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Clube identifica autor 
de ofensas durante jogo no 
Almeidão, registra boletim 
de ocorrência contra 
torcedor junto à polícia 
e promete expulsá-lo do 
quadro de sócios. 
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Botafogo denuncia o próprio 
torcedor por ato de racismo

Aeroclube agora 
é, oficialmente, 
do município de 
João Pessoa 

Contrato com empresa 
de paisagismo para desen-
volver parque será assina-
do no dia 15 de junho. 
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n “Com que direito o bicho 
homem mata, sangra e esquarteja 
os outros animais para satisfazer 
sua fome histórica e ancestral? Diz 
o homem que os outros animais 
não têm a consciência da morte”.

Sitônio Pinto
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Estados renunciaram a quase 
R$ 19 bilhões com combustíveis

ICMS 

Estudo mostra que valor corresponde a três meses de arrecadação e congelamento não evitou reajuste. Página 4

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

603.591

30.698.711

521.127.460

10.217

665.056

6.263.321
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.754.215

432.669.412

11.704.901.584
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Fundação celebra Semana dos Museus com visitas 
guiadas e palestras gratuitas em seus equipamentos.
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Funesc abre as portas 
para a memória

n “Não é exagero dizer que ‘Me 
corte na boca do céu, a morte 
não pede perdão’ (do novo disco 
do cantor e compositor Criolo) é 
uma obra-prima, dessas com lugar 
garantido na eternidade”.

André Cananéa
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Papa canoniza padre 
morto por nazistas

Foto: Thercles Silva/Funesc

Foto: Guilherme Drovas/Divulgação
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Mês de Consciência no Trânsito

Fazer o trânsito mais seguro
é mover-se pela vida.

Ao todo, pon-
tífice canonizou 

dez novos santos. 
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Investimentos 
reduzem em 
61,9% mortes 
maternas

Só em equipamentos, 
Governo do Estado investiu 
mais de R$ 7 milhões para a 
rede materno-infantil. 
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Semob estuda 
ampliar faixas 
para bicicletas 
em João Pessoa

Projeto da Prefeitura 
quer ampliar de 101 quilô-
metros para 235 o espaço de 
ciclofaixas na capital. 
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DNA faz Polícia 
Civil identificar 
autor de 10 
estupros na PB

Estudo mostra 
que pandemia 
prejudicou 82% 
dos MEIs

Paraíba já inseriu mais 
de 3,6 mil perfis genéti-
cos em banco de dados 
nacional. 

Página 6

Levantamento do Se-
brae comprova queda no 
faturamento e busca por 
empréstimos no período. 
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Foram 181 soldados e oito bombeiros militares que se formaram ontem para atuar em diversas regiões do estado.  Página 4

Segurança ganha reforço com 189 oficiais militares
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não definiu os protocolos sanitários a se-
rem estabelecidos para as eleições gerais no país, marcadas para o dia 2 de outu-
bro. É fato que estamos há pouco mais de cinco meses da realização do pleito, o 
que justificaria a postura da corte eleitoral no tocante a esperar mais alguns me-
ses para definir quais serão os procedimentos para as eleições, em primeiro e se-
gundo turnos – o TSE afirma que as regras ainda estão sendo discutidas, confir-
mando que, a médio prazo, elas serão anunciadas. 

Haverá o uso obrigatório de máscara e a disponibilização de álcool em gel nas 
seções eleitorais? Será exigida a comprovação de vacinação? Em 2020, houve até 
recomendação para que eleitores levassem a sua própria caneta para assinar o ca-
derno de votação. Isso também será posto? 

É compreensível, como dissemos, que o TSE não tenha definido ainda essas 
questões relacionadas à prevenção à Covid-19. É plausível a ideia de que o órgão 
esteja aguardando as avaliações das autoridades sanitárias para, assim, estabele-
cer tais regras. E sendo assim, possivelmente esses protocolos somente serão con-
solidados, em resolução, mais adiante. A questão do cenário epidemiológico das 
diversas regiões do país, que estão relacionadas à taxa de transmissão da doença 
e também à ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva, servirá de parâ-
metro para que a corte estabeleça as regras a serem adotadas. E, a depender desse 
cenário, não será incabível que haja distintos protocolos para as diversas regiões. 

O fato de o TSE já está discutindo esse assunto, trazido à baila pela imprensa 
nacional, é oportuno. Mantém o tema em evidência nas mídias. Afinal, apesar 
da drástica redução dos casos de Covid-19 no país – e, consequentemente, das ta-
xas de óbito – é necessário que a população tenha consciência de que a pandemia 
ainda não acabou, porque a doença ainda está em circulação. E some-se a isso os 
alertas feitos por infectologistas: sendo um certame que envolve a movimentação 
de milhares de pessoas e que, portanto, gera aglomerações, a possibilidade de au-
mento de doenças respiratórias é absolutamente plausível.       

Os protocolos que foram adotados nas eleições de 2020, que inclusive foram 
transferidas de outubro para dezembro, devido ao recrudescimento da Covid-19, 
devem sempre estar à mente das pessoas. Esse é um assunto que precisa perma-
necer, podemos assim afirmar, na ordem do dia.

Artigo

Debate oportuno 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

A arma é o voto 
Eu sempre fui uma pessoa de paz. Às 

vésperas de completar 70 anos, não lembro 
ter trocado socos ou partido para o desfor-
ço físico com alguém. À exceção das brigas 
no colégio, originárias de desentendimen-
tos comuns aos garotos de minha idade, ja-
mais recorri a violência para resolver ques-
tões pessoais com quem quer que seja. 

Nunca extrapolei os limites da agressão 
verbal, ainda assim, quando provocado. A 
palavra, dita com precisão e oportunida-
de, tem o efeito muito superior a um tapa 
na cara. Se for escrita, dobra o seu poder de 
atingir o adversário e de provocar duras se-
quelas. Daí porque, sempre preferi as cartas 
ou os e-mails para resolver diferenças que 
exijam um posicionamento mais firme ou 
uma atitude drástica para repor a verdade 
ou fortalecer os meus argumentos. 

Essa é uma das razões porque não me afi-
no com o presidente Jair Bolsonaro, a quem 
respeito como presidente da República, elei-
to, democraticamente, pela vontade expres-
sa nas urnas eletrônicas pela  maioria dos 
brasileiros, mas com quem não concordo 
nas práticas de incitar a violência, de esti-
mular o confronto, de pregar uma política 
do olho por olho, dente por dente, arman-
do a população e sugerindo que faça justiça 
com as próprias mãos, como nos tempos da 
barbárie e dos faroestes norte-americanos. 

Na juventude, cheguei a ter uma arma, 
uma Beretta automática, no melhor estilo Ja-
mes Bond, que adquiri de um velho funcio-
nário da Assembleia Legislativa, de apelido 
“Padinho”, muito popular entre os servido-
res da Casa onde trabalhei por quatro anos 
como Diretor de Comunicação e redator de 
atas, nos anos 70. Fascinado pelas aventuras 
do 007, e pensando proteger a família que 
acabara de construir, encomendei a pistola 
e guardei-a em casa até que um filho meu, 
ainda criança, encontrou o esconderijo em 
que as mantinha e, por muito pouco, não se 
desenhou uma tragédia. 

Decidi me desfazer dela e entregá-la num 

posto do Corpo de Bombeiros, como quem 
se livra de uma grave ameaça. Nunca senti 
falta daquele instrumento letal que poderia 
motivar um ato impensado, num momen-
to de descontrole, que pudesse tirar a vida 
de uma pessoa e destruir a minha também. 

A política do governo de armar a popula-
ção, favorecendo a compra de revólveres, ri-
fles e até fuzis e submetralhadoras, não nos 
parece o caminho apropriado para estabe-
lecer a paz ou reduzir a violência. Se ofere-
ce ao cidadão a oportunidade de reação e 
de defesa, lhe conferindo, inclusive, o direi-
to de matar um ser humano, também cres-
cem os casos de assassinatos em uma dis-
cussão de trânsito, entre brigas de vizinhos 
e outros crimes que poderiam ser evitados 
se os contendores estivessem desarmados. 

Hoje, a única grande arma, indispen-
sável ao cidadão, é o seu título de eleitor. É 
através do voto que a população se manifes-
ta, que pune ou credencia os seus represen-
tantes, que aprova ou desaprova os seus go-
vernantes e aqueles que produzem as leis. 

Como disse o ministro Edson Fachin, 
“quem faz a Justiça eleitoral são as forças 
desarmadas”.

Esse raizeiro xavante que estava curan-
do e benzendo na praça de Cuiabá (MT) 
precisa ser melhor ouvido e estudado. 
Tempos houve em que se pensou em fa-
zer um encontro nacional de pajés, em 
que as experiências acumuladas dos feiti-
ceiros tribais brasileiros seriam compara-
das e analisadas, com vistas à obtenção de 
“garrafadas” mais ou menos poderosas na 
cura de doenças onde a arrogância da far-
macologia ocidental esbarrou impotente.

Lá em nós se cura muitos quebrantos 
com raízes e cascas que o povo conhece 
há séculos e milênios. Digo “o povo”, mas 
quem sabe e conhece são os pajés, aqueles 
homens poderosos que falam e fumam 
com os deuses, e têm poder de curar. Esse 
encontro dos médicos indígenas não se 
realizou por conta de que não se sabe. Ou 
poucos sabem. Seria a oportunidade de se 
ouvir também as orações das rezadeiras. 

Eu mesmo sou testemunha desse po-
der poderoso que têm as almas xamãs do 
povo. Desde a idade média que essas fei-
ticeiras encontram dificuldades não só de 
exercer seus poderes de cura, mas também 
de sobrevivência – queimadas que foram 
tantas nas fogueiras ardentes da Inquisi-
ção. Ainda hoje se pode ouvir nas praças 
da Europa ou no pátio das catedrais o cre-
pitar das chamas e os gritos das condena-
das (dos) ao fogo piedoso da religião.

Dezenas de milhões de pessoas, na sua 
maioria mulheres acusadas de bruxaria, 
foram queimadas em nome do deus dos 
católicos. Naquele tempo era mal negócio 
se emprestar dinheiro a figurões do clero, 
pois muitos deles liquidavam suas dívi-
das liquidando seus credores. Estes eram 
queimados para expulsar os demônios e os 
diabos de seus corpos, pois estariam pos-
sessos. Só assim teriam entrada nos céus. 

Qual a diferença que fazia de ir para as 
chamas do Inferno e às brasas da Inquisi-
ção? Algumas pessoas de prestígio eram 
executadas antes de irem para a foguei-
ra. Foi o caso da judia Branca Dias, aqui 
na Paraíba. Pois a Igreja Católica se ante-
cedeu aos nazistas na perseguição aos ju-
deus, que eram eliminados pela religião 
toda poderosa – um poder que transcendia 
o temporal e decidia o destino das almas, 
despachadas ora para o Céu ou o Inferno.

Os condenados do nazismo não tinham 
pior sorte, pois a morte nas câmaras de gás 
não seria pior de que a morte nas chamas, 
assistida pela multidão curiosa e piedosa. 
Outros, eram enforcados. Pendurados es-
tão pela forca nas vergas da História. Dias 

virão em que os cidadãos do hoje serão in-
quiridos pela execução de bilhões de se-
res mortos para serem devorados pelos 
trilhões de carnívoros, no patíbulo dos 
açougues.

Com que direito o bicho homem mata, 
sangra e esquarteja os outros animais para 
satisfazer sua fome histórica e ancestral? 
Diz o homem que os outros animais não 
têm a consciência da morte. Serão, assim, 
os mais puros e totais inocentes, ao largo 
do Paraíso Terrestre. Quando eu era me-
nino, apreciava a sangria das galinhas no 
quintal lá de casa. Era um tempo em que 
não havia essas aves mortas nos tabuleiros 
das feiras. Era preciso matá-las.

O pescoço depenado para o corte, as 
pernas presas pelo pé da criada carrasca. 
Assim no feminino, pois o masculino era 
o sobrenome do meirinho português que 
durante décadas exerceu a função de co-
locar a corda no pescoço dos desgraçados 
e abrir-lhes o alçapão. “Carrasco” era o 
nome próprio de Belchior Nunes Carrasco, 
o maldito verdugo português. Felizmente, 
esse desapareceu na História.

E o jato de sangue jorrando no prato 
fundo, uma colher de sopa ou um garfo 
batendo o sangue no prato para oxigenar 
a linfa e evitar o coalho precoce. Às vezes, 
a carrasca não queria nossa presença, por-
que teríamos “pena” da vítima assim imo-
lada, e ela demoraria a morrer. Conheci um 
cozinheiro que matava frangos e galinhas 
puxando-lhes o pescoço. Depois, essa prá-
tica passou a ser proibida por lei.

Maria fazia diferente: arrancava os 
olhos dos caranguejos, antes de jogá-los 
n’água fervente, para que não vissem a 
morte.

Sorte carrasca

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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“Eu mesmo sou 
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poderoso que 
têm as almas 
xamãs do povo
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“Hoje, a única 
grande arma, 
indispensável 
ao cidadão, é 
o seu título de 
eleitor”
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Quatro projetos desenvol-
vidos por professores da Rede 
Estadual de Ensino venceram 
o Prêmio Inova Professor, que 
reconhece os melhores proje-
tos inovadores desenvolvidos  
em escolas públicas da Paraí-
ba. Dos sete melhores projetos 
apresentados por professores 
de todo o estado, quatro são da 
Rede Estadual de Ensino. 

A premiação foi de R$ 50 
mil para o primeiro lugar; de 
R$ 30 mil para o segundo e de 
R$ 20 mil para o terceiro colo-
cado. A novidade apresentada 
durante o evento foi a premia-
ção para os projetos classifica-
dos no quarto e quinto lugar, 
na quantia de R$ 10 mil. Além 
disso, os projetos serão inseri-
dos em um banco de práticas 
inovadoras. A cerimônia de 
premiação aconteceu no Cine 
São José, em Campina Gran-
de, no dia 12 de maio.

A Rede Estadual de En-
sino foi contemplada no se-
gundo, terceiro e quinto lu-
gares. O segundo lugar  ficou 
com o professor Françuarly 
Santana dos Santos, da Es-
cola Cidadã Integral Técnica 
José Rocha Sobrinho, da cida-
de de Bananeiras, com o pro-
jeto ‘A Cara da Voz: Dublan-
do, Cantando e Recriando’; o 
terceiro lugar foi para a Esco-
la Cidadã Integral Técnica José 
Bronzeado Sobrinho, da cida-
de de Remígio, com a profes-
sora Cristina Aparecida Bar-
bosa de Lima, com o projeto 
‘Partilhas Agroecológicas’.

Com aumento de 11% nos 
atendimentos de urgência e 
emergência e queda de 9% 
nos sinistros de trânsito em 
relação ao final de semana 
passado, o plantão desse fi-
nal de semana na Emergên-
cia e Urgência do Complexo 
Hospitalar Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro (CHRD-
JC), em Patos, foi bastante mo-
vimentado. Entre às 18h da 
sexta-feira (13) até a meia-noi-
te do domingo (15), foram rea-
lizadas 24 cirurgias, sendo 11 
de emergência e 13 eletivas, e 
198 pessoas deram entrada no 
hospital, dos quais 29 pacien-
tes foram vítimas de sinistro 
de trânsito, sendo a maioria 
deles envolvendo motocicle-

tas. Houve ainda cinco víti-
mas de atropelamento e um 
registro de acidente com au-
tomóvel.

Os plantões de sábado e 
domingo, coincidentemen-
te, tiveram o mesmo núme-
ro de entradas: 85 cada um. 
E entre as 18h da sexta-feira 
até a meia-noite do mesmo 
dia, outras 28 pessoas foram 
atendidas na Emergência e 
Urgência do Complexo. Das 
24 cirurgias realizadas no fi-
nal de semana, a maior parte 
foi vascular, com 11 casos, se-
guida de cirurgia oncológica, 
com seis procedimentos, mas, 
ainda foram realizadas cinco 
cirurgias ortopédicas e duas 
cirurgias gerais.

Sobre os pacientes víti-
mas de sinistro de trânsito, 
a maior parte foi da cidade 
de Patos, com 11 casos, mas o 
hospital atendeu também aci-
dentados das cidades de Con-
ceição, Condado, Mãe D’água, 
Malta, Paulista, Piancó, Santa 
Teresinha, São Bento, Tavares, 
Teixeira, Pombal, Emas, Ma-
naíra e Maturéia.

Além dos casos envolven-
do os acidentados com motos, 
os demais motivos dos aten-
dimentos da unidade no fi-
nal de semana foram de pa-
cientes com dor abdominal, 
queda da própria altura, dor 
no peito, náusea e vômito, di-
ficuldade de respirar, entor-
se ou torção, atropelamento, 

crise nervosa, acidente com 
animal peçonhento ou rai-
voso, dor renal, entre outros 
motivos.

Inovadores, projetos foram desenvolvidos em escolas públicas da Paraíba

Professores do Estado 
vencem concurso

Inova Professor 

Cirurgias
Das 24 cirurgias 

realizadas, a maior 
parte foi vascular, 
com 11 casos, seis 
oncológicas, cinco 
ortopédicas e duas 

cirurgias gerais

postura de 
pré-candidato  

golpe no 
ninho tucano? 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“a internet deu voz aos imbecis”, 
diz ministro sobre milícia digital 

anísio maia reage a efraim  

“Já no primeiro turno” 

cícero: não existe ‘plano b’  

Anísio Maia (PSB) reagiu a críticas que teriam 
sido feitas pelo deputado federal Efraim Filho 
(União Brasil), pré-candidato da oposição ao 
Senado, contra a gestão estadual, em entrevista 
a uma emissora de TV: “Ele esteve no governo 
de João Azevêdo. Quando fazia parte da base, 
João era o melhor governador. Agora, mudou 
de posição. Não deixou nem o canto esfriar e já 
arranjou desculpa para criticar”.   

Anísio Maia afirmou que “a tendência é João 
ganhar já no primeiro turno”. Para ele, essa pos-
sibilidade se justifica porque “o Governo de João 
Azevêdo tem ações estruturantes na Paraíba, 
apesar das dificuldades enfrentadas durante a 
pandemia. E tem mantido os investimentos sem 
o apoio do Governo Federal”. Ele citou ainda que 
a capacidade da gestão é corroborada por um 
detalhe: “O equilíbrio fiscal, a Paraíba alcançou 
o rating AA+”, destacou.       

Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena asse-
gurou que não existe ‘Plano B’ dentro do Pro-
gressistas no tocante ao lado em que o partido 
caminhará nas eleições de outubro. “Não está 
em pauta [um ‘Plano B’]. A gente acredita que o 
melhor para Paraíba é o Progressistas participar 
da composição com o governador João Azevêdo”, 
enfatizou, ressaltado que Aguinaldo Ribeiro é a 
melhor opção para o Senado.   

Os tucanos farão hoje 
uma reunião extraor-
dinária para tentar 
aplacar o desconfor-
to gerado dentro do 
PSDB após a declara-
ção do pré-candidato 
a presidente do par-
tido, João Dória, se-
gundo a qual estaria 
ocorrendo uma “ten-
tativa de golpe” contra 
o resultado das pré-
vias da legenda que 
o escolheram para a 
disputa presidencial – 
ele venceu o ex-gover-
nador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite.    

O deputado Raniery 
Paulino voltou a cobrar 
uma postura mais incisi-
va de Aguinaldo Ribeiro 
quanto à condição de 
assumir, publicamente, 
uma postura de pré-
candidato ao Senado.    
“Aguinaldo qualifica 
muito o debate se for 
candidato a senador, 
mas até agora não ofe-
receu seu nome de for-
ma concreta”, disse. 
“Se o Republicanos as-
sumir uma candidatura 
ao Senado, o que esse 
candidato vai fazer pelo 
partido?”, questionou.  

Em sua jornada contra as “milícias digitais da ex-
trema direita”, que têm atacado o STF, o ministro 
Alexandre de Moraes fez severa avaliação sobre 
o mundo virtual: “A internet deu voz aos imbecis. 
Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa bota 
terno, gravata, coloca painel falso de livros atrás 
e começa a falar desde a guerra da Ucrânia até 
o preço da gasolina, passando pelo Judiciário e 
acaba sempre atacando o Supremo”, disse no 
Congresso Brasileiro de Magistrados, na Bahia. 

galdino diz que efraim não 
cumpriu acordo e fala que 
isso tem gerado “fissuras” 

O Republicanos pode-
rá reavaliar o apoio à pré-

candidatura de Efraim 
Filho (União Brasil) ao 
Senado Federal? Ob-
viamente, somente o 
presidente do parti-
do na Paraíba, Hugo 

Motta, seria capaz de 
revelar algo so-

bre isso, mas o 
fato é que uma 
declaração do 
presidente da 

ALPB, Adriano Galdino (foto), ao cumprir agen-
da política no interior do estado, deixou margens 
para que essa possibilidade pudesse ser conside-
rada. Galdino deixou a entender que Efraim Filho 
estaria descumprindo acordo feito com o partido, 
segundo o qual ele não poderia fazer campanha 
em favor da pré-candidatura ao governo de Pe-
dro Cunha Lima (PSDB). “Isso tem causado uma 
certa preocupação. No acordo ficou acertado que 
ele faria apenas a campanha dele. Ultimamen-
te, Efraim tá fazendo a campanha dele e do can-
didato dele. E como queremos a vitória de João, 
isso tem deixado fissuras nesse acordo”, disse, 
enfatizando que o deputado do União Brasil es-
taria descumprindo o acordo de neutralidade no 
que diz respeito à disputa pelo Governo do Esta-
do. “Vamos alinhar isso para que o acordo pos-
sa ser mantido”, afirmou.        

No quinto lugar, duas es-
colas foram contempladas: a 
Escola Cidadã Integral Técni-
ca Maria do Socorro Ramalho 
Quirino, da cidade de Ima-
culada, com o projeto ‘Sus-
tentabilizart: Um Movimen-
to Artístico e Sustentável no 
Ambiente Escolar’, do pro-
fessor George Pereira Brito; 
e a Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental Professo-

ra Claudina Mangueira de 
Moura, da cidade de João Pes-
soa, com o projeto ‘O Processo 
Criativo em Língua Portugue-
sa exige muita leitura, e práti-
ca na escrita, dos Gêneros que 
nos propusermos a produzir’, 
desenvolvido pelas professo-
ras Danielle Maria da Silva, 
Renata Henriques da Costa e 
o Professor Cristian Vasquez 
Rivera.

n 

A premiação 
foi de R$ 50 
mil para o 
primeiro lugar; 
de R$ 30 mil 
para o segundo 
e de R$ 20 mil 
para o terceiro 
colocado. 
A novidade 
apresentada 
durante o 
evento foi a 
premiação para 
os projetos 
classificados 
no quarto e 
quinto lugares, 
no valor de 
R$ 10 mil

A cerimônia de premiação aconteceu no Cine São José, em Campina Grande

Registradas 24 cirurgias e 198 atendimentos
fInal de semana no HosPItal de Patos

Foto: Secom-PB

Com o objetivo de des-
pertar talentos e atrair os jo-
vens protagonistas na reali-
zação de seu projeto de vida, 
o professor Françuarly Santa-
na, da ECIT José Rocha Sobri-
nho, criou o projeto ‘A Cara 
da Voz: Dublando, Cantando 
e Recriando’. O projeto é rea-
lizado na disciplina Eletiva e 
conta com a participação 30 
alunos, como também no Clu-
be de Dublagem, criado pelos 
próprios estudantes, que jun-
to com o professor escolhem as 
cenas a serem dubladas: cenas 
de filmes; desenhos animados; 
animes e séries sempre na ver-
são original em inglês, espa-
nhol ou japonês. Os estudan-
tes fazem a criação e tradução 

dos scripts para a dublagem 
logo após a mixagem de retira-
da da voz do ator original para 
fazerem a própria dublagem.

“Pra mim foi uma satisfa-
ção receber o segundo lugar 
do prêmio no valor de 30 mil 
reais, pois com esse recurso 
poderemos ampliar o projeto 
não só para os nossos alunos 
como para a comunidade esco-
lar e também os alunos egres-
sos que passaram pelo pro-
jeto e amam a dublagem. O 
Projeto foi desenvolvido com 
intuito de promover a arte da 
dublagem, que é a ramifica-
ção do trabalho do ator e que 
visa exercitar a voz como ins-
trumento de comunicação e 
criação de características vo-

cais para personagens de fil-
mes, séries, animes e desenhos 
animados”, conta o professor 
Françualy Santana. 

Já a professora Cristina 
Aparecida, vencedora do ter-
ceiro lugar com o valor de R$ 
20 mil, desenvolveu o projeto 
‘Partilhas Agroecológicas’. Ela 
deu início ao projeto de for-
ma on-line com estudantes do 
município de Remígio. Duran-
te as aulas remotas, a professo-
ra apresentava em vídeo a par-
te prática da criação de uma 
horta candeeiro e o acompa-
nhamento da fenologia do fei-
jão. Os estudantes enviavam 
fotos e vídeos com registros 
do plantio realizado no terre-
no dos alunos.

“Os estudantes relatam no 
ciclo de avaliação que passa-
ram a dar mais valor à agri-
cultura, bem como os seus 
familiares e se sentem per-
tencentes aos mais diversos 
espaços de sobrevivência. Eu 
fiquei feliz por poder parti-
cipar de um prêmio que va-
loriza o professor, em meio a 
tanta dificuldade que somos 
submetidos, poder escrever e 
mostrar uma das minhas prá-
ticas é gratificante. Esse prê-
mio representa a seriedade e o 
compromisso que temos com 
a educação pública de quali-
dade, mostrar que cada pes-
soa que está dentro do am-
biente escolar é capaz”, disse 
a professora.

