA, 
NOS DIAS 23 E 28 DE JUNHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE ALCANTIL, PARAÍBA/PB; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOAO ADELINO GONCALVES 
43762530491 - R$ 16.180,00.

Alcantil - PB, 22 de Junho de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de recapagem de pneus da frota de veículos e 
máquinas do Município de Alcantil – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de 
Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 08 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 20 de Junho de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestar Serviços de Exames Laboratoriais Clínicos, destinados as necessidades de 
elucidação diagnóstica da população do Município de Arara PB; ADJUDICO o seu objeto a: L A 
BARBOSA JUNIOR EIRELI - R$ 11.775,50; POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - R$ 
897,00; QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA - R$ 328.023,70.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestar Serviços de Exames Laboratoriais Clínicos, destinados as necessidades de elucidação 
diagnóstica da população do Município de Arara PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: L A BARBOSA JUNIOR EIRELI - R$ 11.775,50; POLIVIDA CLINICA DE 
SAUDE POPULAR LTDA - R$ 897,00; QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA - R$ 328.023,70.

Arara - PB, 17 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00020/2022. OBJETO: Contratação de empresa para prestar 
Serviços de Exames Laboratoriais Clínicos, destinados as necessidades de elucidação diagnóstica 
da população do Município de Arara PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: L a Barbosa Junior Eireli - CNPJ 33.575.088/0001-29. Polivida Clinica de Saude Popular 
Ltda - CNPJ 22.494.864/0001-40. Qualivida Servicos de Saude Ltda - CNPJ 35.377.531/0001-82. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 22 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – 
ME - R$ 562.201,99.

Barra de Santana - PB, 31 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HO-

MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTAL COSTA PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA – EPP - R$ 380.357,54; DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE 

LTDA - R$ 9.410,00. Barra de Santana - PB, 31 de Maio de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW 
MUSICAL DA CANTORA SÂMYA MAIA, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NO MUNICIPIO 
DE BARRA DE SANTANA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA - R$ 30.000,00.

Barra de Santana - PB, 20 de Junho de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA 
CANTORA MÁRCIA FELlIPE E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NO MUNICIPIO 
DE BARRA DE SANTANA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - R$ 150.000,00.

Barra de Santana - PB, 20 de Junho de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA 

CANTORA MÁRCIA FELlIPE E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NO MUNICIPIO 
DE BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.120 Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esporte e Juventude 23 695 1004 2069 Promoção de Festas Regionais 3390.39 99 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 18/09/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03001/2022 - 20.06.22 - MF SERVICOS DE 
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - R$ 150.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA 

CANTORA SÂMYA MAIA, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NO MUNICIPIO DE BARRA DE 
SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte 
e Juventude 23 695 1004 2069 Promoção de Festas Regionais 3390.39 99 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 18/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03101/2022 - 20.06.22 - MAIS SHOWS E EVENTOS 
LTDA - R$ 30.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.050 Secretaria Municipal de 
Saúde 10 301 1001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 10 301 1001 2033 
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 10 302 1001 
2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 
10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção 
Primária – Recursos Próprios 10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços 
Públcos de Saúde da Atenção Especializada – Recursos Próprios 02.060 Fundo Municipal de 
Saúde 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 02/06/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02701/2022 - 02.06.22 - L G PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 562.201,99.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MU-
NICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Federais e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 
301 1001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 10 301 1001 2033 Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 10 302 1001 2034 Bloco 
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 10 301 1001 
2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recur-
sos Próprios 10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da 
Atenção Especializada – Recursos Próprios 02.060 Fundo Municipal de Saúde 3390.30 Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até 02/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 02801/2022 - 02.06.22 - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - EPP - R$ 380.357,54; CT Nº 02802/2022 - 02.06.22 - DENTALMED PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 9.410,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00009/2022

Aos 02 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - 
Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a clas-
sificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00009/2022 que objetiva o registro de 
preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ 
nº 01.612.535/0001-86. E A EMPRESA: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME. CNPJ: 
17.227.485/0001-53, Valor: R$ 562.201,99. A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência 
de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial e será 
publicada na integra no Jornal Oficial do Município de Barra de Santana.

Barra de Santana - PB, 02 de Junho de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00010/2022

Aos 02 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - Centro - Barra 
de Santana - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; 
Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro 
de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico nº 00010/2022 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. E A 
EMPRESA: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP. CNPJ: 11.054.242/0001-
84, Valor: R$ 380.357,54; DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CNPJ: 34.698.454/0001-08, 
Valor: R$ 9.410,00. Total da ARP: R$ 389.767,54. A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência 
de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial e será 
publicada na integra no Jornal Oficial do Município de Barra de Santana.

Barra de Santana - PB, 02 de Junho de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00022/2022
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 DP00022/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA - R$ 19.200,00.

Belém - PB, 22 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00004/2022, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
UM TRATOR AGRÍCOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 220.375,00.

Belém - PB, 22 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
01(UM) VEÍCULO 0(ZERO) KM, TIPO VAN MINIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, PARA TRANSPORTE 
DE ESTUDANTES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS 
TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 325.000,00.

Belém - PB, 22 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO

SEGUNDO COLOCADO
A Prefeitura Municipal de Belém, através do Senhor Luis Sebastião Alves, Pregoeiro deste 

Município, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 
0035/2022, que, tendo em vista que a  Empresa vencedora do Item 7 (ESPECIALIDADE EM 
UROLOGISTA) Referente ao objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESPECIALIDADES JUNTO A REDE BÁSICA E 
ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS PARA A 
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB  ter pedido desistência do item, assim 
sendo CONVOCO a Empresa remanescentes na ordem de classificação: MAIS SAUDE SERVICOS 
MEDICOS LTDA, CNPJ: 27.380.620/0001-50, para manifestar seu interesse de contratar com os 
itens remanescentes no prazo de 3 (três) dias a contar da data dessa publicação. A contratação se 
dará nas mesmas condições propostas nos lances registrados em Ata. 