Projetos influenciam e despertam talentos

Vencedores
Os projetos vencedores 

serão inseridos em 
um banco de práticas 

inovadoras
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A Paraíba confirmou 
dois falecimentos em de-
corrência do agravamento 
de doença por Covid-19, on-
tem. As vítimas são dois ho-
mens, com faixa etária entre 
70 e 79 anos. Um deles, com 
óbito ocorrido em hospital 
público, não possuía histó-
rico de comorbidades e nem 
de vacinação. O segundo, 
com morte ocorrida em hos-
pital particular, tinha o his-
tórico de doenças neuroló-
gicas e diabetes.

Além disso, foram con-
firmados 57 novos casos 
de contaminação pela Co-
vid-19, chegando a 603.591 
casos no total, onde 446.764 

pessoas são considerados 
recuperados e 10.217 víti-
mas fatais.

De acordo com dados 
disponibilizados pela SES, 
3.506.286 pessoas receberam 
a primeira dose dos imuni-
zantes contra a Covid-19. 
Destes, 3.306.988 pessoas fe-

charam o esquema primá-
rio de vacinação, receben-
do primeira e segunda dose, 
com 85,87% tendo recebi-
do imunizantes de segunda 
dose e 2,29% com imunizan-
te de dose única.

Entre as doses de refor-
ço, 1.857.200 da população 
apta recebeu a primeira 
dose de reforço, represen-
tando 49,51% da população 
estimada, e 34.873 a segun-
da dose de reforço, equiva-
lente a 37,76%. Outras 48.861 
doses foram aplicadas na 
população apta para receber 
doses aplicadas. Também 
são registrados, a aplicação 
de 8.754.215 doses totais de 
9.792.045 imunizantes rece-
bidos pelo Governo do Es-
tado.

O site www.destinoparai-
ba.pb.gov.br, da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) 
está divulgando a progra-
mação junina de todas as ci-
dades que vão realizar o São 
João, entre junho e julho de 
2022. A página está em desta-
que no site e oferece aos inter-
nautas a programação dispo-
nibilizada pelas prefeituras 
paraibanas.

Segundo a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, os feste-
jos juninos presenciais foram 
suspensos em todo o Brasil 

devido à pandemia da Co-
vid-19 em 2020 e 2021. Com 
a vacinação e o cumprimen-
to de medidas sanitárias por 
parte do Poder Público, setor 
privado e a população, houve 
uma redução drástica no nú-
mero de casos confirmados. 
Ela explica que o setor do Tu-
rismo foi um dos mais afeta-
dos em todo o mundo e que, 
neste primeiro trimestre de 
2022, há uma efetiva e anima-
dora retomada das atividades 
turísticas.

“A volta dos festejos juni-

nos em nosso estado é a pro-
va de que estamos superando 
a pandemia da Covid. O São 
João movimenta a economia 
de um grande número de ci-
dades no Litoral e pelo inte-
rior. O caso mais sintomático 
é o de Campina Grande, que 
realiza há mais de 30 anos o 
Maior São João do Mundo. 
A cidade recebe um públi-
co estimado em mais de dois 
milhões de visitantes. A es-
timativa é da própria Embra-
tur, que divulga essa festa em 
todo o mundo”, afirmou.

Os agentes da Opera-
ção Lei Seca do Departa-
mento Estadual de Trânsi-
to da Paraíba (Detran-PB) 
vão trabalhar com novos 
equipamentos, a exem-
plo de coletes balísticos 
e rádios de comunicação 
digital. A entrega foi fei-
ta ontem pelo secretário 
da Segurança e da Defe-
sa Social, Jean Nunes, ao 
superintendente Isaías 
Gualberto, acompanhado 
do diretor administrati-
vo, Celso Fernandes, e do 
coordenador de Policia-
mento, Rochester Vale.

No total, foram entre-
gues 30 coletes e 40 rádios 
comunicadores, que vão 
auxiliar nas ações de com-
bate à alcoolemia no Esta-
do, bem como na seguran-
ça pública da população, 
sobretudo nos finais de se-
mana. A solicitação para a 
cessão dos rádios do tipo 
HT levou em considera-
ção, entre outros fatores, a 
agilidade na comunicação 
entre as forças de seguran-
ça do Estado. Além disso, a 
interação entre as equipes 
se dá exclusivamente por 
meio dos rádios portáteis.

Cooperação
Durante o ato de as-

sinatura da cessão, o se-
cretário Jean Nunes res-
saltou a importância da 
cooperação existente en-
tre os órgãos de seguran-
ça, principalmente no re-
forço às ações do Detran, 
no tocante ao combate da 
alcoolemia por parte da 
Operação Lei Seca. O su-
perintendente Isaías Gual-
berto destacou a melhoria 
na comunicação entre os 
agentes de trânsito e os po-
liciais militares, parceiros 
das ações do Detran-PB.

O governador João Aze-
vêdo participou, ontem, no 
Centro de Convenções de 
João Pessoa, da solenidade 
de conclusão do curso de 
formação de 181 soldados 
da Polícia Militar (PMPB) e 
de oito bombeiros militares. 
No total, foram formados 58 
soldados em João Pessoa; 15 
em Guarabira; 34 em Cam-
pina Grande; 19 em Sumé; 
16 em Patos; 20 em Cajazei-
ras; e 19 em Sousa.  

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual parabe-
nizou os formandos pela de-
terminação e esforço e res-
saltou que os novos soldados 
ingressam em instituições 
respeitadas. “As nossas Po-
lícias são bem avaliadas e 
com a assinatura das promo-
ções no evento de hoje (on-
tem) os soldados formados 
já passam a receber o salário 
integral a partir do próximo 
mês, o que não acontecia an-
teriormente, demonstrando o 
nosso respeito com os profis-
sionais, como fizemos com a 
redução do tempo de promo-
ções, com a incorporação da 
bolsa desempenho, aumento 
do valor das horas extras e do 
cartão alimentação”, frisou.  

Ele também destacou os 
investimentos da gestão es-
tadual para fortalecer a se-
gurança pública. “Nós temos 
a melhor polícia do Norte/
Nordeste e o governo tem tra-
balhado para garantir toda a 
infraestrutura e suporte ne-
cessários, como a construção 
do Centro de Treinamento 

do Corpo de Bombeiros, im-
plantação da Patrulha Ma-
ria da Penha e BEPMotos, 
promoções de militares, o 
que tem resultado na redu-
ção dos índices de criminali-
dade, com a prestação de um 
serviço cada vez melhor à so-
ciedade”, acrescentou. 

O secretário de estado da 
Segurança e da Defesa Social, 
Jean Francisco Nunes, evi-
denciou a responsabilidade 
e preparação dos novos sol-
dados que se integram à po-
lícia paraibana que apresenta 
um dos melhores indicado-
res do país. “Nós promove-
mos importantes ações para 
que possamos continuar no 
ritmo intenso de trabalho in-
tegrado das Polícias Militar, 
Civil, Penal, bombeiros e De-
tran para continuar garantin-
do segurança para nossa po-
pulação e a chegada de novos 
policiais militares e bombei-
ros militares representa um 
reforço relevante para que a 
gente possa continuar imple-
mentando novas operações”, 
declarou.  

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Sér-
gio Fonseca, destacou que os 
novos soldados irão fortale-
cer o policiamento e as ope-
rações em diversos municí-
pios. “Eles chegam em um 
momento muito importante 
porque estamos às vésperas 
do período junino, após dois 
anos sem as festividades tra-
dicionais do Nordeste, e os 
novos militares se somam à 
tropa para oferecer mais se-

gurança à população parai-
bana de todas as regiões do 
estado”, falou. 

O comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, coro-
nel Marcelo Araújo, celebrou 
a chegada dos novos solda-
dos. “O momento de forma-
tura é resultado da dedicação 
e vontade de servir ao próxi-
mo, de salvar vidas e se dedi-
car à sociedade. A nossa ins-
tituição, que completa 105 
anos de existência e de bons 
serviços prestados ao povo 
paraibano, inicia hoje (on-
tem) a comemoração com o 
ingresso de novos soldados 
e com muitas ações executa-
das como a UTI móvel, ser-
viço único no Nordeste que 
beneficia principalmente o 
povo do interior do estado, 
além dos investimentos em 
recursos humanos e com as-
censão profissional mais rá-
pida”, disse.

O soldado Chelton Vidal 
comemorou o ingresso na 
Polícia Militar da Paraíba. 
“Eu prestei o concurso, con-
segui o êxito com a aprova-
ção e acabou se tornando um 
grande sonho e a sociedade 
pode esperar o máximo em-
penho que eu puder”, falou.

O mesmo sentimento foi 
compartilhado pelo bombei-
ro Alan Evangelista. “É uma 
vitória, uma sensação incrí-
vel de ter a oportunidade de 
servir à sociedade e a minha 
expectativa é poder desem-
penhar aquilo que em um 
ano e quatro meses aprendi 
em treinamento”, comentou.

Portal da PBTur divulga festejos 
juninos em municípios paraibanos

Operação Lei Seca: agentes do 
Detran ganham novos equipamentos

Segurança ganha 181 soldados da 
PM e oito bombeiros militares 

Paraíba registra dois óbitos por 
Covid e 57 casos são confirmados
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Estudo mostra perda de arrecadação por congelamento do ICMS corresponde ao primeiro trimestre de 2022
Dados do Comitê Na-

cional de Secretários da Fa-
zenda, Finanças, Receitas 
ou Tributação dos Estados 
e Distrito Federal (Comse-
faz) mostram que os esta-
dos já renunciaram R$ 18,9 
bilhões desde 1º novembro 
de 2021, com o congelamen-
to do PMPF (Preço Médio 
Ponderado ao Consumidor 
Final), índice que serve de 
base de cálculo para o ICMS 
dos Estados. 

De novembro de 2021 a 
abril 2022, a Paraíba perdeu 
em torno de R$ 70 milhões 
de arrecadação do ICMS dos 
combustíveis, após o conge-
lamento do PMPF dos com-
bustíveis.

Estimativa mostra que 

até dezembro de 2022, a re-
dução de recursos dos esta-
dos deverá somar R$ 33,2 
bilhões. 

O Comsefaz calculou 
que essa renúncia ou per-
da de arrecadação corres-
ponde a toda a tributação 
de ICMS - Combustíveis do 
primeiro trimestre de 2022. 
O congelamento dos com-
bustíveis pelos estados está 
previsto até o dia 30 de ju-
nho deste ano. 

PMPF versus bombas
A defasagem de preço 

cobrado no PMPF (Preço 
Médio Ponderado ao Con-
sumidor Final) em relação 
aos das bombas de combus-
tíveis pode ser comparada 

ao da pesquisa de preço da 
ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis). 

O PMPF do litro da gaso-
lina está congelado, desde 1º 
de novembro na Paraíba, em 
R$ 6,10, enquanto na última 
pesquisa semanal de preço 
da ANP, o preço médio na 
bomba já custa R$ 7,11, uma 
diferença média de 16,56%. 
O preço do diesel tem di-
ferença até maior (35,50%). 
O litro do PMPF foi conge-
lado em R$ 4,93 e a última 
pesquisa do diesel da ANP 
apontou preço médio de R$ 
6,68. O etanol tem diferen-
ça de 9,94%, com valores do 
PMPF de R$ 5,13 contra R$ 
5,64 da pesquisa da ANP.

Estados renunciam a R$ 18,9 bilhões
combustíveis

turismo e cultura
melhorias

formatura

dados da saúde

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Vacina
Mais de 3,3 milhões 
de pessoas fecharam 
o esquema primário 

de vacinação contra a 
doença no estado

O congelamento de pre-
ço dos combustíveis por 
seis meses pelos Estados, 
via PMPF, é a comprova-
ção prática que os reajus-
tes nas bombas não deixa-
ram de acontecer para os 
consumidores, apontan-
do uma responsabilidade 
direta da Petrobras e do 
Governo Federal pela alta 
dos combustíveis. Uma das 
principais causas da esca-
lada de preços é a chama-
da Política de Paridade In-
ternacional (PPI), adotada 
pela Petrobras para definir 
os custos dos combustíveis 
com anuência do Governo 
Federal, principal acionis-

ta da estatal, que tem capi-
tal misto. Devido ao PPI, 
em 2021, a gasolina foi rea-
justada 15 vezes enquanto 
o diesel, 12 vezes.

A Petrobras usa o Pre-
ço de Paridade de Impor-
tação (PPI) para definir o 
valor que cobrará dos dis-
tribuidores. Ele conside-
ra o preço dos combustí-
veis praticado no mercado 
internacional (em dólar) 
para calcular os custos lo-
gísticos de trazê-los ao Bra-
sil, além de uma margem 
para remunerar os riscos 
da operação. Com isso, as 
refinarias da companhia 
vendem para as empresas 

distribuidoras os deriva-
dos como diesel, gasolina 
e gás liquefeito a um pre-
ço mais ou menos paralelo 
ao do mercado internacio-
nal, que acaba sendo defi-
nido pela cotação do barril 
de petróleo e pelo câmbio.

Segundo a Comsefaz, o 
modelo adotado pela Pe-
trobras tem sacrificado o 
financiamento de serviços 
públicos utilizados, prin-
cipalmente, pela popula-
ção mais pobre. A alta dos 
combustíveis também tem 
pressionado a inflação, cor-
roendo o poder de com-
pra da população de bai-
xa renda

Responsabilidade da Petrobras

Foto: Francisco França/Secom-PB

João Azevêdo prestigiou o evento, ontem à noite, em JP: “As nossas Polícias são bem avaliadas”
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A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob) anun-
ciou ontem que existe um pro-
jeto para ampliar os atuais 101 
quilômetros de trajeto ciclovi-
ário da cidade para 235 quilô-
metros, atendendo as regiões 
sul, norte e oeste, abrangendo 
toda a capital paraibana. 

O superintendente Expe-
dito Leite Filho informou que 
estão previstas para o próxi-
mo final de semana, dentro da 
programação do Maio Amare-
lo, ações e comandos educati-
vos na orla com o objetivo de 
conscientizar motoristas sobre 
o respeito às ciclovias e ciclofai-
xas, para garantir mais segu-
rança aos usuários.

O Movimento Maio Ama-
relo é conhecido como o mês 
de conscientização para redu-
ção de acidentes no trânsito e, 
de acordo com o superinten-
dente, irá contemplar os pro-
jetos voltados aos ciclistas do 
município. Trata-se de uma 
ação mundial que busca edu-
car a população para um trân-
sito mais seguro e sem vítimas.

Em 2022 o tema é “Juntos 
salvamos vidas”, e durante 
todo o mês a Semob-JP segui-
rá um calendário de ativida-
des para todos os públicos so-
bre boas práticas no trânsito, a 
exemplo do respeito aos ciclis-
tas, carroceiros, às sinalizações 
e as faixas de pedestres.

Para a advogada Fátima 
Leal, a conscientização e o res-
peito são fundamentais quan-
do se fala na relação entre ci-

Semob quer ampliar de 101 para 235 quilômetros o total de áreas exclusivas para a circulação de bicicletas

Mais espaços para os ciclistas em JP
trânsito

n  
Objetivo do 
projeto de 
expansão é 
beneficiar 
sobretudo as 
áreas sul, norte e 
oeste da capital, 
com faixas para 
a circulação de 
bicicletas

clistas e motoristas. “Tenho o 
maior respeito por quem anda 
sobre duas rodas, mas têm 
muitos ciclistas que não res-
peitam os próprios limites e se 
arriscam, provocando aciden-
tes”, opinou.

Ela acredita que mais cam-
panhas poderiam ser feitas, en-
sinando também os ciclistas a 
respeitarem o trânsito. “Res-
peito é uma via de mão dupla. 
Inclusive, se houvesse melho-
res punições também para ci-
clistas e pedestres, não só para 
motoristas, acho que eles iriam 
se policiar mais”, afirma. 
 
Segurança no trânsito 

O desrespeito dos motoris-
tas, a falta de fiscalização das 
ciclovias e a ausência de sina-
lização adequada são algumas 
das críticas citadas pelos ciclis-
tas que circulam pela cidade 
de João Pessoa, sejam eles per-
tencentes aos chamados “gru-
pos de pedal” ou que passeiam 
sozinhos. 

No entanto, reconhecem 
que muitas mudanças positi-
vas já ocorreram. A ampliação 
dos espaços destinados às bici-
cletas é uma das principais me-
lhorias destacadas, principal-
mente na orla ou nos bairros 
próximos a essa região. 

Tércio Barros tem 59 anos e 
há pouco mais de um ano saiu 
da cidade de Cuiabá (MT) para 
morar em João Pessoa. Há cer-
ca de dois meses pedala na ci-
dade como forma de garantir 
maior qualidade de vida. No 
entanto, reconhece que ainda 
há muito a melhorar no mu-
nicípio para que os ciclistas se 
sintam seguros. 

“Estou pedalando três ve-

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros (Sitrans) 
e o prefeito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima, se reuniram 
pela primeira vez ontem, depois 
do impasse da suspensão de qua-
tro linhas que atendiam os distri-
tos da cidade e zona rural. Na reu-
nião, as empresas asseguraram que 
não ocorrerão novas paralisações. 

O encontro havia sido solicitado 

pelas empresas no início da sema-
na passada, mas o município con-
dicionou o encontro, mediante do 
restabelecimento do serviço.

A reunião ocorreu na sede da 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público (STTP). O pre-
feito solicitou das empresas a aqui-
sição de novos ônibus, limpeza, co-
locação de câmeras e regularidade. 
“Antes nós tínhamos a pandemia 
que fez com que o transporte não 
circulasse durante os fins de sema-
na e feriados. Porém, não se justifi-
ca mais faltar ônibus para os usuá-

n
Reunião 
com o 
prefeito 
foi pedida 
pelas 
empresas, 
após 
suspensão 
de quatro 
linhas de 
ônibus

Atividades
Ações educativas do 
Maio Amarelo serão 

realizadas na orla, no 
final de semana

Empresas de ônibus descartam fazer novas paralisações
em campina grande

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

zes por semana. Mudei meu es-
tilo de vida porque me incomo-
dava ficar sedentário. Acredito 
que muitas vias são bem sina-
lizadas e têm uma boa exten-
são, mas infelizmente alguns 
motoristas não nos respeitam”, 
comenta.

Tércio defende mais ações 
junto aos motoristas e moto-
queiros, pedestres e ciclistas, 
incluindo ensinamentos quan-
to ao uso dos equipamentos de 
proteção  (como o capacete, por 
exemplo). “O capacete evita o 
traumatismo craniano”, des-
taca. “Eu também dirijo carro 
e quando a pessoa se vê ciclis-
ta é preciso ter cuidado”.

Segundo acrescentou, os 
motociclistas, inclusive, estão 
entre os condutores mais peri-
gosos, porque já se tornou co-
mum eles utilizarem indevi-
damente as ciclovias. “Além 
de atrapalhar, pode causar um 
acidente grave”, alertou.

Sobre a sinalização, ele res-
salta que é preciso lembrar os 
bairros onde os ciclistas não 
têm locais adequados para a 
travessia. “Tem locais onde a si-
nalização está um pouco apa-
gada e é preciso conservar as 
faixas, pensando nos ciclistas 
que andam à noite, como os 
grupos de pedal ou aqueles 

que praticam o esporte para 
competição”.

Rodrigo Alves, por sua vez, 
é líder do Grupo Pedal José 
Américo e conta que sua equi-
pe costuma sair todas as terças 
e quintas-feiras à noite em João 
Pessoa. E nos domingos pela 
manhã ocorrem as trilhas pelo 
Conde, Lucena e outros desti-
nos. O grupo inclui o nível ini-
ciante, porém, em uma fase 
um pouco mais elevada do que 
aqueles que estão aprendendo 
a andar pela cidade.

Os trajetos geralmente são 
de 35 quilômetros de distân-
cia durante a semana com uma 
velocidade entre 17 e 20 qui-
lômetros. “Não divulgamos a 
rota por questões de seguran-
ça, só anunciamos na hora do 
passeio. Mas, andamos sempre 
pela praia, Perimetral Sul, Cen-
tro de João Pessoa e outros lo-
cais. Porém, a rota do domingo 
pode ser mais longa”, pontuou. 

Ele lembra que o ciclista em 
João Pessoa atualmente possui 
poucas ciclovias para andar 
e os passeios acontecem mui-
tas vezes nas mais conhecidas, 
como na Beira-Rio em direção 
à praia e a do José Américo até 
depois do Mangabeira Sho-
pping. “Não existem ciclovias 
em muitos trechos e ir pela pis-
ta é perigosíssimo”, observa.

Rodrigo reforçou ainda que 
a maioria dos motoristas inva-
de os espaços com manobras 
perigosas. Por isso, além de su-
gerir a instalação de mais ciclo-
vias pede maior fiscalização. 
“É comum vermos motociclis-
tas empinando moto na ciclo-
via. Isso pode causar um gran-
de acidente. Tem que ter mais 
ações de educação”, finalizou.

Conforme a Resolução do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) nº 947/2022, nas 
ciclovias ou ciclofaixas pode-
rão passear os seguintes veí-
culos: patins, skates, bicicletas, 
triciclos, patinetes e bicicle-
tas elétricas. Essa circulação é 
permitida desde que não ultra-
passem a velocidade de 25 qui-
lômetros por hora e não possu-
am acelerador. 

Mas, não são permitidos os 
passeios de ciclomotores (50 
cilindradas), além de veículos 
motorizados, como motos ou 
carros. Esse grupo não pode 
passar nas ciclovias e ciclofai-
xas por serem veículos que ul-
trapassam 25 quilômetros de 
velocidade.

As normas de circulação 
e conduta para ciclistas os de-
mais condutores estão no Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB), cuja orientação é: “Nas 
vias urbanas e nas rurais de 
pista dupla, a circulação de bi-
cicletas deverá ocorrer quando 
não houver ciclovia, ciclofai-
xa ou acostamento, ou quan-
do não for possível a utilização 
destes, nos bordos da pista de 
rolamento, no mesmo sentido 
de circulação regulamentado 
para a via, com preferência so-
bre os veículos automotores.”

A autoridade de trânsito 
poderá autorizar a circulação 
de bicicletas no sentido contrá-
rio ao fluxo dos veículos, desde 
que dotado o trecho com ciclo-
faixa. O CTB prevê ainda que 
os motoristas deem preferên-
cia e facilitem a passagem de 
ciclistas e outros veículos não 

motorizados, mantendo dis-
tância lateral de 1,5 metro. 

O CTB também diferen-
cia os espaços sinalizados uti-
lizados pelos ciclistas. Assim, 
a ciclovia é uma pista própria 
destinada à circulação de ci-
clos, separada fisicamente do 
tráfego comum. Ela pode ser 
unidirecional (sentido único 
de circulação) ou bidirecional 
(sentido duplo). Já a ciclofaixa 
é uma parte da pista de rola-
mento (junto com os demais 
veículos) destinada à circula-
ção exclusiva de ciclos, delimi-
tada por sinalização específi-
ca. Ela pode ser construída no 
mesmo nível da pista, calçada 
ou canteiro e também pode ser 
uni ou bidirecional.

Existe ainda a ciclorrota 
que é o espaço compartilha-
do, ou seja, a calçada, cantei-
ro, ilha, passarela, passagem 
subterrânea, via de pedestres, 
faixa ou pista, sinalizadas, em 
que a circulação de bicicletas é 
compartilhada com pedestres 
ou veículos. Há também o pas-
seio compartilhado, que é uma 
parte da via pública que é des-
tinada prioritariamente aos pe-
destres, mas os ciclistas podem 
dividir a mesma área.

A lei descreve algumas pu-
nições relacionadas às ciclo-
vias ou ciclofaixas. Uma delas 
é a multa e remoção do veículo, 
caso esteja estacionado sobre 
esses locais. O condutor tam-
bém paga uma multa se parar 
seu veículo sobre ciclovia ou ci-
clofaixa ou mesmo se transitar 
nessas áreas (infração gravíssi-
ma, segundo o CTB neste caso). 

O que diz a legislação

Falta de fiscalização das áreas de circulação para bicicletas, ausência de sinalização e desrespeito por parte de motoristas de veículos são problemas enfrentados pelos ciclistas

Foto: Marcos Russo

rios”, declarou. Ele informou que o 
número de usuários vem crescen-
do e que durante o mês de feverei-
ro foram mais de 900 mil pessoas 
utilizando o sistema. Foi solicita-
do também das empresas a circu-
lação dentro dos bairros, a exemplo 
do Pedregal, onde há denúncia de 
que uma das linhas só estaria mar-
geando a localidade.

O presidente do Sitrans, Alberto 
Nascimento, informou que o servi-
ço já está normalizado, mas assegu-
rou que a prefeitura teria reduzi-
do o valor do subsídio repassado 

às empresas, o que inviabilizava 
o serviço. 

O impasse das empresas com 
o município ocorreu há 10 dias 
quando o Sitrans informou da sus-
pensão das linhas que atendem os 
distritos de São José da Mata, Ga-
lante e Jenipapo, além das comuni-
dades do Estreito e Salgadinho. A 
justiça foi acionada e de início, es-
tipulou uma multa de R$ 20 mil, e 
depois aumentou para R$ 100 mil. 
Os ônibus só voltaram a circular 
no final da tarde da última quin-
ta-feira. 

Melhorias
Prefeitura de CG 
quer a compra de 

novos ônibus, mais 
limpeza e câmeras

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com
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A Polícia Civil da Paraí-
ba, através de informações 
do Banco de Dados Genético 
do Instituto de Polícia Cien-
tífica (IPC), conseguiu iden-
tificar que um homem de 42 
anos que cumpre pena em 
um dos presídios de João Pes-
soa, também é o responsável 
por mais nove estupros, tota-
lizando 10 casos de estupro, 
todos cometidos na Zona Sul 
de João Pessoa.

O diretor do IPC, Marcelo 
Burity, a chefe do Laboratório 
de DNA Forense, Sara Gurgel 
e a Coordenadora das Dele-
gacias da Mulher da Paraí-
ba, delegada Sileide Azevedo, 
receberam a imprensa em en-
trevista coletiva, ontem, para 
falar sobre o caso.

Segundo a delegada Si-
leide Azevedo, o homem foi 
preso em 2020 após uma ví-
tima procurar a Delegacia 
da Mulher, em João Pessoa, e 
relatar o caso de estupro. Foi 
realizada coleta de material 
genético e o suspeito foi pre-
so, vindo depois a ser conde-
nado e permanecer na cadeia 
após a confirmação do crime.

“É muito importante que 
as vítimas procurem a Dele-
gacia da Mulher. Elas não po-
dem ficar caladas. Em caso de 
estupro, essa procura deve 
ser imediatamente após o 
fato, sem que a mulher faça 
qualquer tipo de higieniza-
ção. Com isso, podemos so-
licitar o exame sexológico e 
colher o material que depois 
será confrontado com o DNA 
do suspeito. Qualquer abuso 
ou violência contra a mulher 
deve ser denunciado ime-
diatamente”, afirmou Sileide 
Azevedo.

Foi justamente a partir da 
confrontação de dados ge-
néticos que outros nove ca-
sos de vítimas de estupro fo-

ram confirmados contra esse 
mesmo homem, preso graças 
à denuncia de uma vítima. 

“Os outros casos aconte-
ceram entre os anos de 2010 
e 2020, todos em bairros da 
Zona Sul da cidade. As ví-
timas tinham entre 15 e 26 
anos de idade e todas foram 
assaltadas antes de serem es-
tupradas. O DNA forense é 
uma prova científica irrefu-
tável, não há como dar erra-
do, portanto fica comprovado 
que esse estuprador é o mes-
mo que violentou as 10 mu-
lheres, completou a delega-
da Sileide Azevedo.

Outra coisa que é impor-
tante destacar é que o Minis-
tério Público tem um papel 
fundamental na resolução 
desses casos, pois foi a partir 
da solicitação do MP que os 
dados do suspeito foram in-
seridos no Banco de Dados de 
DNA Forense, que é um ban-
co de dados nacional e serve 
para a confrontação com ma-
terial coletado das vítimas.

Além desse caso, um ou-
tro está sendo investigado. 
Um homem que também já 
cumpre pena por estupro te-
ria seu perfil genético con-
frontado e confirmada sua 
participação em, pelo menos, 
mais três vítimas em João 
Pessoa. 

Homem, de 42 anos, foi condenado e está preso; ele também cometeu mais nove crimes sexuais na Zona Sul de JP

PC identifica autor de 10 estupros
pelo perfil genético

Vítimas
Casos ocorreram 
entre 2010 e 2020 
e vítimas tinham 
entre 15 e 26 anos 

de idade

O diretor do Instituto de 
Polícia Científica da Paraíba 
(IPC-PB), Marcelo Burity, re-
velou durante a entrevista que 
a Paraíba já inseriu 3.618 per-
fis genéticos no Banco de Da-
dos Nacional. Isso referindo-
se apenas aos dados do ano de 
2020. “Desses 3.600 perfis que 
colocamos no Banco Nacional, 
360 são relacionados a crimes 
sexuais, ou seja, 10% dos per-
fis genéticos se referem a cri-
mes de estupro”, disse.

A chefe do Laboratório de 
DNA Forense da Paraíba, Sara 
Gurgel, também revelou dados 
importantes. “Ao contrário do 
que muita gente pensa, não é 
somente para comprovar cri-
mes de estupro que são guar-
dados os perfis genéticos. Eles 
também servem para outros ti-
pos de confrontação, como por 

PB já inseriu mais 3,6 mil perfis genéticos

exemplo, para desvendar cri-
mes contra o patrimônio”, as-
segurou. 

Ele acrescentou: “Sobre os 
estupros, não é necessário, obri-

gatoriamente, que haja ejacula-
ção para que os exames possam 
comprovar o crime. Se houve 
qualquer abuso sexual, a mu-
lher deve sim procurar uma de-

legacia e fazer a denúncia, con-
versando e explicando o que 
ocorreu a uma delegada. Esta 
decidirá se vai pedir o exame 
sexológico às equipes do IPC”.

Perfis genéticos não são usados só para desvendar estupros, mas também para outros tipos de crimes

n 

Identificação 
do estuprador 
foi possível 
após ele 
ter material 
genético 
coletado 
quando foi 
preso em 2020

Diretor do IPC, Marcelo Burity, com a chefe do Laboratório de DNA Forense, Sara Gurgel, e a delegada Sileide Azevedo

Foto: Polícia Civil da Paraíba

Foto: IPC/PB

período chuvoso

Ceatox alerta para o risco 
de picadas de escorpiões

O Centro de Informação e 
Assistência Toxicológica (Cea-
tox), fez ontem um alerta à po-
pulação pessoense para que 
todos redobrem os cuidados 
com os escorpiões nesse perío-
do chuvoso. Segundo o coorde-
nador-adjunto do Ceatox, Luiz 
Carlos, os números desse ano 
ainda não foram computados, 
mas no ano passado foram re-
gistradas 2.557 picadas de es-
corpião, uma média de 200 por 
mês. “Os bairros onde são re-
gistrados o maior número de 
vítimas são os seguintes: Man-
gabeira, José Américo, Valenti-
na e Castelo Branco”.

Com a aproximação do pe-
ríodo mais chuvoso do ano, é 
comum a proliferação do es-
corpião porque esse é o perío-
do propício para a procriação 
deles. Porém, a reprodução do 
escorpião acontece ao longo 
do ano, inclusive no verão. A 
população precisa redobrar a 
atenção, pois estes animais mi-
gram para as residências em 
busca de lugares aquecidos. 

O escorpião amarelo 
(Tityus stigmurus) é a espécie 
predominante no Nordeste. Os 
sintomas de uma pessoa pica-
da por escorpião são dor no lo-
cal da picada, podendo irradiar 
para todo o corpo, ocasionan-
do dormência.

O primeiro socorro para 
pessoas picadas por escorpião 
é o seguinte: lavar o local atin-
gido com água e sabão neutro, 
realizar compressas de água 
morna (temperatura supor-
tável) e em seguida, a vítima 
deve ser socorrida para o Hos-
pital Universitário. Em pica-
das leves, o tratamento consis-
te na aplicação de anestesia no 
local da ferroada (lidocaína a 
2%) que dura cerca de três ho-
ras, ingestão de líquidos e me-
dicação comum para dor. Em 
casos de picada moderada a 
grave, recomenda-se o soro an-
tiescorpiônico (obtido de escor-
piões vivos). 

Para se manter distante dos 
escorpiões, a recomendação é 
que as pessoas tenham jardins 
e quintais limpos, evitando fo-
lhagens densas junto a pare-
des e muros, além de deixar a 
grama aparada. E também não 
acumular materiais de cons-
trução nos terrenos baldios ou 
quintas e manter o ambiente li-
vre de baratas, que são o prin-
cipal alimento dos escorpiões.

O Ceatox funciona em ho-
rário comercial no período das 
7h até as 19h, de segunda a sex-
ta-feira. Informações ou regis-
tros de casos podem ser feitos 
pelos fones: 0800- 7226001 ou 
(83) 3216-7007. E-mail: ceatox-
pb@yahoo.com.br Site: www.
ufpb.br/ceatox. 

são João de cg

Divulgada programação nos distritos

As datas dos festejos ju-
ninos nos distritos de Ga-
lante e São José da Mata, 
em Campina Grande, foram 
definidas e divulgadas. Os 
dois locais são um braço da 
festa que ocorre no Parque 
do Povo, e também são bas-
tante visitados pelos forro-
zeiros para curtir o evento 
durante o dia, com música 
mais tradicional. 

Além dos shows, quadri-
lhas e grupos de dança esta-

rão se apresentando.
Em Galante, a festa vai 

acontecer durante oito dias 
nos finais de semana segui-
dos. O São João do distrito 
acontecerá nos dias 18, 19, 
23, 24, 25, 26 de junho, e 2 e 
3 de julho. O evento na cida-
de também é marcado pela 
locomotiva do forró, mas 
a prefeitura informou que 
ainda não sabe se esse ano 
ele vai acontecer, tendo em 
vista as condições precárias 
da ferrovia que liga Campi-
na Grande a Galante.

Já no Distrito de São José 
da Mata, localizado às mar-

gens da BR-230, saída para 
o Sertão do Estado, a fes-
ta acontece nos dias 23, 24, 
25, 26, 29 e 30 de junho. Os 
shows estão marcados para 
acontecer sempre a partir 
das 20h.

De acordo com a Coor-
denadoria de Turismo do 
Município, a estimativa é 
de que o Distrito de Galan-
te atraia 10 mil pessoas por 
dia de programação e São 
José da Mata, duas mil pes-
soas a cada dia.

A secretária de Desen-
volvimento Econômico, Ro-
sália Lucas, informou que 

durante os 31 dias de festa 
Campina Grande deverá re-
ceber cerca de dois milhões 
de pessoas, que passarão 
pelo Parque do Povo e tam-
bém pelos distritos.

“Tivemos quase dois mi-
lhões em 2019. Agora a esti-
mativa é ser maior pela de-
manda reprimida dos dois 
anos sem o evento presen-
cial, por conta da pandemia. 
Além disso, a ampliação dos 
voos diretos de São Paulo 
pra o aeroporto de Campi-
na Grande vai ajudar muito 
a ter turistas chegando por 
aqui”, declarou.

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Expectativa é que um público de 10 mil pessoas seja atraído a cada dia de festejo junino no Distrito de Galante, em Campina Grande 

Foto: Codecom/PMCG/Arquivo

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Curtas
PM evita crime e apreende 
armas em Santa Rita

Um assassinato foi evitado pela Polícia 
Militar no Bairro Várzea Nova, em Santa Rita. 
Na ocasião, foram localizados quatro suspeitos 
de envolvimento com a tentativa de homicídio e 
também a vítima. No local, foram apreendidos 
um revólver e várias munições intactas e defla-
gradas de calibres diferentes.

Segundo as informações do Ciop, estavam 
ocorrendo disparos na área e guarnições do 7º 
BPM foram ao local, mas os envolvidos conse-
guiram fugir e apenas a vítima foi localizada. 
Ela pediu socorro aos policiais. 

Houve buscas na localidade e os envolvi-
dos foram localizados escondidos numa casa 
abandonada e conduzidos, juntos com a vítima 
e o material apreendido, para a sexta Delega-
cia Distrital, em Santa Rita. De acordo com a 
polícia, há brigas entre facções rivais.

Discussão em festa deixa 
quatro feridos à bala

Quatro jovens foram atendidos no Hospital 
de Emergência e Trauma de Campina Grande 
vítimas de uma troca de tiros ocorrida na noite 
do domingo (15), no sítio Velho, Zona Rural de 
Areia, após um acerto de contas.

De acordo com a Polícia Militar, a troca de 
tiros aconteceu por volta das 19h, após dois 
jovens iniciarem uma discussão e, na ocasi-
ção, ambos sacaram suas armas e efetuaram 
disparos, atingindo pessoas que estavam no 
local e nada tinham com a questão. 

Os quatro feridos foram, inicialmente, leva-
dos para o hospital de Areia e depois transfe-
ridos. Segundo ainda a PM, a motivação da 
troca de tiros está relacionada com o tráfico 
de drogas na região. Os feridos foram Jona-
than Batista (19 anos), Luís Edvaldo (18 anos), 
Thiago Mateus da Silva (19 anos) e Josivaldo 
da Silva (19 anos).

Acusado de assassinato 
tem audiência no dia 20

A juíza Francilucy Rejane de Sousa, do 2º 
Tribunal de Júri de João Pessoa, marcou para 
o próximo dia 20 a continuação da audiência 
de instrução que tem como acusado Johannes 
Dudeck, apontado como autor do estupro e 
assassinato da estudante Mariana Thomaz. 

Na última quinta-feira (12), ocorreu audi-
ência semipresencial, no Fórum Criminal da 
capital e por vídeoconferência, quando foram 
ouvidas testemunhas. No entanto, Johannes so-
mente será interrogado na próxima audiência. 
O corpo de Mariana Thomaz foi encontrado no 
dia 12 de março, no apartamento do empresá-
rio, apresentando sinais de estrangulamento.
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Coronel Sérgio autoriza 
obra em visita ao 6º BPM

O coronel Sérgio Fonseca, comandante-
geral da Polícia Militar, esteve em visita ao 6º 
Batalhão, com sede em Cajazeiras, quando 
autorizou o início das obras de reconstrução 
do sistema de abastecimento hídrico e da 
rede elétrica da unidade militar, no Sertão do 
estado. 

Na oportunidade, ele foi recebido pelo 
comandante da unidade, tenente-coronel Ni-
colau Terceiro, e ainda manteve uma reunião 
com oficiais e praças no auditório do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB); ele apresentou seus 
objetivos à frente do comando da Corporação. 

Sérgio Fonseca falou da preparação da tro-
pa, em todo o estado, para os festejos juninos 
e anunciou para o próximo dia 25 a instituição 
do “Dia de Cuidar” do Policial Militar, que terá 
o objetivo de oferecer pronto atendimento a 
todos os militares, do praça ao oficial.

Coronel Sérgio visitou as dependências do 6º Batalhão

Fotos e filmagens com crianças estavm em celulares e ‘pen drives’ apreendidos

Homem é preso no Brejo 
com material pornográfico

contra pedofilia

Mais um trabalho de com-
bate à prática de abuso sexual 
contra crianças e adolescentes 
foi realizado ontem na cida-
de de Guarabira, no Brejo pa-
raibano, através da Delegacia 
Especializada em Crimes Ci-
bernéticos, Instituto de Polí-
cia Científica e 4° Superinten-
dência de Polícia Civil. Houve 
o cumprimento de mandado 
com a apreensão de diversos 
aparelhos (celulares, pen dri-
ves, discos rígidos e cartões de 
memória) que apresentavam 
material pornográfico envol-

vendo crianças e adolescentes. 
Em Guarabira, o proprietá-

rio de uma residência, alvo do 
mandado de busca e apreen-
são, foi preso em flagrante. O 
crime está relacionado ao Ar-
tigo 241-B da Lei n. 8.069/1990, 
que fala sobre o armazenamen-
to de pornografia infantil.

Segundo o delegado Joa-
mes Oliveira, titular de Crimes 
Cibernéticos, a Operação “Ino-
cência” é fruto da utilização de 
técnicas avançadas de investi-
gação em ambiente cibernéti-
co após treinamento realizado 
pela Agência Federal Ameri-
cana Homeland Security In-
vestigations (HSI) e pelo Mi-

nistério da Justiça e Segurança 
Pública. “A prisão do investiga-
do já foi comunicada à Justiça 
para os devidos procedimen-
tos”, informou Joames.

A Delegacia de Crimes Ci-
bernéticos (DECC) foi criada 
em junho do ano passado e 
está instalada na Central de 
Polícia Civil de João Pessoa, 
mas tem abrangência em toda 
a Paraíba, investigando e dan-
do suporte a investigações rea-
lizadas pelas demais delega-
cias do estado.

Parador
Ainda em Guarabira, e 

ainda Sapé, Solênea, Maman-

guape e Itabaiana, foi realizada 
a Operação “Parador 27”, com 
flagrante por prostituição in-
fantil e veículo roubado/adul-
terado em locais que funcio-
nam como bares. Segundo o 
delegado Sylvio Rabelo, coor-
denador da Polícia Civil na re-
gião do Brejo, esse tipo de ope-
ração está sendo realizada e 
qualquer denúncia pode ser 
feita através do 197 (Disque De-
núncia) e 190 (Polícia Militar).

A operação, que aconteceu 
no fim de semana, contou com 
a participação de policiais ci-
vis, militares, PRF Corpo de 
Bombeiros, Conselhos Tutela-
res, além do MPU/MPT.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com
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 Operação “Parador 27”: policiais fiscalizaram bares em cidades do Brejo e flagraram prostituição infantil e veículos roubados

O delegado Marcos Vas-
concelos, titular da Delegacia 
de Acidentes de Trânsito, in-
formou que agentes da espe-
cializada estão em buscas de 
imagens de câmeras de moni-
toramento do local onde ocor-
reu o acidente que matou o 
motoqueiro Bruno Barros Ba-
tista, de 29 anos, sepultado no 
início da tarde de domingo no 
cemitério do bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa.

Marcos Vasconcelos disse 
que está aguardando os laudos 
periciais realizados no local 
do acidente – cruzamento das 
avenidas Espírito Santo com 
Piauí, no Bairro dos Estados, 
na capital. O veículo que coli-
diu com a moto pilotada por 

Bruno era dirigido por uma 
mulher que não teve a identi-
dade revelada. Ela foi autuada 
em flagrante, no entanto, foi li-
berada para responder o in-
quérito em liberdade, pois foi 
submetida ao teste do bafôme-
tro, que foi negativo.

A motorista, logo após a co-
lisão, abandonou o carro cerca 
de 800 metros do local. Vários 
motoqueiros resolveram incen-
diar o carro, enquanto que ou-
tro grupo saiu em perseguição 
ao carro de um irmão da mu-
lher que estava dando fuga e, 
na Avenida Epitácio Pessoa, de-
predou o veículo. “Vamos ten-
tar identificar esse pessoal, que 
pode responder por danos ma-
teriais de terceiro”, disse.

Mulher vai responder a 
inquérito em liberdade

acidente com morte

Bruno morreu quando pilotava moto que colidiu com carro

Foto: Redes Sociais

Guarnições da Polícia 
Militar estão em diligências 
com o objetivo de localizar 
o grupo que explodiu, no fi-
nal da manhã de ontem, um 
carro-forte na BR-230, entre 
os municípios de Aparecida 
e Pombal, Sertão do estado. 
Estão sendo utilizados equi-
pes dos batalhões de Caja-
zeiras, Sousa, Patos e Cato-
lé do Rocha.

De acordo com informa-
ções colhidas pelos policiais 
que atenderam a ocorrência, 
o grupo de assaltantes inter-
ceptou o carro-forte da em-

presa Preserve na localida-
de conhecida por Serrote do 
Tigre. Pessoas que residem 
às margens da rodovia fe-
deral disseram aos policiais 
que ouviram vários disparos 
de armas de fogo, que teriam 
sido efetuados pela quadri-
lha durante o roubo ao veícu-
lo de transporte de valores, 
além de uma fumaça preta.

Para impedir diligências 
da Polícia Militar e da Polícia 
Rodoviária Federal, os ban-
didos atearam fogo em um 
veículo Renegade (Jeep) e jo-
garam grampos na rodovia.

PM procura grupo que 
explodiu carro-forte

buscas

O empresário Marcos Oli-
veira, que estava desapareci-
do desde a quarta-feira pas-
sada, foi encontrado no fim 
de semana em um rio, entre 
as cidades de Sousa e Uiraú-
na, no Sertão do estado, en-
volvido em um saco plástico.

Marcos era proprietário 
de uma empresa de vigilân-
cia e de um clube de tiro em 
Uiraúna. A polícia soube que 

ele saiu de casa dizendo que 
ia a Sousa para trabalhar na 
segurança de uma escola e 
não deu mais notícias. 

A suspeita da polícia é que 
Marcos tenha sido morto por 
vingança, pois ele era bastan-
te conhecido da polícia e ti-
nha costume de auxiliar com 
a PM na prisão de criminosos 
que flagrava furtando duran-
te rondas de vigilância.

Corpo de empresário é 
encontrado dentro de saco

represália
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De janeiro a abril de 2022, 
a Paraíba registrou 61,9% me-
nos óbitos maternos do que 
no mesmo período do ano 
anterior. Os dados são do Sis-
tema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) e infor-
mam que, nos quatro primei-
ros meses de 2021, ocorreram 
21 mortes maternas contra 
oito do primeiro quadrimes-
tre de 2022. A redução ocorre 
no momento em que a Paraí-
ba ampliou o Centro Estadu-
al de Regulação Hospitalar 
para atuar também nos cui-
dados maternos.

 Desde março de 2022, o 
complexo regulador estadu-
al monitora e direciona os lei-
tos na linha materno-infantil, 
com objetivo de centralizar as 
solicitações para disponibili-
zar o leito para as usuárias 
em tempo oportuno, reduzin-
do os índices de mortalida-
de materna. Desde a implan-
tação, o serviço de regulação 
obstétrica já atendeu 3.033 pa-
cientes, sendo 1.040 da 1ª Ma-
crorregião de Saúde, 1.339 da 
2ª macro e 627 da 3ª.

 Há ainda 27 pacientes 
oriundos de outros estados. 
Os municípios que mais aten-
deram pacientes foram João 
Pessoa, localizada na 1ª ma-
cro, com 474 regulações; Cam-
pina Grande, na 2ª macro, 
com 303 regulações e Patos, 
na 3ª Macrorregião de Saúde, 
com 81 pacientes regulados.

 Segundo a secretária esta-
dual de Saúde, Renata Nóbre-
ga, essa ação representa ga-
rantia de atendimento para 
as gestantes em todas as re-
giões do estado. “A partir de 
1º de março, as nossas gestan-
tes são acompanhadas pela 
regulação estadual, garantin-
do o monitoramento do cui-
dado humanizado e qualifi-
cado para as mães e os bebês 
que necessitam de cuidados 
de alto risco, independente 
do município onde elas este-

Estado investiu mais de R$ 7 milhões em equipamentos para a rede materno-infantil, contemplando 13 hospitais

PB reduz em 61% os óbitos maternos
de janeiro a abril

2021 
Nos quatro 

primeiros meses 
do ano passado, 

ocorreram 21 
mortes maternas 

jam”, explica.
 Ao mesmo tempo, a Para-

íba investiu mais de R$ 7 mi-
lhões em equipamentos para 
a rede materno-infantil, que 
contemplam 13 hospitais. O 
investimento foi direcionado 
para as salas de parto de todo 
o estado e também tem pro-
porcionado melhorias nos lei-
tos das Unidades Intensivas 
Neonatais e no acompanha-
mento do pré-natal ao puer-
pério, levando a garantia da 
saúde à população paraiba-
na. Somente em Cajazeiras, 
o estado dobrou o número 
UTIs Neonatais,  saindo de 
três para seis, contemplando 
os 15 municípios da região. 
Essas intervenções reduzi-
ram o número de transferên-
cias de pacientes do Sertão (3 ª 
Macrorregião de Saúde) para 
Campina Grande (2ª macro).

Renata Nóbrega explica 
a importância desse investi-
mento para o cuidado mater-
no-infantil. “Essa redução na 
mortalidade materna é resul-
tado conjunto da implanta-
ção da regulação estadual do 
fluxo da obstetrícia e do am-
plo investimento do Gover-
no nas maternidades de toda 
a Paraíba, com equipamen-
tos de última geração. É im-
portante equipar as unidades 
obstétricas de todo o estado e 
garantir que as pacientes pos-
sam ser encaminhadas para 
outros centros de referência, 
caso precisem desse supor-
te”, finaliza.

Semana da Enfermagem 
começa hoje no Trauma 

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes realiza, hoje, 
às 9h, no auditório da unida-
de de saúde, a abertura da 12ª 
Semana da Enfermagem. 

O evento ocorre até a sex-
ta-feira (20) e é um momento 
científico-cultural que pre-
tende discutir temas relacio-
nados à área da enfermagem, 
ampliando o conhecimento 
dos participantes e inovan-
do a visão profissional.

De acordo com a chefe do 
Núcleo de Enfermagem, Ali-
ne Carvalho, o Trauma-CG 
conta hoje com 628 profis-

sionais da área, sendo 254 
enfermeiros e 374 técnicos 
de enfermagem, distribuí-
dos nos mais diversos seto-
res do hospital. Todos com a 
tarefa incansável de acolher 
e bem cuidar dos pacientes 
que chegam ao Trauma-CG.

 “A Semana de Enferma-
gem vem para valorizar o 
trabalho desses profissio-
nais. 

É preciso dizer o quan-
to eles são importantes em 
nosso hospital. São eles que 
entendem a dor do paciente, 
que estão mais próximos do 
doente”, ressaltou.

• 9h – Abertura 
do evento com a 
chefe do Núcleo de 
Enfermagem, Dra. 
Enfermeira Aline 
Carvalho
• 9h15 -  Entrega de 
moção de aplausos 
da Câmara Municipal 
de Campina Grande 
a enfermagem do 
Hospital de Trauma 
pela vereadora Valéria 
Aragão (PTB)
• 9h30 -  Palestra: 
“A atuação da 
enfermagem na 

classificação de risco” 
com a Dra. Enfermeira 
Herla Hanny
• 10h -  Palestra: 
“Identificação precoce 
da SEPSE” será 
ministrada pela dra 
enfermeira Danielle 
Torquato.

• Nos intervalos de 
cada palestra haverá 
sorteio de brindes e o 
evento será encerrado 
com um coffee break e 
entrega de certificado 
de participação.

Programação

n 

Desde que foi 
implantado, 
o Serviço de 
Regulação de 
Obstetrícia 
já atendeu a 
mais de três 
mil pacientes

Foto: Secom-PB

O investimento foi direcionado para salas de parto de todo o estado e para melhoria nos leitos na UTIs neonatais

Urgência e emergência

UPA de Patos terá atendimento 24h

A Unidade de Pron-
to Atendimento 24 horas 
(UPA) João Bosco de Araú-
jo foi inaugurada na noite 
do sábado, em Patos. 

A importante obra para 
a saúde dos moradores do 
município, no Sertão da 
Paraíba, estava há mais de 
oito anos com a suas obras 
paralisadas. 

Localizada na Rua Só-
lon de Medeiros, no bairro 
do Jatobá, a unidade conta 
com toda a estrutura ne-
cessária para atendimento 
de urgência e emergência, 
com equipamentos e insta-
lações de última geração.