Belém, 22 de junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 2º TERMO

DE REALINHAMENTO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E RAYSSA MARQUES LEITE MEIRELES & CIA 

LTDA-ME CNPJ: 17.364.800/0001-94. Ref. PP 00057/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCICIO DE 2022. Extrato do 2º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00001/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente 
a realinhamento dos preços contratados a partir desta data: GASOLINA COMUM – R$ 7,49 (SETE  
REAIS e QUARENTA E NOVE CENTAVOS), ÓLEO DIESEL S10 – R$ 8,10 (OITO REAIS E DEZ 
CENTAVOS) - ÓLEO DIESEL S500 – R$ 7,89 (SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) – ETA-
NOL – R$ 5,89 (CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) . Data das Assinaturas: 22/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - ADITAMENTO DE VALOR Partes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM/PB e D I T CONSTRUCÕES, IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ nº 
18.547.219/0001-70. Ref. TP 00001/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PER-
TINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ANITA DE MELO BARBOSA 
LIMA - BELÉM/PB Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00054/2022, com a empresa acima 
mencionada, correspondente ao R$ 250.566,25 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, SEISCENTOS 
E SESSENTA E SEIS MIL E VINTE E CINCO CENTAVOS.): 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0188.1009 AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS  500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  85.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES  540 
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  86.4.4.90.51.01 
OBRAS E INSTALAÇOES 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – 
VAAT 87.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 21/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
Nº 911771/2021/MDR/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - R$ 293.599,37. Convocamos a 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: Jgm Engenharia e Incorporacao Ltda - CNPJ 28.697.127/0001-20

Casserengue - PB, 21 de Junho de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 004/2022, 

tendo como objeto CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE 
MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI CNPJ 20.010.332/0001-64 VALOR R$ 1.562.281.20. Prazo para recurso 5 dias nos termos 
do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 22 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO 

Dispensa nº DV00022/2021. Contrato: 00127/2021-CPL. Aditivo: 01 OBJETO: Contratação 
de pessoa jurídica especializada em serviços de assessoria e consultoria administrativa junto a 
Comissão Permanente de Licitação, digitalização de documentos e alimentação do site da aba de 
licitações, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITE DE MAMANGUAPE. Valor: R$ 31.200,00 
(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS). DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de 
Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 2021 Manut. do 
Fundo Municipal de Saúde 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Contratante: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: TARCISIO FRANCA 
DA SILVA 05178948408. Data da Assinatura do Contrato: 14 de Junho de 2021. Data da Assinatura 
do Aditivo: 14 de Junho de 2022. Vigência do Aditivo: 14 de Junho de 2023.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Junho de 2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO 

Dispensa nº DV00021/2021. Contrato: 00126/2021-CPL. Aditivo: 01 OBJETO: Contratação de 
pessoa jurídica especializada em serviços de assessoria e consultoria administrativa junto a Comis-
são Permanente de Licitação, digitalização de documentos e alimentação do site da aba de licitações, 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE. Valor: R$ 42.000,00 (QUARENTA E 
DOIS MIL REAIS). DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 
Gabinete do Prefeito, 04 122 0210 2002 Manut. das Ativ. do Poder Executivo, 3390.39 Outros Ser-
viços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 02.020 Secretaria Municipal de Administração, 04 122 0210 
2003 Manut. das Ativ. Administrativas do Município, 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica, 02.030 Secretaria Municipal de Finanças

04 123 0210 2004 Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria, 3390.39 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUA-
PE. Contratada: TARCISIO FRANCA DA SILVA 05178948408. Data da Assinatura do Contrato: 14 
de Junho de 2021. Data da Assinatura do Aditivo: 14 de Junho de 2022. Vigência do Aditivo: 14 
de Junho de 2023.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Junho de 2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
GABINETE DO PREFEITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Desterro-PB, 6 de janeiro de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.192/2021
TOMADA DE PREÇO N.º. 10016/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de obra para execução de Reforma 

do Ginasio Poliesportivo “ O Joaozao”
O Prefeito Constitucional da Desterro-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 

na Lei Orgânica do Município e Lei 8.666/93:
R E S O L V E:
Após concluir todas as etapas, HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo 

de Licitação acima citado, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93  e ADJUDICO os itens aos seus respectivos vencedores, com 
base no relatório apresentado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,  em conseqüência, 
fica convocado o licitante vencedor:  

- Paraiba Construções e Locação - EPP com o valor de R$ 593.942,04 (Quinhentos e Noventa e 
Três Mil, Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quatro Centavos), vencendo no ítem: 1;

, com valor global de  593.942,04 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Quarenta 
e Dois Reais e Quatro Centavos), para retirada da nota de empenho/ou assinatura do termo de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
GABINETE DO PREFEITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.192/2021
TOMADA DE PREÇO10016/2021
CONTRATO Nº. <XXX_VALOR_DINAMICO_XXX>
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Desterro-PB
CONTRATADO: 
- Paraiba Construções e Locação - EPP com o valor de R$ 593.942,04 (Quinhentos e Noventa e 

Três Mil, Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quatro Centavos), vencendo no ítem: 1;
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de obra para execução de Reforma 

do Ginasio Poliesportivo “ O Joaozao”.
VALOR GLOBAL: 593.942,04 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Quarenta e Dois 

Reais e Quatro Centavos)
DOTAÇÕES: 
Os recursos serão os seguintes:
Unidade orçamentaria: 
13.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação Funcional: 
Convenio 263/2021
Elemento de despesas: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 6 de janeiro de 2022.

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposi-

ções da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: Aqui-
sição parcelada de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU 
e fisioterapia deste município; ADJUDICO o seu objeto a: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 1.357.376,90; ALLFAMED COMERCIO ATA-
CADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 12.900,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 
44.224,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 158.628,80; EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 5.445,00; ESTRATTI VE-
GETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - R$ 30.000,00; MCW PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES - R$ 61.421,00; MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 637,00; MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - R$ 9.682,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO 
IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 45.642,40; NORD PRODUTOS EM 
SAUDE LTDA - R$ 8.046,00; PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - R$ 6.298,50; TIDI-
MAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 13.873,00; WILLIAM 
STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 605.539,00.