Durante todos os dias 
da semana, 45 plantonis-
tas vão atender aos mais 
de 20 mil moradores da 
zona sul da cidade, que 
abrange os bairros Jatobá, 
Mutirão, Monte Castelo, 
Alto da Tubiba, Conjunto 
dos Sapateiros, Nova Con-
quista, Residencial Virgí-
lio Trindade, Loteamento 
Vista da Serra II, e parte 
do Santo Antônio em 24 
horas por dia.

“A UPA está sendo 
aberta com porte dois, en-
tão de acordo com os crité-
rios do Ministério da Saú-
de, ela oferece três leitos 
de área vermelha, sete lei-
tos de área amarela e doze 
acentos para a área verde 
que é para administração 
de medicamentos, obser-
vação e liberação imediata 
que é o paciente que chega 
com uma cefaleia intensa 
que em todos os exames 
dão normais. 

Temos um laborató-
rio para exames labora-
toriais e duas ambulân-
cias, sendo uma UTI móvel 
para transportar pacien-
tes para o Complexo Hos-
pitalar Deputado Janduhy 
Carneiro, Hospital Infan-
til, Hospital Metropolita-
no, em João Pessoa e para 
o Trauma em Campina 
Grande de acordo com o 
caso necessário,” explicou 
Anderson Sóstenes, dire-
tor da UPA.

As obras foram inicia-
das em 2012, na segunda 

As obras da UPA João Bosco de Araújo, inaugurada no sábado, estavam paralisadas havia oito anos  

Foto: Hélio Barbosa/Divulgação
Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

gestão do então prefeito 
Nabor Wanderley e já com 
mais de 50% da constru-
ção concretizada as obras 
foram paralisadas. Des-
de o início da construção 
seis gestores já passaram 
pelo comando da cidade 
e mantiveram a obra in-
tocável: Francisca Mot-
ta, Lenildo Morais (inte-
rino), Dinaldo Wanderley 
Filho e os interinos Bo-
nifácio Rocha, Sales Jú-
nior e Ivanes Lacerda. 
Na terceira gestão, quan-
do Nabor Wanderley assu-
miu a prefeitura, de ime-
diato reiniciou as obras 
e com um ano e quatro 
meses à frente da prefei-
tura entregou a Unidade 
de Pronto Atendimen-
to à população patoense. 
“É gratificante estar entre-
gando  essa obra, um pro-
jeto antigo, iniciada por 
nós e Deus me deu a opor-
tunidade de hoje está aqui 
entregando a UPA para a 
população. Esse serviço 
especializado de urgência 
e emergência vai atender 
à toda população da Zona 
Sul da nossa cidade, enfa-
tizou o prefeito. 

“A cidade sofreu mui-
to nos últimos quatro anos. 
Então precisava realmente 
de alguém que tivesse, mo-
desta à parte, o conhecimen-
to para fazer com que a cida-
de retomasse o crescimento.  
Saúde é prioridade. E esta-
mos melhorando muito com 
o apoio que estamos receben-
do do Governo do Estado,” 
destacou Nabor Wanderley. 
 A obra, de mais de dois mil 
metros quadrados, teve um 
investimento inicial de R$ 
1.751.000,00, mas devido à 
ação do tempo e da falta de 
reparos no canteiro de obras, 
foram preciso novas reformas. 
Através de uma parceria en-
tre Governo do Estado e pre-
feitura em 2021, o prefeito Na-
bor Wanderley assinou nova 
ordem de serviço no valor de 
mais de R$ 970 mil para sua 
conclusão. 

Destes R$ 500 mil de con-
trapartida do Governo do Esta-
do e o restante foi através de re-
cursos próprios do Município e 
emendas do deputado federal 
Hugo Mota. No total a UPA do 
Jatobá teve um custo de quase 
R$ 3 milhões para a sua entrega. 
“Hoje estamos entregando esse 
equipamento que irá transfor-
mar para melhor a saúde da 
nossa cidade, principalmente 
das pessoas, das famílias que 
moram na zona sul. 

Uma obra que ficou por 
muito tempo paralisada, com 
diversos problemas, mas que 
através da determinação do 
prefeito Nabor Wanderley e 
as parcerias que a prefeitu-

ra fez com o governador João 
Azevêdo, com o nosso man-
dato, possibilitou que a obra 
pudesse ser concluída e entre-
gue à população,” disse o de-
putado federal Hugo Motta. 
Durante a solenidade de aber-
tura da UPA o governador 
João Azevêdo levou sua men-
sagem, por meio de um ví-
deo, aos familiares do empre-
sário João Bosco de Araújo 
(em memória), autoridades 
e às centenas de moradores 
da comunidade que fizeram 
questão de comparecer ao ato. 
“O povo da minha queria Pa-
tos hoje celebra uma grande 
conquista com a inaugura-
ção da UPA do Jatobá. Essa 
importante ação que repre-
senta o grande compromisso 
do prefeito Nabor Wanderley, 
que à época em que exerceu o 
mandato de deputado estadu-
al destinou suas emendas im-
positivas para que essa obra 
tão aguardada e que foi para-
lisada por tanto tempo pudes-
se finalmente ser destravada e 
servir à população. 

O prefeito Nabor foi eleito 
e o estado pagou as emendas 
que somam mais de um mi-
lhão e cem mil reais de investi-
mentos destinados a aquisição 
de equipamentos e ambulân-
cias permitindo assim que a 
saúde de Patos dê um salto de 
qualidade. Estamos assegu-
rando também o pagamen-
to das contrapartidas para 
que a UPA ofereça um ser-
viço de qualidade e diferente 
para o nosso povo,” afirmou 
o governador João Azevêdo. 

Muito tempo paralisada

Zona Sul
Mais de 20 mil 

moradores de mais 
de 10 bairros serão 

atendidos por 45 
plantonistas 
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“Do ponto de vista 
das instituições 
museológicas, ins-
tituições de pre-

servação da memória, de salvaguar-
da do patrimônio, a Paraíba vive hoje 
um momento inédito em que se tem, 
sob a responsabilidade do Governo 
do Estado, sete instituições públicas 
destinadas a essa missão”, afirmou 
Pedro Santos, presidente da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba, que 
está realizando, até o próximo do-
mingo, atividades gratuitas ao pú-
blico, dentro da programação da 20ª 
Semana Nacional de Museus, enca-
beçada pelo Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram), cujo tema deste ano 
é “O Poder dos Museus”.

Hoje, amanhã e na quinta-fei-
ra, o professor universitário Daniel 
da Hora, curador da exposição so-
bre seu avô, batizada de Abelardo da 
Hora: Vida e Obra, guiará o público 
em visita ao memorial recém-inau-
gurado do artista pernambucano na 
Funesc. Nos três dias, ele comentará 
a trajetória de um dos mais impor-
tantes nomes da arte expressionis-

ta brasileira, sempre das 10h às 11h 
e 15h às 16h.

A gerente do Memorial Abelar-
do da Hora (MAH), Maria Botelho, 
informou que no local existem 215 
obras, a exemplo de esculturas, gra-
vuras e cerâmicas, o que corresponde 
a mais de 20 toneladas de acervo do 
artista pernambucano. “O professor 
Daniel da Hora, que elaborou o pro-
jeto expográfico, é o curador da ex-
posição de longa duração e neto de 
Abelardo da Hora, vai narrar para os 
visitantes a vida e a carreira de Abe-
lardo, através das obras. É um acervo 
de importância internacional, através 
do qual Daniel terá condições de con-
tar a história e a trajetória artística de 
Abelardo da Hora”, disse ela.

O objetivo da visita guiada é tor-
nar conhecida toda a multiplicida-
de do artista, morto em 2014. “Ele é 
mais conhecido pelas esculturas de 
mulheres em grandes dimensões, 
mas a sua obra era variada em temas, 
como também na técnica”, explicou 
Daniel da Hora. “Além de esculturas, 
ele criou desenhos com temas sociais, 
a exemplo da fome, miséria e violên-
cia e, na área da cultura popular, dan-
ças de Carnaval. Ele também produ-
ziu gravuras, cerâmicas e tapeçarias”, 

disse o neto, natural de Recife (PE) e 
professor de artes na UFPB.

O presidente da Funesc ainda ob-
servou que o evento acontece num 
bom momento. “Nós temos o Memo-
rial Abelardo da Hora, na Fundação 
Espaço Cultural, e o Museu da Cida-
de de João Pessoa, ambos inaugura-
dos recentemente pelo governador 
do Estado, João Azevêdo; o Museu do 
Artista Popular, que foi requalificado 
pelo governador; o Museu José Lins 
do Rego, também na Funesc; o Mu-
seu Casa de José Américo, que fica na 
orla da capital; temos também, na ci-
dade de Patos, a Casa-Museu da Fun-
dação Ernani Sátyro, e teremos, ain-
da, o Museu da Polícia Militar, que 
brevemente será entregue pelo go-
vernador; há, também, em João Pes-
soa, o Museu da História da Paraí-
ba, que vai funcionar no Palácio da 
Redenção e que está se preparando 
para receber essa nova instituição”, 
enumerou o gestor.

O evento começou ontem, com 
duas palestras: “Museologia social e 
comunitária na Paraíba: poder, lutas 
e resistências”, com Átila Tolentino, 
e “Raio-que-o-parta: ficções do mo-
derno no Brasil”, com Fernanda Pitta. 
“Historicamente, os museus têm sido 

associados a espaços elitizados e atre-
lados às identidades e memórias cole-
tivas de grupos politicamente hege-
mônicos. Mas, como um movimento 
relativamente recente, grupos sociais 
que não se viam representados nes-
ses espaços têm se apoderado dos 
museus para conformar suas memó-
rias coletivas e identidades culturais 
em primeira pessoa. É o caso dos mu-
seus comunitários existentes na Pa-
raíba, como o Vivo Olho do Tempo, 
o Museu Quilombola do Gurugi, o 
Museu do Patrimônio Vivo da Gran-
de João Pessoa, o Memorial das Ligas 
e Lutas Camponesas e, o mais recente 
deles, o Museu Paraibano da Cultu-
ra Afro-brasileira e Indígena, criado 
na semana passada. São instituições 
museológicas que, por meio da resis-
tência, atrelam suas memórias cole-
tivas às demandas e às lutas sociais 
que defendem. Essa resistência tam-
bém é uma outra forma de poder, 
que se utiliza do museu para as suas 
pautas políticas e para a valorização 
das suas identidades culturais”, dis-
se Ítalo Tolentino. 

Museu Zé Lins e FCJA
Na próxima quinta-feira (19), nos 

turnos da manhã e tarde, o Museu 

José Lins do Rego, localizado no Es-
paço Cultural, promoverá palestras 
sobre “O Poder dos Museus: Por en-
tre o passado, o presente e o futuro”. 
Quem abrirá a programação, às 9h, 
será a professora da UFPB e líder da 
Rede de Pesquisa e (In)Formação em 
Museologia, Memória e Patrimônio 
(Redmus), Luciana Costa. Às 14h30, 
a mestranda em Artes Visuais da 
UFPE, Eva Caroline de Sena Castro, 
que também é membro da Redmus 
da UFPB, falará a respeito do mes-
mo assunto.

A gerente do Museu José Lins 
do Rego, Maria do Carmo Diniz, 
também ressaltou a importância 
do evento. “O museu tem muito 
poder, porque, além de guardar 
a memória, divulga a cultura, ali-
menta a educação e o conhecimen-
to e, por isso, o tema da Semana 
dos Museus é bastante sugestivo. 
As pessoas precisam acabar com a 
ideia de que museu é para guardar 
coisa velhas, antigas, porque o mu-
seu se atualizou”, comentou a ges-
tora do equipamento.

Na sexta-feira (20), será realiza-
da, a partir das 16h, no Auditório 1, 
mesa de debate sobre “O poder dos 
museus: tecendo redes e diálogos 
para a construção de um devir mu-
seal na Paraíba”, com participações 
de Marisa Rodrigues (Reumus), Lu-
ciana Costa (Redmus) e Sandra Valé-
ria Félix de Santana (Rem-PB).

Também na capital, a Fundação 
Casa de José Américo (FCJA) irá in-
tegrar a pauta: na quinta-feira, às 9h, 
haverá a abertura oficial da expo-
sição, com registros fotográficos de 
ações do Museu Casa de José Améri-
co, que indicarão relações de poder. Já 
no sábado (dia 21), das 9h às 10h, ha-
verá uma ação educativa, com apre-
sentação de Teatro de Fantoches, vol-
tada para o público infantil, sobre a 
vida do patrono José Américo de Al-
meida. A atividade integrará o proje-
to da Feira dos Aromas.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Poder da 
memória
Em João Pessoa, Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
comemora Semana Nacional dos Museus com visitas 
guiadas e palestras gratuitas

Na programação de hoje até a 
próxima quinta-feira, haverá visitas 

guiadas pelo Memorial Abelardo da 
Hora (foto maior), além de palestras 
com pesquisadores e especialistas no 

Museu José Lins do Rego (acima)
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Daniel da Hora (E), curador de ‘Abelardo da Hora: Vida e Obra’; gerentes do Memorial Abelardo da Hora, Maria Botelho (C), e do Museu Zé Lins, Maria do Carmo Diniz (D)

Foto: Roberto GuedesFoto: Funesc/DivulgaçãoFoto: Funesc/Divulgação
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A petição inicial na ação trabalhista continha 
uma afirmativa inusitada: “O reclamante não 
podia usar cuecas no trabalho e era obrigado 

a ficar totalmente nu durante muitas das revistas”. O 
magistrado, estupefato, chamou o escrivão e pediu 
explicações sobre aquele caso. O servidor explicou 
que a empresa, em sua defesa, não negou os fatos 
apontados. E mais: eram conhecidos na cidade os 
procedimentos arrogantes e o tratamento desumano 
dispensado aos empregados da acusada. O 
processo se resumia ao seguinte:

Exercendo as funções de tesoureiro, Ernesto 
era o empregado – um homem formal e honesto, 
como tinha que ser para a função. Seu depoimento 
perante o juiz e demais presentes foi convincente: 
“Ao ser submetido a constantes revistas íntimas, 
eu me sentia humilhado e constrangido pelos 
procedimentos adotados pela empresa”.

O juiz, bastante chocado com os fatos, foi às 
minúcias ao interrogar o preposto da empresa de 
segurança e transporte de valores. No depoimento 
de uma das testemunhas foi admitido que “a revista 
era feita numa sala anexa à guarita, na saída da 
tesouraria, onde ficava um vigilante”. Os detalhes são 
impressionantes: “Os empregados tinham que entrar 
nesse local e tirar toda a roupa; não podiam usar 
cuecas; às vezes, também tinham que se abaixar”.

Pelos presentes à audiência passou aquele 
frisson de “Hahaha!” As feições do magistrado 
denotaram surpresa e estupefação. O magistrado 
alimentou a vontade de falar do preposto da 
empresa: “Na rotina de trabalho, os empregados da 
tesouraria só podiam usar chinelos e um macacão 
sem bolso e com um fecho traseiro”.

O juiz, já impaciente, questionou:
– E para ir ao banheiro, fazer pipi? O 

representante da empresa não se fez de rogado:
– Quem precisasse ir ao banheiro, ou se ausentar 

da tesouraria, tinha sempre que passar por uma 
nova revista.

– E, no final do expediente, o que acontecia? 
Quis saber o juiz.

– Normalmente, a revista era individual, mas 
às vezes era de forma coletiva, com mais de 
um empregado, todos nus ao mesmo tempo. 
Praticamente sentenciou o depoente!

Processos dessa espécie nunca haviam aportado 
naquele juizado. As reclamações trabalhistas 
giravam em torno de verbas não pagas pelo 
empregador, embriaguez dos empregados, mas, 
nunca, sobre violações de direitos personalíssimos 
como se estava assistindo naquele momento. O juiz 
resolveu dispensar o restante da prova testemunhal 
pois, com a aquiescência dos advogados, entendia 
que já ouvira o bastante. Na sentença, justificou 
que “só o depoimento do preposto já é suficiente 
para demonstrar a abusiva conduta patronal, que 
dispunha de outros meios para fiscalização, como 
as câmeras de circuito interno”. E concluiu ser 
invasivo o procedimento de obrigar o tesoureiro 
a trabalhar sem cuecas e a, episodicamente, 
ficar nu na saída de seu local de trabalho, o que 
serve apenas para ofender a sua intimidade. A 
condenação por dano moral foi de R$ 30 mil.

A empresa, não se conformando, recorreu ao 
Tribunal do Trabalho da região. Mas a sentença 
do juiz foi confirmada pelo TRT, rechaçando a tese 
defensiva de que “a prévia ciência sobre a existência 
da revista – informada e documentada quando da 
contratação do reclamante – dele retira o direito de 
pleitear qualquer indenização”. Na Corte, na Vara 
do Trabalho – e até mesmo na empresa reclamada - 
a ação ficou conhecida como “o processo do homem 
que estava proibido de usar cuecas”.

Revista íntima
O mesmo se aplica à revista íntima, feita 

por algumas empresas, afetando a proteção 
e a dignidade do empregado. Mas os abusos 
continuam acontecendo. Tomando como base a 
tutela jurídica constitucional da privacidade, as 
revistas íntimas em empregados sempre serão 
abusivas, ferindo os direitos da personalidade 
de quem é submetido a tal prática. Apenas são 
permitidas revistas pessoais, desde que de maneira 
razoável. Com o advento da Constituição de 1988 
e, posteriormente, o Código Civil de 2002, a pessoa 
humana passou a dispor de grande proteção 
decorrente da sua integridade, proteção expressa 
nos conhecidos direitos da personalidade. Assim, 
obrigar o empregado a expor partes íntimas de 
seu corpo é desarrazoado e atenta contra suas 
garantias fundamentais.

O mundo mudou, o Brasil mudou, a lei mudou, 
mas alguns empregadores não mudaram. 
Continuam com práticas aprendidas no século 
passado quando, para eles, o que importa é o lucro 
e o que menos importa é o conjunto de garantias e 
direitos dos cidadãos.

Fernando 
  Vasconcelos

Trabalhar sem 
cuecas

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

‘A palavra que resta’
A magnitude deste romance 

está, primeiro, na invenção de 
um enredo poderoso sobre a dor 
da exclusão – a exclusão da mi-
séria, do analfabetismo, da soli-
dão, do preconceito. E se com-
pleta com a orça da linguagem 
que molda a história, palavra a 
palavra, na tradição dos gran-
des narradores brasileiros.

(Socorro Acioli, na con-
tracapa do livro).

A palavra que resta. Esse é 
o título do primeiro roman-
ce do escritor cearense Stê-
nio Gardel. Sua mentora, 
Socorro Acioli, já disse tudo 
na citação acima.

O Clube de Leitura, do 
qual faço parte, leu esse ro-
mance este mês de abril pas-
sado. Um romance para se 
ler de uma sentada. Curto. 
Afiado. Triste. Trágico. Mas 
com um instante de trans-
cendência.

Hoje fico tão feliz quando 
vejo as mudanças do mun-
do quanto à sexualidade das 
pessoas. Meninas com me-
ninas. Meninos com meni-
nos. Trans. Travestis. E mais 
toda uma sigla LGBTQIA+. 
Na minha geração não era 
assim. Tinha três ou quatro 
amigos gays. E ponto. O res-
tante se escondia em casa-
mentos de conveniência. E 
um silêncio sepulcral. Gosto 
dos novos tempos. E apren-

do cotidianamente sobre o 
que nada me estranho se é 
humano.

O romance desse moço 
com nome de bolero é um 
soco. Seco. Afiado e de uma 
poesia bruta. Como se pode 
fazer poesia com tema tão 
sofrido e violento? Stênio 
Gardel faz. E faz bonito.

Uma carta que virou feto 
idoso e rebento tardio. Uma 
carta de uma vida inteira. A 
palavra, que “são muitas, eu 
pouco” (epígrafe de Drum-
mond). Toda uma vida car-
regando as palavras indeci-
fráveis dentro do bolso, para 
quando velho, nem mais sa-
ber a serventia dessa leitu-
ra. Quaisquer que fosse a 
decisão? A irreversibilida-
de do tempo já tinha sido 
mais rápida!

No Sertão nordestino, na 
miséria da ignorância, não 
tem lugar para homem que 
não é macho. Para florzi-
nhas. A enxada? Tem sexo. 
Inegociável. E do contrário? 
Melhor a morte.

A poesia? Pensa Rai-
mundo: “Um esticador de 
horizontes. Na poesia, uma 
palavra diz muito mais do 
que diz, é a palavra que se 
estica, onde a palavra sozi-
nha não vai, com a poesia 
vai, voa, que nem os passa-
rinhos, passarinho que es-
cuta de longe o silêncio que 

é tão alto, silêncio alto, abrir 
amanhecer, encolher rio, es-
ticador de horizontes...”

Não saber ler. Que dor. 
Não ler é ficar fora do mun-
do. Não conseguir ter acesso 
à informação. Ao entendi-
mento. Cego e surdo, a com-
preensão é outra. Precária. 
Longe dos outros. E o silên-
cio se torna ensurdecedor. 
Ao ler o livro também lem-
brei do filme O Leitor (2008), 
no qual a personagem esco-
lhe ser condenada e presa a 
confessar que não sabia ler 
e assim, trancando aquelas 
portas assassinas aos judeus 
incinerados. 

Quando encontramos al-
guém sem ler, e que põe o 
dedo na tinta azul para cer-
tificar alguma coisa, senti-
mos no olhar dessa pessoa 
um constrangimento, uma 
tristeza da exclusão, não só 
das letras, mas do mundo. 
O mundo dos que sabem 
ler. E o mundo onde a vida 
acontece. O azul do tintei-
ro envergonhado, tão dife-
rente do azul anil dos ma-
res longínquos, ou de um 
céu infinito.

O romance de Gardel 
tem desertos, paredes, rios, 
poentes, caminhos, chuvas, 
cruzes, estradas, pedras, be-
cos, casas e costelas (alguns 
títulos dos capítulos). E lam-
parinas e coisas imundas. E 

belas. E claro, Raimundo e a 
sua carta. De Cícero.

R a i mu ndo.  Mu ndo. 
Imundo. Padim Cícero. O 
Ceará. O mundo. A vida. O 
espaço do amor. Que amor? 
Aquele maldito. Escondido e 
que não ousou dizer o nome. 
Que nem aconteceu com Os-
car Wilde, lá na Inglaterra, 
no século 19/20, mas que re-
tumba ainda nos sertões de 
Euclides ou de Rosa. Sertão. 
Essa ferida!

“Não saber ler. 
Que dor. Não 
ler é ficar fora 
do mundo. 
Não conseguir 
ter acesso à 
informação. Ao 
entendimento. 
Cego e surdo, a 
compreensão é 
outra. Precária.

Criolo: da dor, nasce uma obra-prima
Uma das vozes mais expressivas da 

atual safra da música brasileira, Criolo 
acabou de entregar um disco que corre 
o sério risco de se tornar o melhor lança-
mento nacional de 2022, e que já nasceu 
um clássico, um marco atemporal que re-
trata, como pouquíssimas obras (ou ne-
nhuma) o Brasil da Covid-19 e do governo 
Bolsonaro, abordando as questões sociais, 
econômicas e humanitárias que esses dois 
fatores têm acarretado no país.

Disponível nas plataformas de strea-
ming e para download no site do artista, So-
bre Viver já dá o tom em seu título. As 10 
faixas do álbum foram compostas duran-
te o isolamento exigido pela pandemia, 
um período que Criolo tem retratado, em 
entrevistas, que foi muito difícil para ele 
e sua família, até pela morte de sua irmã 
mais nova em 2021, Cleane Gomes, de 39 
anos, vítima da Covid.

Esse fato acabou levando o cantor e 
compositor a incluir uma faixa em home-
nagem a ela, ‘Pequenina’. A canção reúne 
Criolo, MC Hariel e Liniker nas rimas e 
ainda tem as cordas luxuosas de Jaques 
Morelenbaum, além de uma participa-
ção da própria mãe do cantor, Maria Vi-
lani. É uma faixa doída, que lamenta não 
só a partida de um ente querido, mas as 
dificuldades financeiras de uma família: 
“Mães sofrem em silêncio há tanto tem-
po / Nem todas tem a casa com equilí-
brio no sustento (...) Abandono e o descaso 
são temperos deste coração / Eu prometi 
que ia ser rico e cuidar dos meus irmãos / 
Cuidar da minha irmã, agora só em prece 
/ Ela não tá mais aqui... é que esse mun-
do não te merece”.

A morte da irmã foi apenas um tijo-
lo no muro da angústia que o cantor diz 
ter passado, sobretudo após o lançamen-
to do disco anterior, de samba, Espiral de 
Ilusão, em 2017. Em algumas entrevistas, 
ele disse ter sofrido uma espécie de blo-
queio criativo e perder a fé em seu talento, 
recebendo força da família e dos amigos 
para se reerguer. “Se isso é um pesadelo / 
Aonde a morte se aproxima / Tudo o que 
te leva à depressão / A quase morte / O 
rap salva / O rap é o mundo / Esperan-
ça”, declama no início da faixa ‘Diário do 
kaos’, que abre o repertório. 

Por isso, a palavra “depressão” seja 
tão recorrente ao longo do álbum, ali-
nhada a dor, a desilusão (que chega ao 
ápice em ‘Quem planta amor aqui vai 
morrer’) e a fé. Enquanto as desigual-
dades sociais são narradas em tom de 
alerta e/ou crítica, a fé conclama força e 
coragem. ‘Yemanjá chegou’ ainda tem o 

tom de crítica social, porém em ‘Ogum 
Ogum’, ele canta: “São Jorge venha me 
proteger / São Jorge me ajude a seguir 
/ Meus passos não vão perecer”. 

Mas é mesmo a crítica social o gran-
de tema de Sobre Viver, vide “Dói de ver 
aquele menino amarrando outro no pos-
te / Eles só tinham sete anos, quem tem 
sete não escolhe / A morte nas mãos da-
quela criança” (de ‘Moleques são meni-
nos, crianças são também’) e “Uma mãe 
que chora, o X da questão é que: / Pretos 
ganhando dinheiro incomoda demais / 
Sociedade que só respeita o que o bolso 
traz” (‘Pretos ganhando dinheiro inco-
moda demais’). 