Esperança - PB, 21 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e fisioterapia deste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A. COSTA CO-
MERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 1.357.376,90; ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 12.900,00; CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 44.224,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 158.628,80; EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 5.445,00; ESTRATTI 
VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - R$ 30.000,00; MCW PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES - R$ 61.421,00; MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 637,00; MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - R$ 9.682,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. 
E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 45.642,40; NORD PRODUTOS EM SAUDE 
LTDA - R$ 8.046,00; PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - R$ 6.298,50; TIDIMAR COMER-
CIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 13.873,00; WILLIAM STEFANINI DE 
ALMEIDA - R$ 605.539,00.

Esperança - PB, 21 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2022, que objetiva: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição da papel oficio e envelopes para atender diversas Secre-
tarias deste municipio de Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: MARCELA ELIZABETE DE 
MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - R$ 98.700,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI - R$ 2.070,00.

Esperança - PB, 14 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00029/2022
Aos 21 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-

feitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio Verde 
- Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de 
Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00029/2022 
que objetiva o registro de preços para: Registro de preços para futura e eventual aquisição da papel 
oficio e envelopes para atender diversas Secretarias deste municipio de Esperança – PB; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO
CNPJ: 22.526.394/0001-59
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

PAPEL OFICIO SULFITE A4 
BRANCO, ALTA QUALIDADE E 
ALVURA. NA EMBALAGEM DEVE-
RÃO CONSTAR AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: GRAMAT URA 
75G/M², MEDIDAS: 210X297MM 
(A4), QUANTIDADE DE FOLHAS 
POR RESMA: 500, CAIXA COM 
10 RESMAS

REPORT Caixa 420 235,00 98.700,00

TOTAL 98.700,00

VENCEDOR: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 20.008.831/0001-17
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, 
MODELO:SACO PADRÃO, TA-
MANHO (C X L):229 X 324 MM, 
COR:OURO, GRAMATURA:75 
G/M2

IPECOL U n i -
dade 3000 0,69 2.070,00

TOTAL 2.070,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00029/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00029/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00029/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO.
22.526.394/0001-59 
Valor: R$ 98.700,00
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.
20.008.831/0001-17 
Valor: R$ 2.070,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
 Esperança - PB, 21 de Junho de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00069/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Óculos com armações diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LARISSA DE LIMA SARMENTO - R$ 511.872,00; PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE ÓTICA EIRELI - R$ 1.194.957,00.

Guarabira - PB, 20 de Junho de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda ““BRUNO SOARES”, para se apresentar na tradicional Festa 
de São Pedro, no dia 28 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, Nordeste II - 
Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00021 /2022. DOTAÇÃO: 
09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo a 
Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e  “WR PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA– CT Nº 00365/2022 – 21.06.2022 - R$ 10.000,00 – Dez   Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00021 /2022.
OBJETO: Contratação da Banda ““BRUNO SOARES”, para se apresentar na tradicional Festa 

de São Pedro, no dia 28 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, Nordeste II - 
Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/06/2022.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de junho de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
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 08 de julho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à 
merenda escolar e manutenção das atividades das secretarias diversas e fundo municipal de saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente 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 junho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00011/2022, que objetiva: Contratação do show do Artista LUKA BASS, para se apresentar 
em praça pública no dia 03/08/2022 por ocasião das FESTIVIDADES DE SANTANA no município 
de Itapororoca/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SIM 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA - R$ 18.000,00.

Itapororoca - PB, 22 de junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONVOCAÇÃO – 2º COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2022

(Motivos: não comparecimento para assinatura do contrato)
A prefeita, com fulcro no item 18.0 do edital do processo ora referido, subitem 18.5, que diz: É 

permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Contrato no prazo 
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 
e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às 
penalidades cabíveis. Visto que as empresas W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ de n.º 20.863.529/0001-46, vencedora dos itens de n.º 02, 03 e 09 e a empresa ZERO OITO 
TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ de n.º 26.551.425/0001-
82, vencedora do item de n.º 11.

Vale salientar que as empresas vencedoras foram convocadas conforme o instrumento convo-
catório para assinatura da ata de registro de preços bem como o contrato, nos dias 15 e 16/06 na 
imprensa oficial, sendo encerrado o prazo em 21/06/2022, conforme diz o edital no subitem 18.2: O 
prazo para retirada do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convo-
cação. Dessa forma tem que se dar prosseguimento ao processo convocando o(s) remanescente(s).

Visto que, o município de Itapororoca/PB irá realizar nos dias 22, 23 e 24/06/2022 as Festi-
vidades de SÃO JOÃO em praça pública, com vasta divulgação em nível estadual, tem que ser 
dada celeridade para realização dos serviços sem danos ao erário e aos munícipes com o serviço 
prestado à população.

Visto que, ao analisar o processo, constatou-se que a empresa VAS PROMOCOES E EVENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ de n.º 04.689.2741/0001-57 é segundo colocado nos itens de n.º 02, 03, 09 
e 11, portanto fica convocada conforme o edital para negociação e consequentemente contratação.

Publique-se para sua eficácia.
Itapororoca, 22 de junho de 2022.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa no ramo pertinente para serviços de mão de obra em bombas injetoras, bicos injetores, 
sistema de alimentação de combustível, injeção eletrônica e similares, exercício 2022; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALICE DE SOUZA COSTA - R$ 170.100,00. 

Itapororoca - PB, 22 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas para aten-
dimento das demandas da Administração Municipal na realização de eventos de todos os setores. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 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 00251/2022 - 22.06.22 - VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - R$ 51.485,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de móveis, eletrodo-
mésticos, eletrônicos diversos, destinados a todas as Secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://
itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 21 de Junho de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e ob-

servado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de Creche para 50 
(Cinquenta) alunos, conforme planilha e anexo do Edital; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - R$ 965.757,55.

Jericó - PB, 22 de Junho de 2022
KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de estradas vicinais no muni-
cípio de Jericó/PB, conforme planilha e anexo do Edital. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 22 de Junho de 2022
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO 
EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AGENALDO SOARES 
DA SILVA – ME - R$ 30.000,00

Juazeirinho - PB, 09 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº 00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍTICO DE RENOME REGIONAL 
E NACIONAL, GIL MENDES E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA 
FESTA DE SÃO JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 
- R$ 50.000,00

Juazeirinho - PB, 21 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE 
UMA QUADRA ESCOLAR COBERTO COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, DE ACORDO COM ID 
3187416, PAR DO FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI - R$ 910.121,00.

Juazeirinho - PB, 08 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10H00MIN HORAS DO DIA 12 DE JULHO 
DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E CON-
TROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO AO 
SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
FÍSICAS DA FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS E OUTRAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 22 de Junho de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTO COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, 
DE ACORDO COM ID 3187416, PAR DO FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.060 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCACAO – 12 365 0004 1008 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 12 361 0004 1007 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE 
ENSINO FUNDAMENTAL – 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE – 44.90.51 – 
00 1.569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 09/04/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 04301/2022 - 09.06.22 - CONSTRUTORA REALIZAR 
EIRELI - R$ 910.121,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA 
PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 00007/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.070 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 
– 02.070.13.392.0002.2047 – FESTEJOS TRADICIONAIS – 0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS – 
3390.00 – APLICAÇÕES DIRETAS – 000244.3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 90 NOVENTA DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03901/2022 
- 09.06.22 - AGENALDO SOARES DA SILVA - ME - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, GIL 
MENDES E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO JOÃO 
2022, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
00010/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.220 SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 392 0002 2047 ATIVIDADES DE APOIO 
AOS FESTEJOS TRADICIONAIS – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 04901/2022 – 21.06.22 - G M GRAVACOES 
E EDICOES MUSICAIS LTDA - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA 
DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES E DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, INCLUSIVE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00016/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 00002/2021 - POSTO 
DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 366.000,00. ASSINATURA: 21.06.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DE FORMA 
PARCELADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE 
E SUAS SECRETARIAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI– EPP - R$ 1.350,00; RB GRAFICA DIGITAL EIRELI - R$ 
18.426,50; SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA - R$ 379.565,00.

Lagoa Seca - PB, 02 de Junho de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL GRAFICO, DE FORMA PARCELADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00022/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00163/2022 - 06.06.22 até 
06.06.23 - DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI- EPP - R$ 1.350,00; CT Nº 00164/2022 - 06.06.22 
até 06.06.23 - RB GRAFICA DIGITAL EIRELI - R$ 18.426,50; CT Nº 00165/2022 - 21.06.22 até 
21.06.23 - SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA - R$ 379.565,00.

Lagoa Seca - PB, 21 de Junho de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pre-
gão Presencial do tipo menor preço, objetivando aquisição de equipamentos hospitalar, destinados 
ao hospital do município, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação 
que realizar-se-á as 14:00hs do dia 08/07/2022. Maiores informações e aquisição do edital através 
do link: http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/, ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 239 – 
Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 22 de junho de 2022
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos ter-

mos 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 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: aquisição de medicamentos injetáveis destinados 
ao abastecimento das unidades de saúde, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. 
Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br; Abertura 
das propostas e sessão pública: 08/07/2022 às 08h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos 
nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/. 
Demais informações pelo e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 239 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 22 de junho de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
INTIMAÇÃO DO ATO 

DE ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
DE PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. ATO ADMINISTRATIVO: Anulação da licitação. 
INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de anulação da licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco 
dias úteis, considerado da data desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 
- Centro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3397–1042.

Natuba - PB, 21 de Junho de 2022
HUMBERTO JÚLIO DE ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0009/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0009/2022, 

tipo menor preço global, Serviços de Construção de creche tipo B no Sitio Capoeira Município de 
Pedra Branca-PB, Abertura dia 08.07.2022 as 08:30 horas a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra 
Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 17 de junho de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00034/2022, em 31.01.2022
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa C A F DE SOUSA SERVICOS DE LO-

CACAO – ME.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de ônibus destinados ao transporte dos estudantes de en-

sino superior e técnicos, matriculados em instituições de ensino da cidade de Patos-PB, durante 
o exercício de 2022.

OBJETO DO ADITIVO: Do objeto e do valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 22 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.00006/2021, em 17.12.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em ruas do município de Piancó-PB, 

atendendo o Contrato de Repasse nº 1.018.105-98/2014/MC.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 22 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Puxinanã – PB, TORNA PÚBLICO, para 

os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa COFEM CONS-
TRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI – ME , CNPJ Nº 17.440.286/0001-
29,  Interpôs recurso administrativo em face a Tomada de Preços n°. 004/2022, ficando as demais 
licitantes, devidamente intimadas, para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRE-
SENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados desta publicação, ficando os autos do recurso 
e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados.

Puxinanã – PB, 22 de junho de 2022.
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00024/2022
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 DV00024/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE QUALIDADE DE 
APARELHOS DE RAIO–X E LEVANTAMENTOS RADIOMÉTRICOS AMBIENTAIS; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CAMILA FERREIRA LEAL - R$ 4.000,00.

Remígio - PB, 17 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO 
ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O CEO DO MUNICIPIO; ADJUDICO o seu 
objeto a: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 77.571,95; BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA – EPP - R$ 6.470,00; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME - R$ 
15.746,00; H.M. LINCK–ME - R$ 27.800,00; M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 
2.080,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 637,50; MULTFORTE 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME - R$ 1.800,00; NUZIA LEILA DUTRA 
DA SILVA DANTAS - R$ 5.580,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 11.025,50.

Remígio - PB, 21 de Junho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO 
EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O CEO DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 77.571,95; BS EQUIPAMENTOS, 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP - R$ 6.470,00; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME 
- R$ 15.746,00; H.M. LINCK–ME - R$ 27.800,00; M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 
R$ 2.080,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 637,50; MULTFORTE 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME - R$ 1.800,00; NUZIA LEILA DUTRA 
DA SILVA DANTAS - R$ 5.580,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 11.025,50.