Não só no discurso, mas na sonorida-
de, Criolo avançou artisticamente. Seus 
vocais estão mais seguros e versáteis, as-
sim como os arranjos. ‘Sétimo templário’ 
é o mais próximo do rap que se estabele-
ceu nos anos 1990, com Racionais MCs, 
Gog etc., uma letra longa que inclui o que 
parece ser um resumo do noticiário na-
cional nos três últimos anos. 

Estão lá o estímulo às armas (“A morte 
vem de ciranda, velho, mulher e criança / 
De uma sala secreta um olho que sangra 
a lança / Um presidente que diz plau de-
pois pergunta: / Isso é matança?”), milí-
cia (“Milícia é milícia, bacana é bacana”), 
Amazônia (“Assassinato em série, ceis vo-
taram na morte / Não existe amanhã se a 
Amazônia morre”), povo indígena (“A úl-
tima voz indígena / Assassinada de for-
ma esdrúxula”), eleição (“Quando o racis-
mo vira voto, a morte dropa na infância”) 
e a preocupação com crianças desassisti-
das (“Nossa maior riqueza é o sorriso da 

criança / Slogan do governo é: vou cui-
dar dessa criança / mas se ver a pele pre-
ta, vai matar essa criança”).

Não é exagero dizer que ‘Me corte 
na boca do céu a morte não pode per-
dão’ é uma obra-prima, dessas com lu-
gar garantido na eternidade. Composta 
por Criolo em parceria com Tropkillaz, 
produtor de boa parte do disco, a faixa 
traz um dueto com ninguém menos que 
Milton Nascimento.

A canção tem um arranjo soturno, 
pontuado por naipes de metal e piano, 
e a letra merece ser ouvida com atenção, 
quiçá decifrar cada verso: “A mãe pre-
ta no barraco o mundo é injusto / por-
que só sobrou pra ela o balaio do peso 
do amor” canta Criolo.

Com voz frágil, mas ainda um vozei-
rão, Milton canta: “Sem Deus no coração 
sou só uma unidade de carvão / E o me-
nino carvoeiro na fé que move a nação 
/ Ao ateu a reza e ao rezado a razão / E 
que no aterro da desgraça suba o cheiro 
da comunhão”, e lá na frente, “É que aqui 
só morre pobre, isso a TV não mostrou, 
Ou mostrou e eu nem percebi do sofis-
mo que impregnou”.

É uma canção que, em outros tempos, 
já nasceria eternizada. A ouço pensando 
que ela é o ‘Cálice’, ‘Alegria, Alegria’ ou 
‘Pra não dizer que não falei das flores’ 
(cujos andamentos são bem parecidos, 
por sinal) dos tempos atuais, não só pelo 
contexto político, mas também social e 
comportamental. Um sopro de lucidez 
gigante na era das músicas entorpecidas 
do TikTok, ou na banalização intelectual 
do hit parade dos Spotifys da vida.

Foto: Reprodução/Facebook

Criolo (E) faz dueto com Milton Nascimento (D) no álbum ‘Sobre Viver’
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Amanhã é outro dia, aprendi isso ontem. 
(Caio Fernando Abreu)

O conto está associado as mais remotas eras, 
está presente na Bíblia, no antigo Egito, nas 
histórias para crianças de Perrault, Irmãos Grimm e 
Andersen. Foi no século 19 que ele consolidou como 
gênero literário ficcional. Quem não se recorda 
dos antológicos contos de Machado de Assis, 
de Maupassant, de Eça de Queirós? Em nossos 
dias, o conto adquiriu novas nuances, às vezes se 
aproxima da crônica do cotidiano, outras vezes 
assume um caráter mais poético.

É dentro dessa perspectiva mais moderna 
que encontramos o livro de contos sobre jovens O 
amanhã cheio de histórias (FTD, 2021), antologia 
organizada por Josélia Aguiar e que contou com 
a colaboração de oito escritores que gostam de 
escrever para o público infantojuvenil e que têm 
uma larga experiência com a palavra escrita. 
Integram a antologia Itamar Vieira Júnior, Isabela 
Noronha, Eliana Alves Cruz, Socorro Acioli, 
Ondjaki, Maria Valéria Rezende, Paloma Franca 
Amorim e Ignácio de Loyola Brandão.

Com diversidades regionais, os oito contistas nos 
trazem particularidades de vocabulário, prosódia 
e jeitos de se comunicar de maneira descontraída 
e agradável. Algumas narrativas apresentam 
afinidades com outros gêneros literários – teatro, 
diário, memórias. O cenário escolhido para o 
registro dessas histórias é variado, eles se passam 
nos muros de Luanda (Ondjaki), no bairro do Timbó, 
em João Pessoa, (Maria Valéria Rezende), na Praia 
de Jericoacoara (Socorro Acioli). 

Da leitura dos contos da coletânea, dois nos 
chamaram a atenção porque têm como cenário 
a região do Nordeste – Torta de banana, de 
Socorro Acioli, e Meu irmão Pelédson, de Maria 
Valéria Rezende.

Em Torta de banana, a protagonista é uma 
jovem que herdou da mãe a arte de fazer torta de 
banana, acorda muito cedo e caminha pela praia 
com  essa iguaria e oferece aos turistas que estão 
veraneando ou de passagem por Jericoacoara. 
Não sei se para atrair os visitantes ou porque nome 
estrangeiro dá mais charme, a torta foi batizada 
com o nome de Jeri´s Banana Cake. Vem até a 
receita bem explicada e didática e o leitor poderá 
comprovar se é mesmo deliciosa copiando a receita 
e fazendo em sua própria casa.

Interessante é a técnica utilizada pela contista 
– a protagonista começa com uma carta, vamos 
lendo o conto e esquecemos de que é um conto 
missivista, só no final, nas palavras de despedida: 
“Anotei meu telefone no verso da carta”, voltamos 
à realidade ficcional. 

O título do conto de Maria Valéria é a junção 
de Pelé com seu verdadeiro nome – Édson. Maria 
Valéria nasceu em Santos, não sei se é torcedora 
do Santos Futebol Clube, mas deve ter vivenciado 
o período de ouro de Pelé, as disputas das copas 
do mundo nas quais o atacante era considerado 
um Rei. Sua vivência de muitos anos na Paraíba, 
especialmente em João Pessoa, motivou-a a 
escrever um conto que retrata o bairro do Timbó 
com suas peladas e seus pequenos heróis, 
Pelédson é um deles. O pai era um apaixonado por 
futebol e escolhia os nomes dos filhos de acordo 
com os craques de futebol, Pelédson, Ronaldo. Seu 
nome de batismo era Manoel, mas era conhecido 
por todos como Garrincha. 

Mas nem só de futebol vivia o bairro periférico de 
João Pessoa, moravam artistas nas cercanias, entre 
eles um pintor famoso que vai dar oportunidade ao 
menino Pelédson de se tornar também um artista. 
A contista aproveita a oportunidade e coloca em 
relevo o nome de vários paraibanos que se dedicam 
à pintura e às artes, entre eles, Flávio Tavares, 
Veruschka Guerra, Clóvis Júnior, Gildo Xavier e a 
xilógrafa Rose Catão. Não esquece o nome do nosso 
pintor maior – Pedro Américo.

Qual será o destino de Pelédson? Não vou dar 
o spoiler, mas garanto que um raio de esperança 
passeia pelas páginas desse conto e de muitos 
outros que se encontram neste livro. Os contos são 
plurais, como bem afirma a organizadora. As oito 
histórias apresentam jovens em desafios com a 
escola, com a família e as primeiras incursões de 
trabalho. Eles crescem, vencem obstáculos e terão a 
oportunidade de mudar suas vidas.

Nota literária
A revista Genius, sob a direção editorial do 

professor e acadêmico Flávio Sátiro Fernandes, 
completou nove anos e uma edição especial 
saiu recentemente. Parabenizamos o editor por 
apresentar uma revista que é “um alvorecer de um 
novo dia, com conteúdos de relevância”.

O amanhã cheio 
de histórias

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

A Orquestra Sinfônica de Luís Go-
mes (OSLG) apresentará no início do 
próximo mês o concerto Canta Nor-
deste na Voz e Sanfona de Luís Gonza-
ga, em Cajazeiras, no Alto Sertão pa-
raibano. A apresentação ocorrerá no 
dia 4 de junho, a partir das 19h30, no 
Teatro Iracles Pires (ICA).

O concerto tem regência de Lean-
dro Oliveira e arranjos de Ewer-
ton Luiz. Os artistas Fábio Carvalho 
(voz), Alessandra Gomes (voz), Graci-
nalda Cavalcante (voz) e Oséias Luan 
(sanfona) são os convidados especiais 
e também abrilhantarão a apresenta-
ção da OSLG.

Na ocasião, a orquestra ainda se 
apresentará para os alunos do Servi-
ço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) e das escolas pú-
blicas de Cajazeiras.

O evento tem produção da CZ Pro-
dutora (Wanderley Figueiredo) e con-
ta com o apoio da Secretaria de Cultu-
ra de Luís Gomes, Prefeitura de Luís 
Gomes, Prefeitura de Cajazeiras e da 

Arribaçã Editora. Mais informações 
sobre a apresentação da Orquestra 
Sinfônica de Luís Gomes e venda de 
ingressos antecipados através do nú-
mero: (83) 9 9396-7982.

Apresentação será no início de junho, no Teatro Iracles Pires, em Cajazeiras

Orquestra de Luís Gomes 
homenageará Gonzagão

Música

Foto: OSLG/Divulgação
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EM cartaz
ESTREIA

CRoCodIloS - A MoRTE TE ESpERA 
(Black Water: Abyss. EUA. Dir: Andrew Traucki. 
Terror. 14 anos). Um casal em busca de aven-
turas convencem seus amigos a explorar um 
sistema de cavernas desconhecido no extremo 
norte da Austrália. Mas quando o lugar é inun-
dado, eles ficam desorientados e a tensão au-
menta quando aparecem predadores famin-
tos. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h 
(exceto seg.) - 21h30 (exceto sex., sáb e seg.). 

o HoMEM do NoRTE (The Northman. 
EUA. Dir: Robert Eggers. Drama histórico. 18 
anos). No ápice da Landnámsöld, no ano de 
914, o príncipe Amleth (Alexander Skarsgård) 
está prestes atingir maioridade e ocupar o es-
paço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Haw-
ke), que acaba sendo brutalmente assassina-
do. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o 
culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth 
primeiro. O menino então jura que um dia vol-
taria para vingar seu pai e matar seu tio. CEN-
TERPLEX MAG 4 (leg.): 18h - 21h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 16h40 - 19h30 
- 22h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h40 
- 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
17h40 - 20h15.

A MédIuM (The Medium. Coreia do Sul, 
Tailândia. Dir: Banjong Pisanthanakun. Terror. 
16 anos). Uma equipe viaja para a parte nor-
deste da Tailândia para documentar a vida co-
tidiana de um médium local, que é possuído 
pelo espírito de uma divindade local que os al-
deões adoram. Mas o que pode estar possuin-
do o xamã pode não ser a deusa que eles di-
zem ser. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
21h30 (sáb. e dom.).

o pESo do TAlENTo (The Unbearable 
Weight Of Massive Talent. EUA. Dir: Tom Gor-
mican. Comédia. 16 anos). Sofrendo por não 
conseguir mais papéis como antes, não ter 
mais a fama como antes, estando insatisfeito 
com a vida e prestes a pedir falência, Nicolas 
Cage chega no fundo do poço e se mete em 
uma aventura que ultrapassa os seus papéis 
feitos. Após correr atrás de Quentin Taranti-
no implorando um papel em seu novo filme e 
não obtendo sucesso com o diretor, Cage aca-
ba aceitando US$ 1 milhão, como sua última 
fonte de renda. O dinheiro vem de Javi (Pedro 
Pascal), um superfã e fanático pelo ator, mas 
extremamente perigoso. As coisas tomam um 
rumo inesperado quando Cage é recrutado por 
um agente da CIA (Tiffany Haddish) e forçado 
a viver de acordo com sua própria lenda, ca-
nalizando seus personagens mais icônicos e 
amados na tela para salvar a si mesmo e seus 
entes queridos. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 19h50 
(dub.) - 22h10 (leg.).

CoNTINuAÇÃo

ANIMAIS FANTáSTICoS: oS SEgREdoS 
dE duMblEdoRE (Fantastic Beasts: The Se-
crets Of Dumbledore. Reino Unido, EUA. Dir: 
David Yates. Fantasia. 12 anos). O professor 
Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o po-
deroso mago das trevas Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) está se movimentando para 
assumir o controle do mundo mágico. Incapaz 
de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista 
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para lide-
rar uma equipe de bruxos e um corajoso padei-
ro trouxa em uma missão perigosa. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 16h45.

dETETIvES do pRédIo Azul 3 (Brasil. Dir: 
Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pedro Hen-
riques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letí-
cia Braga) se vêem em apuros quando Severino 
(Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos 
escombros de um avião. O que parecia uma ino-
fensiva relíquia era, na verdade, uma das faces 
do Medalhão de Uzur, responsável por controlar 
toda a magia existente no mundo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 1: 13h15 (sáb. e dom.).

douToR ESTRANHo No MulTIvERSo 
dA louCuRA (Doctor Strange in the Multiver-
se of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura. 
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumberbat-
ch) vai para uma jornada rumo ao desconheci-
do. Além de receber ajuda de novos aliados mís-
ticos e outros já conhecidos do público (como a 
Wanda/Feiticeira Escarlate, interpretada pela Eli-
zabeth Olsen), o mago da Marvel atravessa as 
realidades alternativas incompreensíveis e pe-
rigosas dos diversos universos para enfrentar 
um novo e misterioso adversário. CENTERPLEX 
MAG 2: 15h (leg.) - 17h45 (dub.) - 20h30 (leg.); 
CENTERPLEX MAG 3: 16h (dub.) - 18h45 (leg.) - 
21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg.): 16h 
- 18h45 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 
13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍ-

RA 3 (dub.): 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4 (dub.): 14h15 - 17h - 19h45 - 
22h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h 
(sáb. e dom.) - 15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (3D, leg.): 15h - 17h45 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MachoXE (3D, leg.): 
14h30 - 17h15 - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
- VIP (3D, leg.): 15h30 - 18h15 - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 13h45 - 16h30 - 19h15 
- 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h30 
(exceto seg. e ter.) - 18h15 (exceto seg. e ter.) - 21h 
(exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 15h - 17h45 - 20h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (3D, dub.): 14h30 - 17h15 - 20h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h30 - 20h;  CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h - 18h30 - 21h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., em 3D): 15h30 - 18h - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h - 
18h30 - 21h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub., 
em 3D): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3: 17h30 (dub.) - 20h (leg.).

MEu AMIgÃozÃo - o FIlME (Brasil. Dir: 
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e 
Matt se preparam pra um dia especial e mui-
to aguardado, mas os sonhos da turma vão 
por água abaixo quando descobrem que os 
pais mudaram os planos e agora vão juntos 
para uma mesma colônia de férias, com várias 
crianças que eles nunca viram. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP: 14h45; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2: 14h15 (exceto seg.).

SoNIC 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comédia. Li-
vre). Após conseguir se estabelecer em Green 
Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e 
quer provar que tem o necessário para ser um 
herói de verdade. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
15h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 (exce-
to seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h20.

Foto: Divulgação

Em ‘A Médium’, xamã do Nordeste da Tailândia encontra uma divindade malévola

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

Orquestra (acima) tocará ainda para alunos do SCFV e das escolas públicas locais
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Cineasta alemão conta a história do soldado japonês que morou no Brasil e não viu o fim da 2a Guerra Mundial

Werner Herzog lança livro histórico
‘O CrepúsCulO dO MundO’

O cineasta alemão Werner 
Herzog, conhecido por sur-
preender o público com per-
sonagens atípicos, não imagi-
nou a dimensão da surpresa 
que provocou ao recusar o 
convite para uma audiência 
particular com o então im-
perador do Japão, Akihi-
to, em 1997. Sua sinceridade 
rascante provocou um pesa-
do silêncio no jantar no qual 
era homenageado. “Gostaria 
mesmo de conhecer Hiroo 
Onoda”, emendou ele, selan-
do o mal-estar.

Uma semana depois, Her-
zog se encontrou com Onoda, 
cuja história inspirou o livro 
O Crepúsculo do Mundo, lança-
do agora pela Todavia.

Trata-se da fantástica tra-
jetória do tenente japonês Hi-
roo Onoda (1922-2014) que, 
em dezembro de 1944, du-
rante a Segunda Guerra Mun-
dial, atendeu a uma ordem de 
seu superior de jamais se en-
tregar ao inimigo ou mesmo 
de se suicidar. Onoda e ou-
tros três soldados estavam 
em uma selva nas Filipinas 
e, mesmo que seus colegas 
fossem capitulando, ele re-
sistiu, recusando a render-se 
e quixotescamente não acei-
tou o final da guerra duran-
te décadas

“Onoda manteve uma 
coerência de intensidade qua-
se religiosa”, contou Herzog 
ao Jornal O Estado de S.Paulo, 
em conversa via Zoom – sua 
voz, às vezes, tremulava por 
causa do frio que fazia naque-
le dia na Áustria, onde estava. 
“Ele não confiava nos pan-
fletos lançados de pequenos 
aviões, tentando informá-lo 
de que a guerra havia acaba-
do e ele deveria se render. Isso 
porque descobria erros que, 
na sua opinião, revelariam a 
má intenção daqueles papéis, 
como um pequeno equívoco 
na grafia em um dos caracte-
res japoneses ou a forma erra-

da como era grafado o nome 
de seu batalhão”.

Em 1959, Onoda foi decla-
rado legalmente morto no Ja-
pão, mas ele persistiu em sua 
missão até fevereiro de 1974, 
quando o governo japonês 
encontrou o oficial que lhe 
dera as ordens, major Yoshi-
mi Taniguchi, agora um hon-
rado livreiro. Ele rumou para 
a ilha Lubang, nas Filipinas, 
onde se encontrou com Ono-
da e ordenou oficialmente 
que ele depusesse as armas. 
Trêmulo, o soldado finalmen-
te aceitou o final da guerra, 
encerrando uma aventura de 
quase 30 anos.

“Cheguei a pensar em fa-
zer um filme da história, mas 
logo ficou claro que havia 
poesia nessa guerra inven-
tada, nesse fascinante jogo 
em que a verdade é relativa, 
portanto, teria de ser algo es-
crito”, conta Herzog que, ao 
longo de sua frutífera car-
reira como cineasta, retratou 
personagens extraordinários 
como os exploradores Lope 
de Aguirre (em Aguirre, a Có-
lera dos Deuses) e Brian Swee-
ney Fitzgerald (em Fitzcarral-
do), preocupado em mostrar 
os efeitos mentais e emocio-
nais sofridos por esses ho-
mens em situações-limite.

Onoda se encaixa bem 
nesse perfil – quando voltou 
ao Japão, ainda em 1974, foi 
recebido por uma multidão 
de oito mil pessoas, aclama-
ção transmitida ao vivo pela 
televisão. Como o país vivia 
sua pior crise econômica em 
20 anos, a imagem de Ono-
da chegou a ser usada como 
exemplo das tradicionais vir-
tudes japonesas, como bravu-
ra, lealdade e orgulho. Mas 
também serviu como argu-
mento crítico aos que o iden-
tificavam como a personifica-
ção do militarismo.

“Na verdade, ele não era 
uma pessoa insana”, observa 
Herzog, relembrando o en-
contro que teve com o ex-mi-
litar. “Onoda era prático, fazia 

observações precisas sobre o 
que vivenciou naqueles anos 
e só sobreviveu porque era 
um bom soldado. Por isso, fi-
cou decepcionado com o que 
se transformou seu país, em 
uma nação consumista”.

Gado
Assim, depois de visitar 

as famílias dos companhei-
ros mortos na guerra, Onoda 
decidiu se mudar para Mato 
Grosso, onde já vivia Tadao, 
seu irmão mais velho. “Foi 
criando gado no Brasil que 
ele se sentiu um homem se-
guro. Como escrevo no livro, 
lá o coração de Onoda ba-
tia no ritmo do dos animais, 
assim como sua respiração 
acompanha a deles. O meio 
ambiente pouco desbravado 
era essencial para a manuten-
ção da sua própria vida, tan-
to que, ao voltar para o Japão, 
abriu a Escola da Natureza, 
estabelecimento privado em 
que ensinava técnicas de so-
brevivência”.

As andanças de Onoda fa-
zem total sentido para Her-
zog, acostumado a trabalhar 
em inúmeras partes do mun-
do. “O mundo se revela para 
quem viaja a pé”, ensina ele, 
que chegou a escrever um ou-
tro livro, Caminhando no Gelo, 
em que relata sua viagem a 
pé entre Munique e Paris, na 
década de 1970 – foram mil 
quilômetros percorridos du-
rante três semanas com uma 
bússola, um par de botas e 
uma bolsa.

O sacrifício era uma ho-
menagem a uma amiga que-
rida, a crítica Lotte Eisner, 
que estava gravemente doen-
te. “Não há muita explicação. 
Mas, de Juazeiro do Norte às 
montanhas austríacas, foi as-
sim que moldei minha com-
preensão do mundo. Já dis-
se isso algumas vezes, mas 
volto a repetir: meu conse-
lho aos cineastas é: andem 
mil milhas – vale muito mais 
do que três anos de escola de 
cinema”.

Ubiratan Brasil 
Agência estado

Na obra, Herzog (acima) 
mostra a trajetória do 
tenente japonês Hiroo 
Onoda (1922-2014), que 
atendeu a uma ordem de 
seu superior de jamais 
se entregar ao inimigo, 
ou mesmo de se suicidar 
durante a Segunda 
Guerra Mundial
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Foto: Fábio Motta/Estadão Conteúdo

Obra de paraibano indicado ao Jabuti está em pré-venda
literatura

“Uma narrativa que põe 
o dedo na ferida de práticas 
que perduram, que passam 
de geração a geração, proje-
tando para o presente valo-
res de um passado patriar-
cal”. Assim define Rinaldo 
de Fernandes O que pesa no 
Norte (296 páginas, R$ 59,90), 
quarto livro do escritor parai-
bano Tiago Germano. A obra 
se encontra em pré-venda no 
site oficial da Editora Moi-
nhos (editoramoinhos.com.
br) até o próximo dia 20.

Segunda incursão pela 
narrativa longa do autor 
de A mulher faminta (Moi-
nhos, 2018), o romance terá 
lançamento oficial previs-
to para o mês de junho, em 
João Pessoa.

Tendo passado pelo con-
to na antologia Catálogo de pe-
quenas espécies (Caos e Letras, 
2021) e estreado na literatura 
com as crônicas de Demônios 
Domésticos (Le Chien, 2017), 
coletânea indicada ao Prê-

mio Jabuti na época, o parai-
bano consolida seu nome na 
prosa com um trabalho que 
foi fruto de seu mestrado em 
escrita criativa pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS), ins-
tituição na qual cursou ain-
da o doutorado e se destacou 
com uma pesquisa que tra-
tou de temas como o deslo-
camento e a identidade geo-
gráfica e sexual.

“Minha trajetória pessoal 
é marcada por migrações”, 
diz Tiago Germano, que nas-
ceu em Picuí, no Seridó (a 226 
quilômetros de João Pessoa), 
e chegou a morar em São Pau-
lo e em Porto Alegre antes de 
se radicar em definitivo na ca-
pital paraibana, onde fundou 
a escola de escrita Edícula Li-
terária com a esposa, a tam-
bém escritora Débora Ferraz. 
“Elas (as migrações) influen-
ciaram bastante a composi-
ção da narrativa, que como o 
título sugere inspira-se ainda 
no desaparecimento do can-
tor Belchior”.

É do cantor e composi-
tor de Sobral (CE), por si-
nal, a epígrafe que recupera 
versos da canção ‘Fotogra-
fia 3x4’ (do álbum Alucina-
ção, de 1976). “Ele estava em 
seu ostracismo voluntário 
enquanto eu escrevia o li-
vro”, explica Germano. “E 
achei que a canção era a tri-
lha sonora perfeita para o li-
vro, que conta a história de 
um pai que parte em bus-
ca do filho, que ‘se perdeu’ 
numa metrópole perseguin-
do um sonho.” 

Nas palavras de Rinal-
do de Fernandes: “A bus-
ca de Ricardo por Guilher-
me, indo da Paraíba para São 
Paulo atrás de resgatar para 
o núcleo familiar o seu filho 
que ‘se perdeu’, é dramáti-
ca. Ricardo, um pai autoritá-
rio, áspero, com a sua carga 
de valores, é de fato um peso 
para a família, especialmente 
para o filho Guilherme. Estu-
dante de direito, Guilherme 
quebra as expectativas pa-
ternas quando resolve op-

tar pelas artes cênicas. Ana, 
a esposa de Ricardo, tem va-
lores opostos aos do marido 
– é afetiva, protetora dos fi-
lhos. E foi sendo moldada 
por Ricardo para cumprir 
o papel que cabe à mulher 
no núcleo patriarcal – o de 
dona de casa, cuidadora da 
prole. Gustavo, o outro filho 
do casal, é desde cedo mais 
‘macho’ do que Guilherme, e 
mais afinado com os valores 
de Ricardo – e por isso não 
sofre os preconceitos e pu-
nições do pai”.

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Editora 
Moinhos

Da Redação

Quarto livro de Tiago Germano será lançado no próximo mês

Imagem: Moinhos/Divulgação
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O governador da Pa-
raíba, João Azevêdo (PSB), 
destacou ontem, durante o 
programa Conversa com o 
Governador, veiculado a ní-
vel regional através da Rádio 
Tabajara, as ações do gover-
no nas plenárias do orça-
mento democrático de todo 
o Estado. Na última semana, 
ele deu início às audiências 
públicas regionais do Or-
çamento Democrático Esta-
dual – Ciclo 2022, nos muni-
cípios de Cajazeiras e Sousa. 