Remígio - PB, 21 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00027/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PER-

MANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO 
EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O CEO DO MUNICIPIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando 
a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 
81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Alexandre R Barbosa da Silva 
- CNPJ 40.295.063/0001-37. Bs Equipamentos, Industria e Comercio Ltda - EPP - CNPJ 
04.709.243/0001-54. Gqs Eletros e Equipamentos Ltda - ME - CNPJ 11.427.407/0001-16. 
H.m. Linck-me - CNPJ 00.660.664/0001-87. M.k.r. Comercio de Equipamentos Eireli - CNPJ 
31.499.939/0001-76. Mais Distribuicoes Pb Comercio e Servico Ltda - CNPJ 45.579.602/0001-
83. Multforte Comercio e Suprimentos de Informática Ltda - ME - CNPJ 14.402.647/0001-54. 
Nuzia Leila Dutra da Silva Dantas - CNPJ 03.829.590/0001-58. Viva Distribuidora de Produ-
tos Ltda - CNPJ 20.008.831/0001-17. 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, 22 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00024/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM TESTES DE QUALIDADE DE APARELHOS DE RAIO–X E LEVANTAMENTOS 
RADIOMÉTRICOS AMBIENTAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 17/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE QUALIDADE 
DE APARELHOS DE RAIO–X E LEVANTAMENTOS RADIOMÉTRICOS AMBIENTAIS. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção 
do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.39 
– Outros Serviços Terceiros – PJ Fonte de recursos 15001002 Recursos não Vinculados de 
Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien-
tes do Governo Federal. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00192/2022 - 17.06.22 - CAMILA 
FERREIRA LEAL - R$ 4.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na R Senador Cabral, 275 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo me-
nor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Eventual aquisição de medicamentos de “A” a “Z”, por maior desconto percentual sobre 
tabela ABC-FARMA, para atender às necessidades das unidades de saúde do município de 
RIACHÃO DO BACAMARTE. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 08 de Julho de 
2022. Início da fase de lances: 10:20 horas do dia 08 de Julho de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: CPLRIACHAOBACAMARTE@GMAIL.
COM. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/.

Riachão do Bacamarte - PB, 22 de Junho de 2022
AFRANIO ARAUJO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2022, que objetiva: Execução dos serviços 
de transporte escolar, destinado a rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO LEANDRO 
LELIS FILHO – ME - R$ 68.640,00; JOSE HENRIQUE DOS SANTOS - R$ 90.376,00; JOSE WIL-
SON SANTOS - R$ 80.960,00; JOSILDO JOAO DE LIMA - R$ 58.608,00; SEBASTIÃO SOARES 
GONZAGA - R$ 128.480,00.

Rio Tinto - PB, 21 de Junho de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00029/2022. OBJETO: Execução dos serviços de transporte 
escolar, destinado a rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste município. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: JOAO LEANDRO LELIS FILHO 
- ME - CNPJ 03.756.073/0001-04. JOSE HENRIQUE DOS SANTOS - CNPJ 07.589.167/0001-
89. JOSE WILSON SANTOS - CNPJ 05.445.711/0001-93. JOSILDO JOAO DE LIMA - CNPJ 
07.569.632/0001-10. SEBASTIÃO SOARES GONZAGA - CPF 219288864-34. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 21 de Junho de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.° 00243/2021 DE 25.11.2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº00243/2021 DE 25.11.2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO - PB
CONTRATADO: FM SERVIÇOS LTDA 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para 

execução dos serviços de pavimentação de ruas na Zona Rural do município de Rio Tinto - PB, 
conforme Contrato de Repasse n.° 1073608-40/2020 e convênio n° 906830/2020 - MDR.

FUNDAMENTAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021
DOS TERMOS DA RESCISÃO:
Com base na cláusula décima do respectivo contrato, fica o referido instrumento rescindido de 

forma UNILATERAL pela Contratante, tudo de acordo nos casos previstos no Artigo 65 com supedâ-
neo do parecer emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura, será rescindido, de pleno direito, 
conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Rio Tinto - PB, 14 de junho de 2022.
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 076/2022, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (ACONDICIONADA 
EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, EM COPOS DE 200ML E GARRAFAS DE 500ML) E GARRA-
FÕES DE 20 LITROS PARA REPOSIÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS 
QUE FUNCIONAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 09h00m do dia 11 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 22 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022
0A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Mi-
ritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 12 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA DA 
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, PRAÇA JOÃO PESSOA E VIA JUAREZ TÁVORA, NO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/ editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 22 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

(republicação)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que após a primeira sessão, realizada no 
dia 13 de maio de 2022, ter sido considerada deserta, fará realizar, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa 
Rita - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Julho de 2022, segunda chamada, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA 
E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NA SEDE, NOS DISTRITOS E POVOADOS 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.  Informamos que o Termo de Referência do objeto desta 
contratação sofreu algumas adequações, para melhor atender as necessidades do município. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@g mail.com. Edital: Erro! A referência de hiperlink não 
é válida./editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 22 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INSE-

RIDOS NO RENAME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 

O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE E O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da 
Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal 
nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 
10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INSERIDOS 
NO RENAME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: 

- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor R$: 163.000,00
- MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor R$: 69.390,00
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 99.170,00
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52
Valor R$: 237.760,00
- RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Valor R$: 26.880,00