Na última quinta-feira, 
João Azevêdo participou da 
plenária no município de Ca-
jazeiras, com a participação 
de quase cinco mil pessoas. 
No dia seguinte, em Sousa, 
quase quatro mil pessoas 
estiveram presentes. “O pú-
blico começou a entender a 
importância do Orçamen-
to Democrático e isso nos 
faz perceber que a credibi-
lidade que as plenárias têm. 
Foi uma festa da democra-
cia participativa”, comentou 
o governador durante o pro-
grama. 

Além disso, ele também 
visitou os municípios de 

Em virtude da implan-
tação da versão do Processo 
Judicial eletrônico (PJe) 2.2 
nos dias 21 e 22 deste mês, 
o Tribunal de Justiça da Pa-
raíba suspendeu os prazos 
processuais dos feitos que 
tramitam no PJe, em ambos 
os graus de jurisdição, de 21 
a 27 de maio, em razão da 
evolução para a nova ver-
são. O Ato da Presidência 
do TJ nº 18/2022 foi publi-
cado no Diário da Justiça.

O presidente do Tribu-
nal de Justiça, Saulo Benevi-
des levou em consideração 

a necessidade de suspender 
o funcionamento do siste-
ma PJe para fins de backup, 
evolução do banco de da-
dos, entre outras ativida-
des, bem como a indispo-
nibilidade programada 
impossibilitará a utiliza-
ção do PJe para fins de pro-
tocolo de ações, peticiona-
mento, envio e recebimento 
de respostas a expedientes 
eletrônicos, entre outras ro-
tinas, afetando diretamente 
o plantão judicial.

Ainda conforme o ato, 
em decorrência da suspen-

são temporária, os protoco-
los funcionarão por meio fí-
sico para as demandas de 
urgência no Plantão Judi-
ciário, em caráter excepcio-
nal, junto às serventias de 
1º e 2º Graus, com a utiliza-
ção dos sistemas SISCOM e 
CPJ, respectivamente, para 
que, finalizado os trabalhos 
de evolução da versão do 
PJe, estes processos possam 
ser migrados da plataforma 
física para eletrônica.

O artigo 2º da referida 
Portaria ressalta que ha-
vendo disponibilidade do 

sistema PJe antes do tér-
mino do período previs-
to, respeitada a suspensão 
dos prazos, poderão ser 
praticados quaisquer atos 
processuais, conforme de-
finido pela autoridade ju-
diciária. A suspensão re-
ferenciada não se aplica a 
prazos relativos às ativida-
des do Plantão Judiciário 
de 1º e 2º Graus de jurisdi-
ção ou a feitos que não tra-
mitam na plataforma PJe. 
Os casos omissos serão re-
solvidos pela Presidência 
do TJPB.

Apoio
O público passou 

a entender a 
importância 

do Orçamento 
Democrático

Processo eletrônico

TJPB suspende prazos processuais

Ações de consulta do Governo às populações são destacadas após plenárias realizadas no Sertão do estado

Orçamento Democrático em debate
Pela Paraíba

A Diretoria do Núcleo 
Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec), do Tri-
bunal de Justiça da Paraí-
ba, divulgou os números 
parciais relativos à primei-
ra semana do esforço con-
centrado promovido pela 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, em parceria com Nu-
pemec-TJPB. De acordo com 
as estatísticas, já foram reali-
zados 1.565 acordos, geran-
do o valor de R$ 5.026.871,00 
aos cofres públicos e pos-
sibilitando a regularização 
da situação dos contribuin-
tes inadimplentes.

O esforço concentra-
do está em conformidade 
com a Medida Provisória nº 
22/2022 da PMJP, que insti-
tui incentivos temporários 
para a regularização de débi-
tos. A ação contempla tribu-
tos, multas e demais receitas 
públicas devidas ao Muni-
cípio, estando elas inscritas 
em dívida ativa ou em qual-
quer fase de cobrança admi-
nistrativa ou judicial, como 
IPTU, ITBI, ISS, TCR, multas 
de construção, da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam) 
e do Procon-JP. Não estão in-

clusas infrações de trânsi-
to, indenizações devidas ao 
Município e multas de natu-
reza contratual.

O coordenador do Nupe-
mec, desembargador José Ri-
cardo Porto, lembrou que o 
esforço concentrado vai até 
o dia 8 de junho e “que es-
tão sendo feitos acordos re-
lativos a débitos tributários, 
ajuizados ou não”. Também 
compõem o Núcleo os juí-
zes coordenadores adjuntos, 
Antônio Carneiro de Paiva 
Júnior, Ana Amélia Andra-
de Alecrim Câmara e Jail-
son Shizue Suassuna.

A Portaria do TJPB nº 
532/2022, assinada pelo Pre-
sidente do TJ/Paraíba, de-
sembargador Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides, 
autorizou a realização de 
esforço concentrado nas Va-
ras de Executivos Fiscais da 
Capital - nos feitos movidos 
pelo Município - bem como 
suspendeu os prazos das de-
mandas em questão. A me-
dida oportuniza às partes a 
realização de acordos, que 
estão sendo homologados 
pelos juízes designados: João 
Batista Vasconcelos, José 
Herbert Lisboa e Flávia Lins.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Bernardino Batista, Uiraú-
na, São João do Rio do Peixe 
e Santa Helena, onde entre-
gou obras. Em Bernardino 
Batista, inaugurou a reforma 
e o laboratório da Escola Es-
tadual Nelson Batista Alves.

Já em Santa Helena, inau-
gurou o laboratório da Es-
cola Cidadã Integral Elaine 
Soares Brasileiro. “Essa es-
cola tem um olhar diferen-
ciado do governo, conside-
rando que aquela escola tem 
sempre o Ideb (Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica) muito alto, referência 
na região. É uma escola que 
tem por parte de toda a equi-
pe administrativa um com-
promisso com a educação”, 
disse João Azevêdo. 

O próximo investimen-
to para a escola será a clima-
tização das salas. “Anuncia-
mos uma autorização para 
ampliação da parte do sis-
tema elétrico que vai per-
mitir que a gente faça a cli-
matização de toda a escola 
para oferecer mais confor-
to aos alunos e professores”, 
completou. 

João Azevêdo comentou 
ainda sobre a entrega das 
119 cisternas em São João  
do Rio do Peixe e a inaugu-
ração da 4ª adutora de água 
tratada em Cajazeiras. 

“É importante dizer para 
algumas pessoas que acham 
que abrem a torneira e a 
água nasce da torneira, tal-
vez por desconhecimento, 

que para chegar uma água 
numa torneira essa água 
tem um sistema de capta-
ção, de elevação e tratamen-
to para que essa água possa 
ser colocada na rede de dis-
tribuição, nos reservatórios 
da cidade, para chegar até 
uma torneira ou um chuvei-
ro”, ressaltou. 

Segundo o governador, 

essas ações fazem parte da 
rotina do Orçamento Demo-
crático. “Foram dois dias de 
uma agenda forte, mas que 
faz parte desse conceito do 
que é o Orçamento Demo-
crático. O que você escuta 
da população permite que 
novos investimentos sejam 
feitos e a gente anuncie nas 
plenárias”, disse. 

Governador João Azevêdo destacou a importância que as plenárias do Orçamento Democrático ganharam nas audiências públicas

Foto: Youtube/Governo da Paraíba

Além disso, o governa-
dor lembrou de ações rea-
lizadas na última semana. 
Como a entrega simbólica 
de 10 mil notebooks do Pro-
grama Paulo Freire, para 
professores da Rede Esta-
dual de Ensino. A iniciati-
va representa investimentos 
de aproximadamente R$ 50 
milhões e os notebooks se-
rão enviados às sedes das 

14 Gerências Regionais de 
Educação para distribuição 
com os professores. O even-
to aconteceu no último dia 9 
de maio. 

Já na última quarta-fei-
ra (11), João Azevêdo inau-
gurou o Parque Linear Pa-
rahyba 3. A terceira etapa do 
equipamento vai proporcio-
nar mais qualidade de vida 
aos moradores da região, 

com investimentos de R$ 4,3 
milhões.Ele lembrou ainda 
que assinou a ordem de lici-
tação para a implantação do 
Parque Parahyba 4, que terá 
investimentos da ordem de 
R$ 8 milhões.

O Parque, que está loca-
lizado na Zona de Preserva-
ção Ambiental e Paisagis-
mo, segue o mesmo padrão 
dos Parques 1 e 2, oferecen-

do para a população equipa-
mentos de lazer e toda uma 
infraestrutura para exercí-
cios físicos e espaços dotados 
de inclusão e acessibilidade. 
Ao todo, o equipamento pos-
sui 430 metros de ciclovia, 
1,1 mil quilômetro de calça-
da, estacionamento com 42 
vagas, iluminação ornamen-
tal, quadras de vôlei e futsal, 
entre outros benefícios.

Investimentos na educação e no lazer
Amanhã é lembrado o 

dia do combate à LGBT-
QIA+ fobia e, ainda duran-
te o programa, João Azevê-
do lembrou da importância 
de combater este crime e 
respeitar a todos. “Temos 
um trabalho permanente 
voltado para educação, es-
colas, para que a gente pos-
sa ter cidadãos conscientes 
sobre as diferenças que te-

mos na sociedade. Precisa-
mos aprender a respeitar, 
ninguém tem o direito de 
interferir como as pessoas 
querem levar seus próprios 
destinos”, disse. 

Cidadãos conscientes

n 

Trabalho permanente 
é voltado para a 
conscientização

n 

Em decorrência 
da suspensão 
temporária, 
os protocolos 
funcionarão por 
meio físico para 
as demandas 
de urgência no 
Plantão Judiciário, 
em caráter 
excepcional, junto 
às serventias de
1º e 2º Graus

negociação

Núcleo gera 1.565 acordos 
e recupera R$ 5 milhões

Foto: TJPB

Implantação de nova versão do PJe levou TJ a anunciar a suspensão dos prazos processuais
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A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa confirmou 
para o dia 15 de junho, com a 
assinatura do contrato com 
o escritório do paisagista 
Burle Marx, o primeiro pas-
so para construção do mais 
novo parque da cidade, que 
será erguido onde funcio-
nava o Aeroclube. Ontem, o 
prefeito Cícero Lucena (Pro-
gressista) assinou a escritu-
ra definitiva de propriedade 
do terreno.

“Após a assinatura de 
aquisição definitiva do Ae-
roclube pela Prefeitura, já 
confirmamos a data para 
assinatura do escritório de 
Burle Marx, responsável 
pela arquitetura da obra. 
Feito isso, vamos dar iní-
cio à licitação, estabelecen-
do todos os prazos, para de-
pois, aí sim, iniciarmos as 
obras”, explicou o secretá-
rio de Ação Governamental 

e Articulação Política, Diego 
Tavares.   

O prefeito não escondeu 
sua alegria e falou que vai 
estar realizando o sonho 
dos moradores do bairro do 
Bessa. O gestor fez questão 
de lembrar, ainda, que mui-
tas disputas infundadas fo-
ram travadas, o que culmi-
nou com atraso do processo, 
mas que finalmente foi con-
cluído.

“Foram anos de muita 
disputa que atrapalharam a 
entrega de um equipamen-
to muito importante para 
a população. Com diálogo 
e discernimento fomos ca-
pazes de reverter isso, fa-
zer um acordo e viabilizar 
o que será um dos princi-
pais espaços de lazer, práti-
ca esportiva e sociabilidade 
da cidade”, disse o prefeito 
Cícero Lucena. 

Quem também partici-
pou do ato de assinatura 
da posse do Aeroclube foi 
o vice-prefeito Leo Bezerra 

A CPI da Banda Larga 
ganhou desdobramentos 
em uma audiência públi-
ca, na manhã de ontem, na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa. Proprietários de 
pequenos provedores de-
nunciaram  que estão sen-
do prejudicados na presta-
ção dos seus serviços por 
parte da  Energisa, que es-
taria cortando seus fios 
sem aviso prévio. O Pro-
con Estadual, que partici-
pou do evento, deu um pra-
zo de 24 horas para que a 
concessionária de energia 
explique o porquê do corte 
dos fios. Uma comissão foi 
criada, ao final da audiên-
cia, para continuar o pro-
cesso e buscar solucionar 
as questões apresentadas 
na audiência.

O evento que foi realiza-
do pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça, Redação 
e Legislação Participativa 
(CCJ), teve a participação 
do Procon Estadual, do-
nos e funcionários de em-
presas provedoras de inter-
net, além de representantes 
de associação da inclusão 
digital. 

Desdobramento leva pequenos provedores a
denunciar ação de concessionária de energia 

Banda Larga
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Prefeitura assina contrato dia 15 com escritório Burle Marx; Cícero Lucena efetivou ontem o ato de aquisição  

Projeto para o futuro tem escritura
aerocLuBe
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(PSB). O gestor foi na mesma 
linha do prefeito e secretá-
rio e disse que a população 
de João Pessoa vai ganhar 
um grande presente quando 
as obras ficarem conclusas. 

“É um antigo sonho que 

será realizado. O povo de 
João Pessoa agora é dono 
do terreno. Estamos con-
tratando um dos melho-
res, senão o melhor, escri-
tório do país que trabalha 
em projetos como o que va-

mos efetivar no Aeroclube. 
Será um grande e belo par-
que que os moradores do 
Bessa e da capital ganha-
rão dentro em breve. Já es-
tamos trabalhando”, ressal-
tou o vice-prefeito.  

A aquisição do terreno 
pela Prefeitura foi finaliza-
da em abril passado e obe-
deceu a um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
firmado entre o Aeroclube 
e a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. O acordo deter-
minou que a antiga detento-
ra da propriedade repassas-
se 82,5% de sua área para o 
município, o que correspon-
de a cerca de 25 hectares. Por 
outro lado, a direção man-
tém 17,5% do total.

Sonho
Será um grande e 

belo parque que os 
moradores do Bessa e 
da capital ganharão 

dentro em breve

O deputado estadual 
Walber Virgolino (PL) vai 
propor uma CPI da Energisa 
e temas relacionados a pro-
blemática dos fios em João 
Pessoa e outras cidades, na 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba. Ele também partici-
pou, ontem, da audiência pú-
blica na Câmara Municipal e 
declarou apoio aos pequenos 
proprietários de provedores. 

“Entrei em contato com 
um diretor da Energisa que 
revelou estar interessado no 
diálogo com os pequenos 
provedores de internet. Es-
sas empresas levam a inclu-
são digital para todo nosso 
estado. Vamos lutar para as-
sinarmos um termo de pac-

tuação bom para todas as 
partes e que ofereça internet 
eficiente e barata para todos”, 
explicou o deputado Walber. 

Quem também se pro-
nunciou a respeito do proble-
ma foi a superintendente do 
Procon da Paraíba Késsia Li-
liana. Ela explicou que exis-
te um Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) entre 
a Energisa e a Prefeitura de 
João Pessoa sobre os fios bai-
xos e inoperantes da cidade. 

Segundo a superinten-
dente, a concessionária Ener-
gisa tem 24 horas para dar 
ciência da quebra do fio e a 
empresa provedora de inter-
net mais 24 horas para resta-
belecer o serviço ao usuário. 

“Os serviços não podem 
ser interrompidos sem mais 
nem menos e sem explicar 
o por quê. A internet já faz 
parte do cotidiano dos cida-
dãos, além de ser um grande 
desrespeito ao consumidor”, 
ressalvou.

Os donos e funcionários 
de empresas provedoras de 
internet da cidade que fo-
ram à tribuna cobraram um 
olhar mais atento e efetivo 
sobre os valores praticados 
pela utilização dos postes e 
sobre os cortes dos fios rea-
lizados inadvertidamente. 
Também destacaram que es-
tão onde as grandes empre-
sas não vão, realizando as-
sim o serviço de cunho social 

para as periferias da cidade. 
“Não há condição de pe-

quenos provedores pagarem 
até R$ 13 reais pelo uso dos 
postes. Todos estamos preo-
cupados porque foi derru-
bada, pela Energisa, uma li-
mitar que evitava os cortes 
dos fios. Existe a possibili-
dade dela (Energisa) come-
çar a fazer esses cortes ime-
diatamente. Como vamos 
continuar a prestar nossos 
serviços à população? É pre-
ciso deixar claro que cerca de 
90% dos fios caídos e inope-
rantes são das grandes em-
presas provedoras de inter-
net”, ratificou o proprietário 
da empresa Uplink, Paulo 
Ferreira.

Deputado levará tema para Assembleia

O presidente da CCJ, ve-
reador Odon Bezerra (Ci-
dadania), explicou que 
diante de vários projetos 
de lei que trata da proble-
mática da fiação nos postes 
em nossa cidade resolver 
realizar a audiência pú-
blica. 

“Diante deste cenário, 
resolvemos debater o as-
sunto nesta comissão para 
buscarmos encaminha-
mentos para solução deste 
problema. Enviamos con-
vite a Energisa para parti-
cipar do evento. Mas, infe-
lizmente não mandaram 
representantes. Eu lamen-
to profundamente a ausên-
cia dos seus representantes 
nesta discussão”, ressaltou 
o parlamentar.

O vereador Carlão (PL) 
que saiu em defesa dos pe-
quenos empresários infor-
mou que cerca de 40% dos 
serviços de internet na Pa-
raíba são fornecidos pelos 
pequenos provedores.

“Esses provedores fa-
zem a verdadeira inclusão 
digital porque vão onde as 
grandes empresas de in-
ternet não querem ir. To-
dos estão apreensivos com 
esta situação e a Energisa 
não pode cortar os servi-
ços desses provedores que 
cumprem com suas obriga-
ções tributárias e prestam 
serviços exemplares à nos-
sa população”, lamentou o 
vereador. 

Outro que também de-
fendeu os proprietários 

dos pequenos provedo-
res foi o vereador Marcos 
Henriques (PT). Ele res-
saltou que as grandes em-
presas visam apenas o lu-
cro enquanto os pequenos 
provedores também atuam 
com motivação social, em 
várias localidades de João 
Pessoa. 

“Esses provedores le-
vam a inclusão digital aon-
de as grandes não vão. Va-
mos juntos ao Ministério 
Público (MP) levar essa 
pauta. São pequenas em-
presas por toda a Paraíba 
que precisam manter seus 
serviços”, disse.    

A vereadora Eliza Vir-
gínia (PP) esclareceu que 
a CPI (da Banda Larga) 
já deu frutos e precisa de 
ajustes para evitar a ba-
gunça dos fios soltos pela 
cidade. Ela destacou que 
isso não é motivo para a 
Energisa cortar fios de em-
presas com contratos fir-
mados e efetivos e em ope-
ração normal.

 “Acredito que possa ha-
ver uma pactuação entre 
a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), a Ener-
gisa e os provedores para 
solucionar a questão dos fios 
inoperantes”, comentou.

Uma boa notícia para 
os atletas e artistas da cida-
de de João Pessoa. Eles irão 
ganhar, em breve, uma po-
lítica de incentivo destina-
da exclusivamente a estas 
duas atividades. Ontem, 
a Comissão de Finanças, 
Orçamento, Obras e Ad-
ministração Pública (CFO) 
da Câmara Municipal de 
João Pessoa aprovou, on-
tem, projeto oriundo do 
Executivo, que institui a 
Política de Incentivo aos 
Esportes e Eventos Cultu-
rais, denominada “Atleta e 
Artista Social”. 

A reunião, realizada 
ontem, teve a participação 
dos vereadores Bruno Fa-
rias (Cidadania), que presi-
de a Comissão, Bosquinho 
e Emano Santos, ambos do 
PV, e da vereadora Fabíola 
Rezende (PSB).

“A Política de Incenti-
vo aos Esportes e Even-
tos Culturais denomina-
da Atleta e Artista Social 
tem por finalidade ajudar 
atletas, paratletas, atletas-
guias e artistas culturais 
com comprovado poten-
cial para representar João 
Pessoa em eventos e cam-
peonatos regionais, nacio-
nais e mundiais, visando 
tornar o município uma 

referência esportiva e cul-
tural”, diz o texto do pro-
jeto.

Na mensagem envia-
da à Câmara, o prefeito 
Cícero Lucena (Progres-
sistas) afirma que a norma 
proposta é “um incentivo 
fornecido pelo município 
para aqueles atletas e artis-
tas que, dedicados a estas 
atividades, não possuem 
meios para participar de 
eventos na área, limitação 
que, não raro, impede a 
evolução ou até mesmo os 
força a abandonar as prá-
ticas esportivas e culturais 
que desenvolvem”.

A proposta “Atleta e 
Artista Social” será coor-
denado pela Secretaria 
de Gestão Governamen-
tal e destinado a atletas, 
paratletas, atletas-guias e 
artistas culturais que re-
sidam em João Pessoa há 
pelo menos três anos. 

Quem se enquadrar 
nesses requisitos pode-
rá solicitar a concessão de 
passagens, rodoviária ou 
aérea, para participar de 
eventos culturais e cam-
peonatos esportivos em 
âmbito regional, nacional 
e internacional. As soli-
citações devem ser feitas 
com antecedência mínima 
de 60 dias da data prevista 
para a viagem.

JP vai ganhar política de 
apoio a atletas e artistas 

cFo aprova

Bruno Farias destacou a política de incentivo aos esportes

Vereadores pessoenses voltaram a discutir serviços de internet

Foto: Divulgação

Foto: CMJP

Foto: PMJP

Cícero Lucena assina documentação que transfere propriedade do aeroclube para o município
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A pré-campanha do ex-
governador João Doria à Pre-
sidência já prepara uma rea-
ção jurídica e política a uma 
eventual decisão da executi-
va nacional do PSDB de bar-
rar sua candidatura e indi-
car apoio a senadora Simone 
Tebet (MS), pré-candidata 
do MDB.

Adversário de Doria, o 
presidente do PSDB, Bruno 
Araújo, convocou para  esta 
terça-feira uma reunião da 
direção da legenda após re-
ceber uma carta dura do ex-
governador na qual ele pede 
que seja respeitada a “von-
tade democrática” do parti-
do expressa no resultado das 
prévias do ano passado.

“Qualquer decisão contrá-
ria à pré-candidatura do João 
Doria nessa reunião será nula. 
A convocação foi genérica e 
não houve sequer o direito 
de defesa para o ex-governa-
dor. A executiva nacional não 
tem esse poder. Está tudo er-
rado”, disse ao Estadão o ad-
vogado eleitoral do ex-gover-
nador, Arthur Rollo.

Especialista em direito 
eleitoral, Rollo foi contrata-
do por Doria comandar sua 
estratégia jurídica. Segun-
do o advogado, dependen-
do do resultado do encontro 
desta terça, ele irá protoco-
lar uma medida judicial jun-
to ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

O gesto seria mais sim-
bólico, já que, na avaliação 
de Rollo, qualquer anúncio 
da sigla seria inócuo. “O es-
tatuto do PSDB tem regras 

bastante específicas. É a 1ª 
vez que questionam o resul-
tado de prévias no partido”, 
afirmou.

Em outra frente, o presi-
dente do PSDB-SP e coorde-
nador da pré-campanha de 
Doria, Marco Vinholi, articu-
la uma ofensiva nas redes so-
ciais e aposta na militância 
tucana para evitar que o par-
tido abra mão de ter candida-
to próprio.

“Vamos defender a manu-
tenção do resultado das prévias 
e continuar com a pré-campa-
nha. Politicamente o resultado 
das prévias fortalece nossa po-
sição”, afirmou o dirigente.

FHC apoia Doria
A pré-campanha de Do-

ria divulgou ontem um le-
vantamento que aponta uma 
reação da militância tucana 
nas redes sociais após o pre-
sidente de honra do partido 
Fernando Henrique Cardo-
so sair em defesa do ex-go-
vernador em um tuíte pedin-
do respeito ao resultado das 
prévias.

Foram mais de 12 mil men-
ções no Twitter, o que levou a 
hashtag DoriaPresidente aos 
trending topics em oitavo lu-
gar, um dia depois da carta 
que Doria divulgou alegando 
que há uma tentativa de gol-
pe em curso dentro do parti-
do. O movimento atingiu 60 
tweets por minuto, segundo 
a pré-campanha.

De acordo com a ferra-
menta TrendMap, que mo-
nitora Twitter, e a VTracker, 
que acompanha as demais 
redes, entre sábado e domin-
go foram registradas 21.792 
interações.

Tucano prepara uma reação jurídica e política a uma eventual decisão do partido de barrar sua candidatura

Doria ameaça ir ao TSE contra PSDB
Crise na exeCutiva naCional 

Pedro Venceslau 
Agência Estado

Doria enviou carta dura à direção do PSDB, pedindo que seja respeitada a vontade democrática do partido

n 

Coordenador da 
pré-campanha 
de Doria e 
presidente do 
PSDB-SP, Marco 
Vinholi articula 
ofensiva nas 
redes sociais 
para evitar 
que o partido 
abra mão de 
ter candidato 
próprio 

A dois dias do prazo es-
tabelecido pelo colegiado 
do MDB, PSDB e Cidada-
nia para o anúncio do nome 
que pode representar os três 
partidos em conjunto nas ur-
nas, a pré-candidata eme-
debista à Presidência, se-
nadora Simone Tebet (MS), 
disse ontem que respeita-
rá o resultado e que seguirá 
em campanha, mesmo na hi-
pótese de seu adversário no 
grupo, o ex-governador de 
São Paulo João Doria (PSDB), 
judicializar o resultado caso 
saia derrotado.