Santa Rita – PB, 22 de junho de 2022.
RAFAEL GOMES MONTEIRO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José do Bonfim/PB, torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00001/2022, que tem como objeto: Contratação de prestação de serviço de limpeza, manutenção e 
reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/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 
O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JMSV 
CONSTRUÇÕES; SILVA & LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CONCRETISA CONSTRU-
ÇÕES; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; NSEG CONSTRUÇÕES; CONSTRUTORA 
REALIZAR CONSTRUINDO SEUS SONHOS; LICITANTES INABILITADOS POR NÃO ATENDER O 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:  CONSTRUTORA LCL LTDA – a licitante não apresentou Atestado 
Operacional (item 8.5.3); JRD CONSTRUTORA LTDA- a empresa não apresentou Atestado Operacio-
nal conforme o item 8.5.3; SÃO FRANCISCO LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  - a 
licitante não apresentou Atestado Operacional (item 8.5.3); a licitante não apresentou Garantia (item 
8.6.3);  CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – Certidão Federal Vencida (item 
8.3.3); Certidão de FGTS Vencida (item 8.3.5); Certidão Trabalhista vencida (item 8.3.6); não apresentou 
Atestado Operacional conforme o item 8.5.3; não apresentou declarações de instalações, equipamentos 
e pessoal, (item 8.5.4); não apresentou Garantia (item 8.6.3); não apresentou declarações referente aos 
itens do edital: (8.7.1, 8.7.2, 8.7.5, 8.7.6); SERRA CONTRUÇÕES LTDA – a licitante não apresentou 
Garantia (item 8.6.3); ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – a licitante não apresentou declarações 
de instalações, equipamentos e pessoal, (item 8.5.4); a licitante não apresentou Garantia (item 8.6.3); 
MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – a licitante não apresentou Atestado 
Operacional (item 8.5.3); não apresentou declarações de instalações, equipamentos e pessoal, (item 
8.5.4); não apresentou Certidão de Falência e Concordata (item 8.6.1); a licitante não apresentou Garantia 
(item 8.6.3); ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – a licitante não apresentou declarações 
de instalações, equipamentos e pessoal, conforme item 8.5.4 do edital; OBRAPLAN EMPRESA DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA-ME – a licitante não apresentou declarações de instalações, 
equipamentos e pessoal, conforme item 8.5.4 do edital; a licitante não apresentou Garantia (item 8.6.3);  
CONSTRUTORA APODI EIRELI – apresentou garantia por instituição não reconhecida pela SUSEP ou 
Banco Central (item 8.4.3.1); R&N EMPREENDIMENTOS – a licitante não apresentou Atestado Opera-
cional (item 8.5.3); não apresentou declarações de instalações, equipamentos e pessoal, (item 8.5.4); 
não apresentou Balanço Patrimonial (item 8.6.2); a licitante não apresentou Garantia (item 8.6.3); não 
apresentou declaração referente a CONAMA (item 8.7.6); H&G CONSTRUTORA EIRELI – a licitante 
não apresentou Atestado Profissional (item 8.5.2); a licitante não apresentou Atestado Operacional (item 
8.5.3); a licitante não apresentou Garantia (item 8.6.3); DINIZ ENGENHARIA – a licitante não apresentou 
Atestado Operacional (item 8.5.2); não apresentou declarações de instalações, equipamentos e pessoal, 
(item 8.5.4); a licitante não apresentou Garantia (item 8.6.3); não apresentou declaração referente a 
CONAMA (item 8.7.6); Em seguida O presidente passou a informar 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. Ainda informa que em não 
havendo interposição de recursos a abertura de propostas fica agendada para o dia 06/07/2022, ás 
13:00hs no mesmo local da reunião anterior. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada 
mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente 
assinada.   Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Praça Bossuet Wanderley, 
S/N - Centro - São José do Bonfim – PB.

São José do Bonfim/PB, 22 de junho de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO  Nº 90701/2022
OBJETO: Aquisição para Equipamentos para Educação da Rede Municipal de Educação, 

para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme especificações e conforme 
Convênio Estadual nº 583/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO ESTADUAL Nº 583/2021 – SECRETARIA 

DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 
DE ESPINHARAS – ATRAVÉS DA 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 
- 12 361 3012 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL; FONTE 
DE RECURSOS: 1571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS Á EDUCAÇÃO. ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e:  JOSIVAN 

MELQUIADES NOBREGA. CNPJ nº 05.816.684/0002-07
VALOR  R$ 169.164,00.

São José de Espinharas - PB, 10 de Junho de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
07 de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras,  visando aquisição e o fornecimento 
parcelado de medicamentos listados na revista do ABC FARMA de A a Z, última edição e atualizada, 
com pronta entrega para, conforme descrição do anexo I do edital. 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 10/09; Decreto Municipal nº 00023/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Junho de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de equipamentos permanentes 
de infraestrutura hospitalar, incluso mão–de–obra de instalação do equipamento, treinamento básico 
de operação e frete, destinado ao Hospital Sá Andrade localizado em sapé/PB. Abertura da sessão 
pública: 10:00 horas do dia 11 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 11 
de Julho 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 2.721/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 01 de Junho de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços de Construção de uma 
Creche Tipo A Integra Paraíba no município de Serra da Raiz–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MJB PAIXÃO EIRELI–ME - R$ 1.109.388,00.

Serra da Raiz - PB, 22 de Junho de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE REALINHAMENTO

DE PREÇOS
Extrato do 3º Realinhamento de Preços de valor do Contrato de nº 00001/2022, cujo objeto é 

Aquisição parcelada de Combustíveis e Lubrificantes, destinados a atender a frota de veículos per-
tencentes e/ou locados a esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00015/2021 - Partes: 
Prefeitura Municipal de Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o reajuste con-
cedido os preços passam a vigorar com os seguintes valores: R$ 7,62 por litro de Gasolina Comum, 
R$ 8,20 por litro de Óleo Diesel S500 Comum e R$ 7,99 por litro de Óleo Diesel S10. Informações 
no e-mail cplserradaraiz@hotmail.com, ou na sede da Prefeitura Municipal no Largo da Matriz, 
60. Serra da Raiz-PB, 22 de junho de 2022. LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE – PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, 0KM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais: 05.000 SECRETARIA DE SAUDE – 
F.M.S 05000.10.301.2008.1025 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 20/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00064/2022 - 20.06.22 - CO-
MERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 64.990,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.124/2022

TOOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
Objetivo: Contratação dos Serviços de oobras Especializadas para Cosnstrução de uma Creeche 

padrão tipo A (Convenio nº 0463/2021), no Município de Vista Serrana - PB, conforme termo de 
referência Anexo I do edital. lei 8666/93.

Reunião: 09hs:00min do dia 14 de julho de 2022. 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 08 de junho de 2022
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/00216
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

REGISTRO CGE Nº 22-01108-7
LICITAÇÃO BB Nº 943637

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS OU 
COMPATÍVEIS DE PRIMEIRO USO (NOVAS), E ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO DE USO, NAS 
CAMAS E MACAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que a licitação acima, foi adiada para data a ser designada poste-
riormente, considerando procedência em pedido de esclarecimentos e necessidade de alteração do 
termo de referência pela Subgerência de Engenharia. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 
8.666/1993. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 
13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 22 de junho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

CONCORRÊNCIA Nº 12/2022
Registro CGE Nº 22-00793-4

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 12/2022 (Obras de Construção de Viaduto na BR-230 
(Água Fria), estaca 1.200 à 1.235sobre Avenida Raniere Mazille no Bairro do Cristo Redentor/JPPB), 
que após análise detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificada 
a Empresa na seguinte ordem:  1º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA –  R$  24.444.528,16

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 22 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 023/2022

REGISTRO Nº 22-01214-1
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NA CIDADE DE NOVA FLORESTA/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 27 de julho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 21 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO.
PUBLICADO NO D.O.E. EM 22/06/2022.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 022/2022

REGISTRO Nº 22-01217-6
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO (GINÁSIO BOM DE BOLA) DO CENTRO DE FORMAÇÃO 

DE EDUCADORES NA CIDADE DE SOUSA/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 27 de julho de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 22 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De 
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De 
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja 
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, 
Através Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação 
Previsto Na Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino 
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho 
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, 
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabe-
lece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da 
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas 
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 
Abraao Franco Batista, Acacio Correia Dos Santos, AdeilsonJoelby Martins Mariano, Ade-

odato Costa De Almeida Filho, Adilson Ferreira Silva, Agamenon Araujo Moreira, Alaide Sales 
Dos Santos, Alan Alves Souza, Alan Silva Monteiro, Alanda Amaral De Oliveira, Albeneir Dos 
Santos Montalvão, Aldivan Nascimento Dos Santos, Alexandre Da Silva Paiva, Alexssandro 
Pereira, Allyson Fernando Soares Lima Da Silva, Amanda Chagas Gonçalves Dos Santos, Ana 
Célia Santos De Lima, Ana Júlia Silva Gonçalves, Ana Lucia Guimaraes Duarte, Ana Luísa Silva 
Sampaio, Ana Paula Alves Oliveira, Andree De Oliveira Lima, Ane Lais Vasconcelos Silva Félix, 
Annie Caroline De Oliveira Pereira, Ariele Caroline Silva De Morais, Arthur Simplicio Teixeira 
De Vasconcelos, Ayane De Jesus Santos, Bosline Henry Cherubin, Brenda Da Silva Mourao, 
Bruna Cruz Brandão De Oliveira, Bruna Esther Kalck Marques, Bruna Lima Rocha E Sousa, 
Bruno Bispo Dantas, Bruno Dias Negreiros, Bruno Dos Santos, Caio Italo Marton Bernardes, 
Cályson Dos Santos Macan, Camila Azevedo Reis, Caren Crystal Bomfim Leal Borges, Carlos 
Henrique Aparecido De Souza, Carolaine Fernanda Oliveira Ferreira Gonçalves, Carolaine 
Furtado Freire,  César Farias Malta Filho, Clara Mercedes PalaciosFiguera, Daiane Cardoso 
João, Dalvani Dionizio Brito, Danubia Dayane Silva, David Alex DevittaMacdilien, Deise Cardoso 
João Lobo, Deisilane Pereira Da Conceição, Denise Sousa De Sá, Diego Henrique Santos 
Silva, Dinailma Santos Coelho, Edson Regis Odelino Da Silva Júnior, Edvaldo Dos Santos, 
Elaine Rodrigues Teles, Eleilton Da Costa Rodrigues, Eliana Sampaio Oliveira Santos, Eliane 
Castilho Dias, Eliozama Maria Xavier De Melo, Elisangela Presser Martins, Elizabete Ferreira De 
Souza, Elydia Santos Da Silva Oliveira, Erasmo Carlos Rodrigues Silva, Erick Romério Ribeiro 
Duarte, Erik Mata Da Silva Assunção, Estefany Sousa Coelho, Ester Barreto De Carvalho, 
Evanildo Nicolau Linard, Everton Carvalho Da Silva, Everton Luiz Gomes Da Rosa, Fabricio 
Do Carmo Silva, Fabricio Willins Cardoso Gonçalves, Fernanda Santos De Almeida, Fernanda 
Vieira Araújo, Fernanda Vieira Dos Santos, Filipe Ribeiro Carlos, Flavio Luiz Nogueira Da Silva, 
Francimaira Alves Silva Biazussi, Francisca Das Chagas De Lima Pereira, Gabriel Barbosa 
Freire, Gabriel Camano Sá, Gabriel Costa Ferreira, Gabriel Felipe Lima Santos, Gabrielle Vitoria 
Rodrigues Vasconcelos, Geovane Gomes De Oliveira, Gicelia Souza Lima, Gilberto Pereira Da 
Silva Barbosa, Gildaiane De Oliveira Araujo, Gilmar Alves Santos, Gilnete Trindade Alves Feio, 
Gissela Maria Da Silva Oliveira, Gleidson Oliveira Da Silva Carvalho, Gleison Silva Dos Santos, 
GrégoriMagaiver Toledo, Gustavo Luiz Suterio Teixeira, Gutemberg Afonso Gonzastri, Gutierre 
Dos Santos Pereira, Helem Machado Gomes, Helton Miranda Santos, Humberto De Araujo Ca-
valcanti Neto, Isabel Dos Santos Silva, Isabella Saba Da Silva, Isaias De Souza Zambotti, Itallo 
Roger Goncalves Dantas, JadielValdevino Silva Dos Santos, Jair Braga, Jamile Nascimento De 
Araújo, Jamilly Roberta Martinez Nunes, Jamisson Silva Oliveira, Janilson Dos Santos Sales, 
JaniqueleGoias Da Cruz, Jaqueline Almeida Souza, Jardson Vieira Da Silva, Jefferson Miguel 
Dos Santos, Jessiane E Silva Da Conceição Da Silva, JhonyCherubin, João Mario Pereira Dos 
Santos, João Paulo Simplicio Da Silva , João Pedro Alves Oliveira, Jonas Lopes Gonçalves, 
Jonatáh Ribeiro Massa Viana, José Eduardo Ayres De Oliveira, Jose Elias Gabriel Junior, José 
Levi De Sousa, Jose Luis Da Silva Farias, Jose Manoel Dourado De Oliveira, José Messias 
Dos Santos Souza, Jose William Dos Santos, Josefa Maria Da Conceição, Joselia Silva San-
tos Pinto, Josiele Silva Moura, Joyce Karolayne Dos Santos Silva, Jucimara Lima Da Silva, 
Julia Helena Merigue Pragana, Juliana Lourenço Lima, Júlio Cesar De Campos Brito, Kamila 
Da Conceicao Cunha, Karina Costa Guimaraes Da Silva, Kaylane Silva Dos Santos, Keli Da 
Silva Costa Cardoso, KevenMaycon Lopes Veiga, Klesio Da Silveira Alves, LaideDaianne De 
Jesus Souza, Leandro Galdino Pinto Dos Santos, Leandro Gustavo Braga De Souza, Lêdjane 
Maria De Oliveira Nascimento, Leiliane Gomes De Souza, LeiveMercia Cardoso De Lima, 
Lindebergue Do Monte Bastos, Lorrane Da Silva Monteles, Luan Jose Goncalves Pereira, 
Lucas De Jesus Correia Machado, Lucas De Jesus Teixeira, Lucas Firmino De Souza, Ludmyla 
Amorim De Oliveira, Luis Otávio Latarullo, Luiz Filipe De Souza Pereira, Luiz Henrique Batista 
Do Nascimento, Luzivaldo Da Silva Santos, Maiane Santos Silva, Maiara De Aguiar Cardoso 
Schneider, Maicon David Da Cruz Farias, Manoel Ciriaco Barbosa Filho, Marcelo Costa Moreira 
Filho, Marcos Gabriel De Lima Barreto, Marcos Junior Diniz Felix, Marcus Vinicius Pereira Lira, 
Maria De Fatima Neves Ferreira, Maria Eduarda Amaral Felipe, Maria Eduarda Da Silva Lima, 
Maria Eduarda De Medeiros Barbosa, Maria Jose Dos Santos Nascimento, Maria Joseane Do 
Nascimento, Maria Marinete Moreira Da Silva, Mariana Gonçalves Santos Bezerra, Marta Regina 
De Oliveira Atanázio, Matheus Brás Da Silva, Maysa Carmelina Mendes Nascimento, Naelba 
Nobre Sombra, Naely Cristina De Oliveira Sales, Natália Cíntia Dos Santos Silva, Natalicio De 
Carmargo, Nathalia Aparecida Tirloni De Oliveira, Newton Robson Rodrigues Dantas, Otavio 
Henrique Dias Teixeira, Pâmela Da Silva, Paulo Ricardo Pinto Motta, Pedro Hericlys Soares 
Sousa, Rafael Marcos AntonioBichelsCordova, Raimundo Veloso Silva, Raquel Ferreira Freitas 
Da Silva, Rebeca Cerqueira Da Trindade, Regiane De Castro Delarota Vasconcelos, Rharyson 
Nunes De Souza, Rita Cláudia Rios De Jesus, Robson Jose Goncalves, Rogerio Santos De 
Melo, Roseane Matias De Carvalho Dantas, Rubens De Paula Victor Junior, Rute Mendes Soares 
Da Silva, Salomão Alves Dos Santos, Sara Jordana Simões Barros, Sávio Robert De Alencar 
Palha Cerqueira Sales, Sebastiana Cardoso Gomes, Silvana Pinheiro Da Silva Motta, Sonia 
Regina Da Silva Morona, Stella Guimarães Alves, Suely Da Silva Barros, Susyanne Fernanda 
Lima Da Costa, Suzy Gabriela Tavares Miranda, TanyHevelly Macêdo De Goes, Tatiana Torres 
De Moraes, ThaliaKarolaine Ferreira, Tuane Silva Correia, Vagna Maria Dos Santos, Valmir 
Ribeiro De Oliveira, Vanessa Beatriz Moreira Pinto, Vanessa Gomes Fiuza, Vanessa Stephane 
Silva Campos, Vanilda Nogueira Pacheco, Verônica Millena De Oliveira Monteiro, Victória De 
Oliveira Santana, Vitória Caroline Argenta, Vitória Maria Mendonça Costa, Walaci Da Silva 
Tomaz, Wanderson Andrade De Almeida, Welliton Joaquim Doria, Wenderson Augusto Pereira 
Galiza, Wendy Haywanon Barbosa, William Bispo De Oliveira.