“Nós aceitamos as regras 
do jogo e amanhã temos o 
resultado dela. Se porven-
tura o meu nome for indi-
cado na (pesquisa) qualita-
tiva, eu serei pré-candidata 
pelo meu partido, indepen-
dente de outros partidos se 
somarem conosco ou não”, 
afirmou a senadora, duran-
te palestra em ciclo de deba-
tes promovido pela Associa-
ção Comercial de São Paulo 

(ACSP). A fala é a primei-
ra reação pública da emede-
bista após o acirramento da 
crise no PSDB neste fim de 
semana.

Doria sinalizou aos tuca-
nos que pode recorrer à Jus-
tiça Eleitoral para questio-
nar uma eventual decisão da 
Executiva Nacional do PSDB 
a favor de Tebet como repre-
sentante do grupo à Presi-

dência. As siglas buscam se 
viabilizar como a chama-
da terceira via contra a po-
larização colocada entre Jair 
Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).

Aliados do ex-governa-
dor acusam a sigla de “gol-
pe”, após a contratação de 
pesquisas qualitativas e 
quantitativas pelas cúpulas 
do seu partido, do Cidadania 
e do MDB para a definição 
de uma chapa única na dis-
puta pela Presidência. Doria 
argumenta que o PSDB não 
pode recuar da decisão to-
mada pelas prévias da sigla, 
chancelando o nome do ex-
governador como pré-candi-
dato do partido.

Já parte da Executiva e o 
presidente do PSDB, Bruno 
Araújo, avaliam que a can-
didatura própria e o nome 
de Doria só serão definitivos 
mediante decisão da conven-
ção nacional do partido; to-
das as siglas devem validar 
seus candidatos a qualquer 
cargo em disputa entre os 
dias 20 de julho e 5 de agosto.

“Se ele não aceitar os re-

sultados da pesquisa, e eu 
for a escolhida, eu sigo firme 
e forte”, disse Tebet. Em pes-
quisa PoderData publicada 
nesta segunda-feira, 16, Do-
ria aparece à frente das in-
tenções de voto para presi-
dente com 4% ante a 2% da 
senadora. Entretanto, dados 
de rejeição do eleitorado fa-
vorecem a emedebista.

Simone Tebet ainda des-
tacou que a reconstrução do 
Brasil passa por “partidos 
sólidos e a boa política” e que 
não há nada “fora” da políti-
ca: “Antes, a gente tinha essa 
anomia social, a sociedade 
entendeu que a política re-
solveria seus problemas e 
apostou em outsiders”.

Com ataques à política 
ambiental e ao desgaste da 
democracia por parte do pre-
sidente e aos escândalos de 
corrupção do PT, Tebet diz 
que faz parte de um movi-
mento que oferece alternati-
vas a Bolsonaro e Lula. Entre 
as prioridades de seu progra-
ma de governo, a emedebista 
destacou a importância da re-
forma tributária.

Simone será candidata se vencer pesquisa
Levy Teles 
Agência Estado

Encerrado o prazo para 
regularizar o título, o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
uma nova etapa do calendá-
rio eleitoral, desde domingo  
passado até o dia do pleito, 
está permitida a captação pré-
via de recursos por meio de 
financiamento coletivo pela 
pré-campanha eleitoral, que 
diz respeito ao período de di-
vulgação de postulantes an-
tes da confirmação das can-
didaturas, o que só ocorrerá 
com a chancela das conven-
ções partidárias, previstas 
para o período de 20 de julho 
a 5 de agosto.

A “vaquinha” ou “crowd-

funding”, como é conhecida 
essa modalidade de arreca-
dação, é uma alternativa para 
o financiamento da campa-
nha, mas segue regras espe-
cíficas, como a eventual devo-
lução do valor levantado caso 
candidatura não seja confir-
mada. O financiamento cole-
tivo já foi usado nas eleições 
de 2018 e 2020.

O candidato que quiser 
realizar um financiamen-
to coletivo deverá solicitar 
registro da candidatura no 
TSE quando o prazo permi-
tir, e não pode usar propa-
ganda eleitoral fora de épo-
ca na arrecadação. Ou seja, 
para pedir os fundos, é proi-
bido pedir voto ou apresen-

tar o número da chapa antes 
do prazo. Caso a candidatu-
ra não seja confirmada, todo 
o valor arrecadado previa-
mente deverá ser devolvido 
aos doadores.. 

As empresas ou entidades 
que receberem a arrecadação 
precisam ter CNPJ inscrito 
no TSE e devem ter uma con-
ta bancária específica para 
a movimentação financeira. 
Elas precisam ser previamen-
te contratadas pelo candida-
to ou pelo partido para reali-
zar a mediação dos recursos.

Até agora, 14 empresas 
estão cadastradas na Justiça 
Eleitoral para realizar o servi-
ço e 12 estão em fase de cadas-
tramento. Para evitar fraudes, 

veja no site do TSE quais fer-
ramentas de vaquinha estão 
liberadas para doação.

Pré-candidatos arrecadam para campanhas
eleições 2022

Agência Estado

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (PL), ace-
nou ontem para a possibili-
dade de mais mudanças na 
Petrobras. “Tem mais coi-
sa pra acontecer na questão 
da Petrobras Já sabem o que 
está acontecendo. Não vou 
entrar em detalhes, está (sic) 
sempre fazendo alguma coi-
sa para buscar alternativa”, 
declarou o chefe do Executi-
vo a apoiadores em frente ao 
Palácio da Alvorada.

As declarações foram fei-
tas pela manhã, em Brasília, 
antes da viagem do presiden-
te a São Paulo, mas só divul-
gadas no período da tarde 
por um canal bolsonarista no 
YouTube - e com cortes.

Bolsonaro voltou a criti-
car a empresa por seus lu-
cros e sua política de preços. 
“Com toda certeza vamos en-
trar na Petrobras nessas ques-
tões também. Não é possível 
petrolífera dar 30% de lucro 
enquanto as outras dão no 
máximo 15%, para atender 
interesses não sei de quem”, 
disse ele aos simpatizantes 
no cercadinho.

Na avaliação do chefe 

do Executivo, “todo mundo 
tem que colaborar” e a Petro-
bras precisa exercer sua fun-
ção social. “Todo mundo tem 
que colaborar, não é ganhar 
mais dinheiro na crise. É o 
que infelizmente alguns se-
tores fazem, como a própria 
Petrobras. ‘Ah tem o estatu-
to’. Estatuto está acima da lei, 
não está acima da Constitui-
ção. Então, tem o fim social da 
empresa. O que está em jogo é 
o futuro do Brasil”, declarou.

O presidente também disse 
esperar redução no ICMS inci-
dente sobre combustíveis nos 
Estados após o ministro André 
Mendonça, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), atender ao 
pedido do governo e suspen-
der a forma de cobrança do im-
posto pelos governadores.

Como mostrou reporta-
gem do Broadcast (sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado), o presidente 
da Petrobras, José Mauro Fer-
reira Coelho, está sob fritura 
no governo apenas um mês 
depois de assumir o cargo.

Ele é ligado ao ex-minis-
tro de Minas e Energia Bento 
Albuquerque, demitido por 
Bolsonaro na semana passa-
da após um novo reajuste dos 
combustíveis.

Bolsonaro admite mais 
mudanças na Petrobras

preço dos Combustíveis

Eduardo Gayer 
Agência Estado

Golpe
Aliados de Doria 
acusam a sigla 

de “golpe”, após 
a contratação de 

pesquisas qualitativas 
e quantitativas pelas 

cúpulas do seu partido

n 

O candidato 
que quiser 
realizar um 
financiamento 
coletivo 
deverá 
solicitar 
registro da 
candidatura 
no TSE 
quando o 
prazo permitir

Foto: Felipe Rau/Agência Estado
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De terça a sexta
A partir das 18h
na Tabajara AM 1.110

Os professores mais experientes da rede 
estadual paraibana passam a limpo todo 
conteúdo para os nossos estudantes
gabaritarem o Exame Nacional do Ensino Médio.
Até as vésperas da prova, é sintonizar para passar.

Áreas de Conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Abordagens interdisciplinares

APONTE SUA
CÂMERA AQUI

E OUÇA:

Uma parceria da Empresa Paraibana
de Comunicação com a Secretaria de
Estado da Educação e da Ciência e
Tecnologia

Papa canoniza 10 santos, incluindo 
padre holandês morto por nazistas

no vaticano

Finlândia também confirmou domingo que vai se candidatar para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte

Suécia lança candidatura à Otan
nova adesão

 
O governo da Suécia de-

cidiu solicitar formalmente a 
adesão à aliança militar oci-
dental Organização do Trata-
do do Atlântico Norte (Otan), 
disse a primeira-ministra sue-
ca, Magdalena Andersson, on-
tem, colocando o país no ca-
minho para acabar com o 
não-alinhamento militar que 
durou toda a Guerra Fria. Os 
sociais-democratas no gover-
no da Suécia abandonaram 
no último domingo sua oposi-
ção de 73 anos sobre associar-
se à Otan e esperam uma ade-
são rápida, após a invasão da 
Ucrânia pela Rússia em 24 de 
fevereiro. “O governo decidiu 
informar à Otan que a Suécia 
quer ser aceita como membro 
da Otan”, disse Andersson a 
repórteres, acrescentando que 
o pedido pode ser entregue até 
amanhã e será sincronizado 
com o da Finlândia.

A decisão de abandonar o 
não-alinhamento militar que 
tem sido um princípio central 
da identidade nacional sueca 
por dois séculos marca uma 
mudança radical na percep-
ção pública na região nórdica, 
após o ataque da Rússia a um 
país vizinho.

“A Europa, a Suécia e o 
povo sueco estão vivendo ago-

Agência Brasil
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Francisco 
leu as 
proclamações 
de 
canonização 
e ouviu 
salvas de 
palmas a cada 
um dos 10 
novos santos 
proclamados

Papa Francisco canonizou 10 novos santos da Igreja Católica Romana

O papa Francisco canoni-
zou no último domingo 10 no-
vos santos da Igreja Católica 
Romana, incluindo o padre 
holandês Titus Brandsma, an-
tinazista, assassinado em 1942 
no campo de concentração de 
Dachau e o monge eremita 
francês Charles de Foucauld 
assassinado em 1916 na Argé-
lia. Aos 85 anos e usando ca-

deira de rodas devido a dores 
no joelho e na perna, o papa 
foi levado ao altar no início da 
cerimônia, que contou com a 
presença de mais de 50 mil 
pessoas na Praça de São Pedro. 
Foi uma das maiores aglome-
rações desde a flexibilização 
das restrições contra a Covid 
no início deste ano.

Francisco mancou em dire-
ção a uma cadeira atrás do al-
tar, mas se levantou para cum-
primentar individualmente 

alguns participantes. Ele leu 
sua homilia sentado, mas fi-
cou de pé durante outras par-
tes da missa e realizou a leitu-
ra com voz forte, muitas vezes 
saindo do roteiro, e depois ca-
minhou para cumprimentar 
os cardeais do Vaticano.

Francisco leu as procla-
mações de canonização sen-
tado em frente ao altar e ou-
viu salvas de palmas a cada 
um dos dez novos santos pro-
clamados.

Agência Brasil

Negociação
O ministro da 
Defesa sueco, 

Peter Hultqvist, 
disse que a Suécia 

iniciará discussões 
diplomáticas com  

a Turquia

ra em uma nova e perigosa 
realidade”, afirmou Anders-
son durante um debate sobre 
política de segurança no Par-
lamento ontem.

No entanto, ela disse que a 
Suécia não quer bases milita-
res permanentes da Otan ou 
armas nucleares em seu terri-
tório se a adesão for aprovada. 
Há amplo apoio no Parlamen-
to para uma candidatura, em-
bora o governo não precise de 
aprovação para prosseguir. A 
Finlândia também confirmou 
no domingo que vai se candi-
datar para ingressar na alian-
ça militar.

Oposição
Um obstáculo já surgiu an-

tes mesmo de os pedidos che-
garem à sede da Otan, em Bru-
xelas. A Turquia surpreendeu 

seus aliados da Otan ao dizer 
que não vê os pedidos da Fin-
lândia e da Suécia de forma 
positiva, principalmente ci-
tando o histórico de hospedar 
membros de grupos militan-
tes curdos. O presidente turco, 
Tayyip Erdogan, chamou os 
países escandinavos de “hos-
pedagens para organizações 
terroristas”.

O ministro da Defesa sue-
co, Peter Hultqvist, disse on-
tem que a Suécia iniciará dis-
cussões diplomáticas com a 
Turquia para tentar superar 
as objeções de Ancara ao seu 
plano de ingressar na Otan. 
“Enviaremos um grupo de 
diplomatas para discutir e 
dialogar com a Turquia para 
que possamos ver como isso 
pode ser resolvido e sobre o 
que realmente se trata”, afir-
mou Hultqvist à emissora de 
serviço público SVT.

A Turquia disse que dese-
ja que os países nórdicos in-
terrompam o apoio a militan-
tes curdos em seu território e 
suspendam as proibições de 
venda de algumas armas para 
a Turquia.

A mídia estatal turca in-
formou separadamente que a 
Suécia e a Finlândia rejeitaram 
os pedidos de repatriação de 
33 pessoas que a Turquia ale-
ga ter ligações com grupos que 
considera terroristas.

A Rússia atacou posições 
no leste da Ucrânia no últi-
mo domingo, disse o Minis-
tério da Defesa do país, en-
quanto tenta cercar as forças 
ucranianas na batalha por 
Donbas e se defender de uma 
contraofensiva em torno da 
estratégica cidade de Izium, 
que é controlada por russos.

Em reunião na Alema-
nha, o secretário-geral da 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) disse 
que a Ucrânia pode vencer a 
guerra, pedindo mais apoio 
militar e aprovação rápida 
das solicitações de Finlân-

dia e Suécia para ingressar 
na aliança. A Ucrânia obteve 
uma série de sucessos desde 
o início da invasão russa em 
24 de fevereiro, forçando os 
comandantes russos a aban-
donar o avanço sobre a capi-
tal Kiev antes de obter rápi-
das vitórias e expulsá-los de 
Kharkiv, a segunda maior ci-
dade da Ucrânia.

A invasão de Moscou, 
que o país chama de “ope-
ração especial” para desar-
mar a Ucrânia e protegê-la 
dos fascistas, abalou a se-
gurança na Europa. Kiev e 
seus aliados ocidentais di-
zem que a questão do fascis-
mo é um pretexto infundado 
para uma guerra de agres-

são não provocada. Desde 
meados de abril, as forças 
russas concentraram gran-
de parte de seu poder de 
fogo na tentativa de captu-
rar duas províncias do leste 
conhecidas como Donbas, 
depois de não conseguirem 
tomar Kiev.

Uma avaliação da inteli-
gência militar britânica dis-
se que a Rússia perdeu cerca 
de um terço da força de com-
bate terrestre que havia sido 
implantada em fevereiro. 

Sua ofensiva em Don-
bas ficou “significativamen-
te atrasada” e é improvável 
que faça avanços rápidos nos 
próximos 30 dias, segundo a 
avaliação.

Conflitos prosseguem em Donbas
guerra na ucrânia

Uma investigação sobre o 
tiroteio no fim de semana em 
um supermercado no oeste 
de Nova York se voltará, esta 
semana, para saber se as au-
toridades não perceberam 
sinais indicadores e bandei-
ras vermelhas deixados pelo 
atirador adolescente antes de 
sua matança racista.

Autoridades disseram 
que Payton Gendron, de 18 
anos, realizou um ato de “ex-
tremismo violento com mo-
tivação racial” quando abriu 
fogo com um rifle semiau-
tomático no último sábado  
no Tops Friendly Market em 
Buffalo, onde 11 dos 13 mor-

tos eram negros.
“As evidências que des-

cobrimos até agora não são 
enganosas. Este é um crime 
de ódio absolutamente racis-
ta que será processado como 
crime de ódio”, disse o comis-
sário de polícia de Buffalo, Jo-
seph Gramaglia, a repórteres 
no último domingo.

Além de buscar uma 
compreensão mais clara dos 
motivos do ataque de Gen-
dron, as autoridades se con-
centrarão no que poderia ter 
sido feito para detê-lo, à me-
dida que surgem detalhes 
do comportamento preocu-
pante do adolescente no en-
sino médio e na sua atuação 
on-line.

Gendron figurou no ra-

dar da polícia local em ju-
nho passado, quando a po-
lícia o deteve depois que ele 
fez uma ameaça “generali-
zada” em sua escola, disse 
Gramaglia. Depois de uma 
avaliação de saúde mental 
na época, ele foi liberado 
após um dia e meio.

Um manifesto de 180 
páginas que circulou na in-
ternet - e que pode ter sido 
de autoria de Gendron -, 
delineava a Grande Teoria 
da Substituição, uma teo-
ria de conspiração racista 
de que os brancos estavam 
sendo substituídos por mi-
norias nos Estados Unidos 
e em outros lugares. Gen-
dron se rendeu à polícia 
após o tiroteio.

Investigação sobre tiroteio que matou 
13 pessoas analisa sinais de alerta

nos estados unidos

Agência Brasil

Agência Brasil

Foto: Vatican Media
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De cada 100 microempreen-
dedores individuais (MEIs), 
82 tiveram queda no fatura-
mento por conta da pandemia 
da Covid-19, aponta o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). 
Para enfrentar as dificuldades, 
os MEIs procuraram financia-
mentos bancários e utilizaram 
a internet para viabilizar os ne-
gócios, aponta a Pesquisa de 
Impacto da Covid nos Peque-
nos Negócios. O Brasil possui 
13,6 milhões de microempreen-
dedores individuais.

O estudo mostra que a vul-
nerabilidade do MEIs é maior 
do que a do empresário da mi-
cro e pequena empresa (MPE). 
Nesta categoria empresarial, 
74% enfrentaram redução no 
faturamento. Ainda sobre os 
MEIs, 8% alegaram manuten-
ção do faturamento, 5% tiveram 
aumento e 5% não souberam 
responder. O impacto médio 
negativo no faturamento dos 
MEIs foi de 45%, enquanto para 
as MPE foi de 34%. A situação 
de crise levou o microempreen-
dedor a buscar empréstimo. A 
estimativa é que 60% deles pro-
curaram os bancos, mas, ape-
nas 28% tiveram financiamen-
to concedido.

Outra forma de contornar a 
situação foi a busca por meios 
de realização de negócios. O Se-
brae aponta que no período de 
25 a 30 de junho de 2020, ape-
nas 44% dos MEIs utilizavam a 
internet como um meio de tra-
balho. No período de 25 de fe-
vereiro a 1o de março de 2021, o 
índice era de 69%. 

Financiamento ajudou
O empreendedor Eric Sil-

va e a esposa trabalham com a 
produção de doces e tortas por 
encomenda, em João Pessoa. 
Eles estavam prontos para abrir 
uma loja, em março de 2020, 
quando houve o impedimento 
de abertura dos estabelecimen-
tos. “Como as pessoas estavam 
se reunindo menos, evitando 
festas de aniversário, decidi-
mos mudar o tipo de produ-
to feito. Investimentos em bolo 
vulcão e bolo de pote, produtos 
para pronta entrega. Começa-
mos a vender pelo Instagram, 
WhatsApp e Ifood”, lembra.

Eric explica que as compras 
aumentaram, embora sejam 
de produtos com menor va-
lor agregado. Hoje, a situação 
melhorou e as vendas estão 
equilibradas entre encomen-
das, pronta entrega e consu-
mo na loja. “Foram tempos 
difíceis. Precisamos nos rein-
ventar em pouco tempo e re-
corremos ao financiamento 
bancário para regularizarmos 
algumas questões e continuar-
mos funcionando”, salienta o 
empreendedor.

Para auxiliar esses profis-
sionais, o Sebrae está reali-
zando a Semana do MEI, com 
informações e orientações à ca-
tegoria, bem como formaliza-
ção nas salas do empreende-
dor para quem deseja abrir o 
próprio negócio. 

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com
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Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Abril                      1,06
Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73

Euro  Comercial

0,15%

R$ 5,270

Libra  Esterlina

0,47%

R$ 6,223

Ibovespa

108.232 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%

Estudo do Sebrae mostra que empreendedores buscaram mais empréstimos e usaram as redes sociais para vender

Pandemia prejudicou 82% dos MEIs
queda no faturamento

Objetivo é possibilitar a renegociação de dívidas em condições especiais e devolver o poder de compra ao cidadão pessoense 

Foto: Freepik

A  Autarquia de Proteção 
e Defesa do Consumidor do 
Estado da Paraíba (Procon
-PB) deu início, ontem, ao 33o 
Mutirão de Renegociação de 
Dívidas. O prazo para os in-
teressados em renegociar os 
débitos segue até sexta-fei-
ra, 20, no horário das 08h às 
16h30, na sede do Procon-PB, 
localizado na Av. Almiran-
te Barroso, n°693, Centro de 
João Pessoa.

O mutirão é uma parce-
ria entre a Autarquia e as 
empresas Cagepa, Energi-
sa, escolas particulares, em-

presas de telefonia, TVs por 
assinatura, Empreender-PB 
e outros. Também haverá a 
oportunidade de negociar, 
através da plataforma con-
sumidor.gov.br, dívidas com 
instituições financeiras e em-
presas de telefonia (Oi, TIM, 
Vivo) e TVs por assinatura. 

O mutirão será realizado 
na forma presencial, sem a 
necessidade de agendamen-
to prévio, porém serão entre-
gues senhas com número li-
mitado de atendimento por 
dia, distribuídas por ordem 
de chegada dos consumido-

res. O objetivo é possibilitar 
a renegociação de suas dívi-
das em condições especiais, 
e assim devolver o poder de 
compra ao cidadão.

A superintendente do 
Procon-PB, Késsia Liliana , 
explicou sobre a importân-
cia do evento. “Mais uma 
oportunidade, promovida 
pelo Governo do Estado, vi-
sando atender os anseios 
dos consumidores impac-
tados com as mais diversas 
dívidas. Através das nego-
ciações, o consumidor volta 
a ser reinserido no mercado 

de consumo, recuperando 
seu poder de compra. Du-
rante o mutirão, o consu-
midor terá possibilidade de 
bons acordos com condições 
diferenciadas”.

Para mais informações ou 
dúvidas o consumidor pode 
entrar em contato através do 
WhatsApp (83) 98618-8330, 
ou disque 151 gratuito. As 
informações também estão 
disponíveis no site (www.
procon.pb.gov.br) ou as redes 
sociais: Instagram ou Face-
book (@proconpb) e Twitter 
(@procongovpb).

JP recebe mutirão para renegociação de dívidas
iniciativa do procon-pB

Prazo
Interessados em 

renegociar os débitos 
devem comparacer à 

sede do Procon-PB, em 
João Pessoa, até

sexta-feira, no horário 
das 8h às 16h30

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Trabalho (Sedest), vai 
promover a primeira edição 
do Feirão da Empregabilida-
de amanhã. O evento aconte-
cerá das 8h às 17h, no Espaço 
Cultural. Ao longo da progra-
mação, serão oferecidas mais 
de 1,3 mil vagas de emprego 
para diversas funções, além 
de capacitações e orientações 
profissionais.

As equipes de todos os 
programas de fomento à em-
pregabilidade e ao empreen-
dedorismo realizados pela 
Sedest estarão a postos para 
atender aos visitantes do Fei-
rão. Mentores do “Eu Posso” 
vão realizar análises de viabi-
lidade financeira dos projetos 
apresentados por empreende-
dores. O “Eu Posso Crescer” 
fará uma extensão dos ser-
viços oferecidos pela Sala do 
Empreendedor, orientando 
sobre todos os trâmites para 

formalização de negócios.
O “Eu Posso Criar” esta-

rá com o olhar lançado para 
todo o segmento da econo-
mia criativa, formalizando ar-
tesãos, realizando inscrições 
para qualificações junto ao 
Programa do Artesanato Pa-
raibano (PAP) e ainda fazen-
do exposições. O “Eu Posso 
Semear”, por sua vez, também 
estará presente, mostrando o 
resultado dos trabalhos desen-
volvidos pelo programa junto 
aos produtores rurais assisti-
dos pela Sedest.

“Preparamos um even-
to grandioso, focado nas de-
mandas do mercado local. 
Faremos uma importante in-
teração entre empregadores, 
interessados em vagas de em-
prego e empreendedores. Cer-
tamente, teremos trocas de 
experiências e conexões bas-
tante produtivas”, destacou a 
secretária de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho, Vau-
lene Rodrigues.

Empregabilidade
Quem está à procura de 

uma oportunidade de empre-
go ou buscando se reposicio-
nar no mercado, terá chances 
de conseguir boas notícias no 
Feirão da Empregabilidade. 
O programa “Eu Posso Tra-
balhar”, através do Sine João 
Pessoa, e o Sine Paraíba esta-
rão juntos cadastrando o pú-
blico para fazer encaminha-
mentos. As equipes dos dois 
serviços estão com mais de 20 
empresas parceiras.

As oportunidades são para 
funções diversas, como: aten-
dente de telemarketing; auxi-
liar de linha de produção; aten-
dente de lanchonete; vendedor 
de serviços; vendedor pracis-
ta; consultor comercial; coor-
denador pedagógico; e técnico 
de segurança de trabalho. “O 
Feirão também receberá repre-
sentantes de empresas que es-
tarão por lá realizando entre-
vistas para processos seletivos, 
o significa que muitas pessoas 

já poderão sair do Espaço Cul-
tural empregadas”, destacou 
Vaulene Rodrigues.

Ainda serão oferecidas va-
gas para estágio, nas áreas de 
Administração, Ciências Con-
tábeis, Gestão em RH, Gestão 
Financeira, Economia, Psico-
logia, Pedagogia, Computa-
ção, Arquitetura, Engenharia 
Civil, Engenharia Civil, Enge-
nharia Mecânica, Engenharia 
de Produção e Engenharia Elé-
trica. Para concorrer, os candi-
datos precisam estar cursando 
entre o 1º e o 7º períodos das 
graduações referentes.