RÁDIO COMUNITARIA MANGABEIRA DE TODOS 
CNPJ:10.880.963/0001-80

MEMORANDO CIRCULAR Nº 01/2022
INFORME PUBLICO

Da: ASSOCIAÇÃO RÁDIO MANGABEIRA DE TODOS.
Para: ASSOCIADOS
Prezados Associados,
A Associação Rádio Mangabeira de Todos, localizada na cidade de João Pessoa, vem informar 

a todos os associados e a quem possa interessar que foi criada uma Comissão para o processo 
Eleitoral que será realizado no dia 19 de julho de 2022, conforme está determinado no Estatuto 
Social em seu artigo 41, do Capítulo VIII.

A comissão será composta dos seguintes membros:
1. Presidente: Edval Gomes Soares;
2. Vice-Presidente: Silvania Gomes do Nascimento;
3. Secretário: Eduardo da Silva Barbosa.
Atenciosamente,

A Direção

RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO CNPJ DE Nº 32.272.266/0001-80 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
DE OPERAÇÃO para as atividades de 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 47.21-1-
03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 47.89-0-07 - Comércio 
varejista de equipamentos para escritório Situado à  Rua Gameleira Nº 213 – Amazonia Park – 
Cabedelo Cep 58.106-548.

A JCLM Construções e Incorporações LTDA, CNPJ 14.166.840/0001-33, torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de 
Instalação para uma construção do tipo R2 situada na rua José Lins do Rego, s/n, Quadra J, lote 
27, loteamento Recanto do Poço, Cabedelo/PB.

NS CONSTRUTORA E INCORPORADORA, CNPJ: 29.917.926/0001-28, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Opera-
ção para Habitação de Residencial Multifamiliar, situado na Av. Mar da Sibéria, S/N, Loteamento 
Intermares, Quadra 35, Lote 11, Intermares – Cabedelo/PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LRO = SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA = ÁREA: 22M² = NE: 5 = L/AT: 
MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. Processo: 2022-002181/TEC/LRO-0073.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LRO = SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA = ÁREA: 25M² = NE: 5 = L/AT: 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB. Processo: 2022-002190/TEC/LRO-0074.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1375/2022 em João Pessoa, 09 de junho de 2022 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Conjunto Habitacional Popular com 30 unidades habitacionais, com 
sistema de esgotamento sanitário interligado a rede da CAGEPA, Município: BAYEUX – UF: PB. 
Processo: 2021-009132/TEC/LI-8227.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de junho de 2022     27Publicidades
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