Capacitações
Já o “Eu Posso Aprender” 

promoverá capacitações ao 
longo do dia, todas com direi-
to à certificação. As atividades 
acontecerão simultaneamente 
em três salas do Espaço Cultu-
ral, e as inscrições podem ser 
feitas antecipadamente pelo 
endereço bit.ly/feiraodaem-
pregabilidade .

Feirão oferece mais de mil vagas de emprego amanhã
no espaço cultural

“O Feirão também 
receberá 
representantes 
de empresas 
que estarão por 
lá realizando 
entrevistas 
para processos 
seletivos, o 
significa que 
muitas pessoas já 
poderão sair do 
Espaço Cultural 
empregadas

Vaulene Rodrigues

n 

Atendimento 
será realizado 

de forma 
presencial, 

sem realizar 
agendamento 

prévio, mas 
mediante 

distribuição 
limitada de 

senhas por dia



Levantamento realizado 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) estima que 
quatro em cada 10 brasileiros 
adultos (38,45%) estavam ne-
gativados em abril de 2022 – o 
equivalente a 61,94 milhões de 
pessoas. No último mês, o volu-
me de consumidores com con-
tas atrasadas cresceu 5,59% em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior.

Com base nos dados dispo-
níveis em sua base, que abran-
gem informações de capitais e 
interior de todos os 26 Estados 
da Federação, além do Distrito 
Federal, a CNDL e o SPC Brasil 
informam que a variação anual 
observada em abril deste ano 
ficou abaixo da observada no 
mês anterior. Na passagem de 
março para abril, o número de 
devedores cresceu 0,46%.

Para o presidente da CNDL, 
José César da Costa, as conse-
quências da pandemia no cres-
cimento econômico impactam 
diretamente no aumento da 
inadimplência.

“O desemprego elevado é, 
sem sombra de dúvidas, um 
dos grandes desafios a serem 
enfrentados pelo país e isso 
está ligado diretamente ao re-
torno do crescimento econômi-
co, que ainda não alavancou. A 
renda da população foi forte-
mente afetada pela pandemia, 
e isso, somado ao aumento da 
inflação, contribui para a pio-
ra da inadimplência”, aponta o 
presidente da CNDL, José Cé-
sar da Costa.

Em relação à evolução do 
número de dívidas no Brasil, o 
indicador aponta que em abril 
de 2022, este número teve cres-
cimento de 9,89% em relação 
ao mesmo período de 2021. O 
dado observado em abril des-
te ano ficou abaixo da variação 
anual observada no mês ante-
rior. Na passagem de março 
para abril, o número de dívi-
das apresentou alta de 0,85%.

O crescimento do indicador 
anual se concentrou no aumen-
to de inclusões de devedores 
com tempo de inadimplência 
de 91 dias a 1 ano (50,87%). 

Faixa etária
O número de devedores 

com participação mais expres-
siva no Brasil em abril está na 
faixa etária de 30 a 39 anos 
(24%), e segue bem distribuída 
entre os sexos: 50,86% de mu-
lheres e 49,14% de homens.

Na análise por faixa etária, 
a maior concentração de ina-
dimplentes está no intervalo de 
30 a 39 anos. São 15,36 milhões 
de pessoas nesta faixa etária 
registradas em cadastro de de-
vedores. Tal montante equiva-
le a 44,89% da população nesta 
faixa etária.

Valores
Cada negativado deve, em 

média, R$ 3.518,84. Mais da me-
tade das dívidas são com ban-
cos. Quase quatro em cada dez 
consumidores (35,72%) tinham 
dívidas de até R$ 500, percen-
tual que chega a 50,95% quan-
do se fala de dívidas de até R$ 
1.000.

Destaca-se a evolução das 
dívidas com o setor de bancos, 
com crescimento de 18,75%, se-
guido de água e luz (7,92%). Em 
outra direção, as dívidas com 
o setor credor de comunica-
ção (-9,53%) e comércio (-4,20%) 
apresentaram queda no total de 
dívidas em atraso.

“O cenário econômico do 
país ainda é muito delicado, 
por isso, o momento requer 
muita cautela na hora de deci-
dir como utilizar o dinheiro, a 
fim de evitar a inadimplência. 
O ideal é gastar apenas com o 
necessário e, se possível, buscar 
construir uma reserva de emer-
gência para fazer frente a um 
eventual imprevisto”, aconse-
lha o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior.

Pagamentos
A especialista em finan-

ças da CNDL, Merula Borges, 
orienta que os consumidores 
priorizem a negociação e paga-
mento das dívidas que têm ju-
ros mais altos. “As dívidas com 
instituições financeiras são as 
que têm os juros mais caros do 
mercado em casos de atraso. E 
a falta de pagamento desse tipo 
de dívida pode transformar va-
lores pequenos em cifras pra-
ticamente impagáveis, por su-
perarem, em muitos casos, a 
renda do consumidor”, diz.

Para a especialista, a dica é 
que o consumidor sempre pa-
gue a fatura total do cartão e 
quando não for possível recor-
ra a linhas de crédito mais ba-
ratas para não cair em um efei-
to bola de neve.
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Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil mostrou que quatro em cada 10 adultos do país estavam negativados em abril

Brasileiros atrasaram mais as contas
InadImplêncIa cresce

Em março deste ano, 21 
novas medidas administrati-
vas a empresas por irregula-
ridades na oferta de crédito 
consignado foram aplicadas 
por meio da Autorregulação 
para o Consignado. No mes-
mo mês, 11 correspondentes 
bancários foram advertidos, 
nove tiveram atividades sus-
pensas temporariamente e um 
ficou impedido de atuar de-
finitivamente em nome dos 
bancos. As informações fo-
ram divulgadas ontem pela 
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban).

Uma das opções de crédito 
mais usadas pelos brasileiros, 
o consignado é alvo constan-
te de abordagens irregulares, 
especialmente por instituições 
não certificadas. Em muitos 
casos, o cliente nem sabe que 
o empréstimo foi contratado. 
Pelo balanço atualizado divul-
gado pela entidade, desde o 

início de vigência da autorre-
gulação, em janeiro de 2020, já 
foram aplicadas 896 sanções. 
De lá pra cá, 38 empresas per-
deram o direito de exercer a 
atividade em definitivo.

Nos casos em que houve 
reincidência, os agentes tive-
ram as atividades suspensas 
por prazos que variam en-
tre cinco e 30 dias. Para evi-
tar problemas e se resguardar, 
o consumidor também pode 
verificar se o correspondente 
bancário é certificado e está 
apto a oferecer crédito consig-
nado em nome dos bancos. A 
consulta é realizada por meio 
do CPF do profissional na base 
de dados da Central de Regis-
tros de Certificados Profissio-
nais (CRCP).

“O assédio comercial mui-
tas vezes leva ao superendivi-
damento dos consumidores, 
em especial dos mais vulnerá-
veis. E isso não interessa a nin-
guém, nem ao consumidor, 
nem aos bancos. Seguiremos 
firmes no combate às irregu-

laridades”, afirma o presiden-
te da Febraban, Isaac Sidney.

Autorregulação
Participam da autorregu-

lação 32 instituições financei-
ras que representam cerca de 
99% do volume total da car-
teira de crédito consignado no 
país. Pelo sistema, é conside-
rada falta grave qualquer for-
ma de captação ou tratamen-
to inadequado ou ilícito dos 
dados pessoais do consumi-
dor sem sua autorização. To-
dos os bancos que participam 
da autorregulação assumem o 
compromisso de adotar as me-
lhores práticas relativas à pro-
teção e ao tratamento de dados 
pessoais dos clientes.

Os bancos que não apli-
carem as sanções podem ser 
multados pelo Sistema de 
Autorregulação por conduta 
omissiva, cujos valores variam 
de R$ 45 mil a R$ 1 milhão. As 
multas arrecadadas serão des-
tinadas a projetos de educação 
financeira.

Irregularidades em consignado geram 
sanções a correspondentes bancários

oferta de crédIto

O diretor de Política Mo-
netária do Banco Central 
(BC), Bruno Serra, afirmou 
ontem que os efeitos do au-
mento de juros, que chegou 
12,75% ao ano, devem ser 
sentidos na economia a par-
tir do segundo semestre. Se-
gundo ele, mesmo com a ele-
vação da Selic, o país deve 
crescer pelo menos 1% em 
2022. As declarações foram 
feitas em transmissão on-li-
ne durante o evento “Annual 
Brazil Macro Conference”, 
organizado pelo banco Gold-
man Sachs.

“Com a melhora das con-
tas externas, o desemprego 
caindo e o mercado de ca-
pitais consistente, podemos 
imaginar perspectivas me-
lhores”, disse Serra.

O diretor do BC ainda 
afirmou que parte do cresci-
mento econômico deve ocor-

rer com base na recuperação 
do setor de serviços. “Ainda 
tem coisa para acontecer na 
retomada dos serviços. Se ti-
vesse que apostar, o cresci-
mento do PIB em 2022 seria 
mais de 1%. O investimen-
to surpreende e cresce bem 
desde a retomada pós-pan-
demia”, disse.

Comparação
Bruno Serra citou o maci-

ço estímulo fiscal feito pelo 
governo brasileiro na pan-
demia, superior ao de seus 
pares, entre os motivos que 
obrigaram a autarquia a su-
bir os juros mais cedo do que 
a maioria dos países emer-
gentes. Apontou ainda a de-
preciação do real frente o 
dólar, a crise hídrica, que 
teve impacto pesado nas ta-
rifas de energia, e a inde-
xação “mais enraizada” do 
que a de pares, ampliando 
assim os efeitos inerciais da 
inflação, ao explicar por que 
o Brasil começou o comba-

te à alta de preços em situa-
ção pior do que a de outros 
emergentes.

“O desafio foi mais 
duro”, declarou Serra ao 
lembrar, como num desa-
bafo, que o choque inflacio-
nário global atingiu o Brasil 
após o país despejar mais de 
R$ 600 bilhões no enfrenta-
mento da pandemia. “O Bra-
sil estava em situação mais 
difícil do que a de pares até 
recentemente.”

Ao falar sobre o futuro, 
ele traçou, no entanto, um ce-
nário desinflacionário, apon-
tando a tendência de nor-
malização das variáveis que 
influenciam os preços. Entre 
elas, observou que o câmbio, 
um importante amortece-
dor do impacto da escalada 
inflacionária mundial, vol-
tou a “performar” melhor, 
levando em conta o desem-
penho do real frente ao dó-
lar se comparado ao desem-
penho de outras moedas de 
economias emergentes.

Efeitos das altas de juros devem 
ser sentidos no segundo semestre

prevIsão do Bc

Karine Melo 
Agência Brasil

Eduardo Laguna e  
Antonio Temóteo 
Agência Estado

No momento em que o 
mundo busca formas de re-
duzir a emissão de poluentes 
no segmento de transportes 
e muitos países oferecem in-
centivos para o consumidor 
comprar um carro elétrico, 
a frota brasileira de automó-
veis está ainda mais velha. 
Composta basicamente por 
modelos a combustão, ela 
polui mais, causa mais aci-
dentes e engarrafamentos.

Esse envelhecimento foi 
acelerado nos últimos dois 
anos de pandemia, que difi-
cultou o acesso ao carro zero, 
seja pelos preços mais eleva-
dos ou pela escassez de com-
ponentes para a produção. 
Hoje, 23,5% dos automóveis 
que circulam no país têm até 
cinco anos de uso, os chama-
dos seminovos. Há dez anos, 
essa fatia era de 43,1%.

Os mais “velhinhos”, aci-
ma de 16 anos de uso, passa-
ram de 18,8% da frota para 

19,4%. Os intermediários (de 
seis a 15 anos) eram 38,1%, 
em 2012, e hoje são 57,1%. Os 
dados são de estudo anual 
feito há mais de duas déca-
das pelo Sindicato Nacional 
da Indústria de Componen-
tes para Veículos Automoto-
res (Sindipeças)

Em 2012, um veículo, de 
forma geral, poluía cerca de 
50% mais do que um similar 
atual. Em termos de consu-
mo, o atual é 22% mais efi-
ciente, segundo Raquel Mi-
zoe, diretora de Emissões de 
Veículos Leves da Associa-
ção Brasileira de Engenha-
ria Automotiva (AEA).

Desorganização
Os resultados da pesqui-

sa mostram que, em 2021, a 
frota do país era formada 
por 38,2 milhões de automó-
veis, com idade média de 10 
anos e cinco meses, a mais 
velha em 26 anos. Somando 
comerciais leves, caminhões 
e ônibus, a frota chega a 46,6 
milhões de veículos com ida-

de média de 10,3 anos, tam-
bém a mais alta desde 1994.

“Desde 2013, a frota bra-
sileira vem envelhecendo 
porque não estamos con-
seguindo uma renovação 
com carros novos que com-
pense a obsolescência exis-
tente”, afirma George Ru-
gitsky, diretor de Economia 
do Sindipeças. Ele ressal-
ta que a pandemia levou 
a um sucateamento ainda 
maior da frota nacional, si-
tuação que, em dimensões 
diferentes, também ocorre 
globalmente.

Segundo ele, “no caso 
do Brasil, essa desorgani-
zação mundial da cadeia de 
abastecimento vem alinha-
da ao que ocorre na econo-
mia local”.

Rugitsky defende pro-
gramas de inspeção veicular 
e de renovação da frota para 
uma modernização mais rá-
pida. Do contrário, avalia, as 
expectativas para este ano e 
o próximo são de continui-
dade do sucateamento.

Sem renovação, frota nacional de 
automóveis fica ainda mais velha

sucateamento

Cleide Silva 
Agência Estado

Pelo menos 23,5% dos veículos que circulam no país têm até cinco anos de uso, os chamados seminovos

Foto: José Cruz/Agência Brasil

nÚmero de pessoas InadImplentes por valor total das dÍvIdas
35,72%

15,24%
20,36%

17,25%

11,44%

até r$ 500 r$ 500,01 a
r$ 1.000

r$ 1.000,01
a r$ 2.500

r$ 2.500,01
a r$ 7.500

acima de 
r$ 7.500

fonte: spc BrasIl

partIcIpação no total (aBrIl/2022)
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O reitor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Valdiney Gouveia, e a Vice
-reitora, Liana Filgueira, re-
ceberam representantes do 
Departamento de Estradas e 
Rodagem da Paraíba (DER) e 
da Secretaria de Planejamen-
to de João Pessoa (Seplan) para 
discutir as obras de mobili-
dade urbana que envolvem o 
anel viário do Campus I e a 
construção de acessos oriun-
dos dos bairros Altiplano e 
Bancários.

Na reunião estiveram o se-
cretário de Planejamento do 
município de João Pessoa, José 
William Montenegro, Germa-
na Leite e Francisco Romário, 
do DER,  além da Procura-
doria Jurídica da UFPB, pró
-reitores, superintendentes da 
Universidade, representan-
tes do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW):  
Marcelo Tissiani (Superinten-
dente do HULW),  Fábio Lo-
pes (Gerente Administrativo) 
e Adriano Goes (chefe do setor 
de infraestrutura física).   

A UFPB foi procurada 
pelo Governo do Estado e 
pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa para discutir par-
cerias no sentido de viabilizar 
as vias de acesso do Bancários 
e do Altiplano que estão sen-
do construídas, para desafo-
gar o trânsito da região sul de 
João Pessoa e melhorar a mo-
bilidade urbana.

“Obviamente, a Universi-
dade é sensível a essa questão, 
para poder dar melhor quali-
dade de vida às pessoas e nes-
se sentido estamos montan-
do essa parceria, mas, como 
nós não podemos ceder sem 
ônus, estabelecemos um acor-
do com os parceiros no senti-
do de que seja construído o 
calçamento que une o CI [Cen-
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Diversidade

Encontro tratou da reconfiguração do anel viário do campus e construção de acessos entre Bancários e Altiplano

UFPB, DER e Seplan discutem obras
parcerias

tro de Informática] e o CTDR 
[Centro de Tecnologia e De-
senvolvimento Regional] ao 
Nuppa [Núcleo de Pesquisa 
e Processamento de Alimen-
tos], de tal modo que a UFPB 
melhore sua infraestrutura de 
acesso; e estamos tratando ain-
da de uma demanda em rela-
ção ao Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, para desa-
fogar o trânsito no hospital”, 
explicou o Reitor.

Também foi solicitado pela 
UFPB que a rotatória de acesso 
seja afastada da Universidade 
para garantir mais segurança 
e para não dificultar as ativida-
des de ensino, pesquisa e ex-
tensão da Instituição. 

“Há um acordo entre Pre-
feitura de João Pessoa, Gover-
no do Estado, UFPB e Hospital 
Universitário para que possa-

mos nos aproximar a esse en-
tendimento e ser viável para, 
daqui a um ano, termos essas 
vias alternativas de acesso”, 
pontuou o reitor.

A obra
O secretário de Planeja-

mento de João Pessoa, José 
William Montenegro, expli-
cou a relevância das obras 
que estão sendo implanta-
das. “É uma obra que tem 
uma interface muito maior 
do que se observa.  

Nós vamos fazer uma ver-
dadeira revolução no entorno 
da UFPB, podendo fazer toda 
a interligação com essa enorme 
e grande região populacional”, 
disse o secretário.

“A obra de mobilidade ur-
bana é aclamada por toda essa 
região há muito tempo. Com o 

projeto, nós vamos ter a liga-
ção das três ruas dando vazão 
a uma grande demanda da po-
pulação na questão da mobili-
dade urbana. Nós temos um 
travamento muito grande. Fa-
zendo essa ligação nesses tre-
chos, teremos uma opção a 
esse trânsito, a esse tráfego, a 
essa modalidade das pessoas”, 
esclareceu José William.  

Quanto à viabilidade da in-
tervenção, bem como a preo-
cupação dos envolvidos com a 
preservação do meio ambien-
te, Germana Leite, do DER, 
pontuou:  “Dentro da dificul-
dade de mobilidade urbana 
que a gente tem, isso vai facili-
tar bastante. Para quem mora 
no Altiplano, nos bairros dos 
Bancários ou na zona sul, se-
ria uma nova opção de acesso 
a esses bairros. Tem a dificul-

dade por ser uma área de ve-
getação, a gente vai ter um des-
matamento importante e, para 
isso, estamos fazendo licencia-
mento com compensação am-
biental”, evidenciou Germa-
na Leite.

 
Entrada e saída do HU

O superintendente do 
HULW, Dr. Marcelo Tissiani, 
comentou a contribuição que o 
projeto trará ao Hospital Uni-
versitário. “Agora surge uma 
oportunidade para que nós 
possamos criar uma nova en-
trada e saída do hospital e, pos-
sivelmente, uma ampliação 
dos nossos estacionamentos. 
Isso é uma necessidade, um 
pleito de longa data do Hos-
pital Universitário, onde tan-
to os seus usuários quanto os 
seus colaboradores vêm so-

frendo muito com a falta de es-
paço e de vagas, fazendo com 
que a segurança se torne cada 
vez mais limitada. Com a pro-
posta, temos certeza de que 
vamos conseguir melhorar a 
viabilidade de entrada e saí-
da e estacionamento do nos-
so hospital”, analisou  Marce-
lo. Entre os representantes das 
pró-reitorias e órgãos da UFPB 
envolvidos na temática, mar-
caram presença ainda o procu-
rador Carlos Mangueira, o Pró
-reitor Administrativo Márcio 
André Veras, o Pró-reitor de 
Planejamento e Desenvolvi-
mento Paulo de Tarso, além 
de Nicolle Sales (Superinten-
dência de Orçamento e Finan-
ças), Jairo Dias e Alysson Luiz 
(Superintendência de Infraes-
trutura), entre outros gestores 
e servidores.

Foto: Angélica Gouveia/Divulgação

O reitor Valdiney Nogueira (centro) se mostrou otimista com o resultado da reunião com os representantes do Estado e PMJP

As inscrições podem ser 
feitas acessando o 

QR Code acima

“Nós vamos fazer 
uma verdadeira 

revolução no 
entorno da 

UFPB, podendo 
fazer toda a 

interligação com 
essa enorme e 
grande região 
populacional

José William Montenegro

Estão abertas, até o dia 
23 de maio, as inscrições 
para o curso de capacita-
ção para a Banca de He-
teroidentificação da ins-
tituição, que acontecerá 
de forma presencial, no 
próximo dia 26, das 8h às 
12h, no prédio da Reitoria 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), loca-
lizado no campus I, em 
Bodocongó.

Ao todo, estão sendo 
disponibilizadas 16 vagas, 
que podem ser preenchi-
das por servidores e ser-
vidoras da Universidade, 
integrantes dos corpos 
docente ou técnico admi-
nistrativo. Os interessados 
devem se inscrever atra-
vés do preenchimento de 
um formulário, acessível 
pelo Qr Code.

O curso é promovido 
pelo Observatório do Fe-
minicídio da Paraíba Pro-
fessora Bríggida Rosely 
de Azevedo Lourenço, 
em parceria com o Gru-
po UEPB Inclusiva, e tem 
como objetivo capacitar 
pessoas para compor ban-
cas de heteroidentificação, 
tendo em vista aferir a au-
todeclaração de pessoas 
negras candidatas a vagas 
no ensino superior e em 
concursos públicos, por 
meio das cotas raciais.

UEPB inscreve para 
curso de capacitação

observatório do feminicídio

Antônio Cruz 
Agência Brasil

A comissão externa da Câ-
mara que acompanha a repac-
tuação dos acordos entre as mi-
neradoras e os atingidos pelo 
rompimento da barragem do 
Fundão, no município de Ma-
riana, em 2015, pediu ao Minis-
tério Público de Minas Gerais 
que as posições dos movimen-
tos sociais sobre o crime so-
cioambiental sejam incluídas 
no relatório final do órgão so-
bre o assunto.

A repactuação dos danos 
socioambientais e econômicos 
decorrentes do acidente que 
causou 19 mortes e a degrada-
ção de parte do Rio Doce em 
Minas Gerais e no Espírito San-
to é uma reivindicação da so-
ciedade civil. A Fundação Re-
nova foi criada pelas empresas 
Vale, Samarco e BLP Billinton 
para cuidar da reparação aos 
atingidos.

Obrigações das mineradoras
Segundo o coordenador da 

comissão externa, deputado 
Rogério Correia (PT-MG), ape-
sar da mediação da Renova, o 
Rio Doce ainda não foi limpo e 
não estão prontas as novas mo-
radias das pessoas que tiveram 
as casas atingidas pela lama tó-
xica. A ideia é que a repactua-
ção dos acordos faça com que 
as mineradoras cumpram com 
as obrigações para atenuar os 
estragos.

Câmara Federal  trabalha por repactuação
desastre ambiental em mariana

Integrantes da comissão 
externa já estiveram com o 
presidente do Conselho Na-
cional de Justiça, ministro 
Luiz Fux, que é também o pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Já se reuniram 
com vereadores das cidades 
afetadas e visitaram povoa-
dos atingidos pelo desastre 
ambiental. O deputado Rogé-
rio Correia contou como foi o 
encontro com o procurador 
Carlos Bruno Ferreira da Sil-
va, do Ministério Público de 
Minas Gerais.

Rogério Correia: em maio 
apresentaremos as propos-
tas dos movimentos sociais 

“O Ministério Público aqui de 
Minas também é importante 
nesse processo porque vem 
arregimentando também as 
propostas dos próprios mo-
vimentos sociais. Então nós 
tivemos com o doutor Carlos 
Bruno, apresentamos para ele 
um cronograma. 

A nossa ideia é agora, ainda 
durante o mês de maio, apre-
sentar um relatório parcial do 
trabalho – o deputado Helder 
Salomão (PT-ES) está cuidan-
do disso – e também apresen-
tar as propostas que nos foram 
entregues pelos movimentos 
sociais”, disse.

Também participaram da 

reunião com o procurador re-
presentantes do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB), do Fórum da Bacia do 
Rio Doce e da Cáritas Minas 
Gerais, entre outras entidades.

Encontro com prefeitos
O deputado Rogério Cor-

reia informou que dois even-
tos estão programados pela 
comissão externa para subsi-
diar o processo de repactuação 
dos acordos e o relatório final 
da comissão: um encontro com 
prefeitos de municípios de Mi-
nas Gerais e Espírito Santo; e 
um seminário na Assembleia 
Legislativa de Minas.

Imagem registrada posteriormente ao acidente exibe os detalhes do que restou da antiga cidade 

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil 

A Banca de Heteroi-
dentificação funciona 
como um procedimento 
complementar à autode-
claração de pertencimento 
étnico-racial, para confir-
mação da condição de pes-
soa negra (preta ou parda), 
a partir da percepção so-
cial de outra pessoa. Ao 
final do curso, haverá en-
trega de certificados para 
os participantes.

De acordo com a orga-
nização, esta é a primeira 
turma a ser capacitada na 
Instituição, para participar 
de bancas como esta. A 
ideia é que, posteriormen-
te, ocorram outros cursos 
com a mesma finalidade, 
ministrados nos demais 
câmpus da UEPB. Outras 
informações podem ser 
adquiridas através do te-
lefone (83) 3315-3300 ou 
pelo e-mail obl@setor.
uepb.edu.br.
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Os interessados em parti-
cipar do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) têm até 
o próximo sábado para fa-
zer a inscrição, habilitando-
se para as provas que serão 
aplicadas nos dias 13 e 20 de 
novembro.

As inscrições para o Enem 
2022, tanto para a edição im-
pressa como para a digital, 
devem ser feitas na Página 
do Participante. A taxa é de 
R$ 85, e poderá ser paga via 
PIX, cartão de crédito ou por 
boleto bancário até o dia 27 
deste mês.

No momento da inscrição, 
o candidato escolhe se quer 
fazer a prova de língua es-
trangeira em inglês ou espa-
nhol. Ele escolhe também se 
quer o exame impresso ou di-
gital e informa se precisa de 
algum atendimento especial 
(acessibilidade, por exemplo).

O estudante também 
preenche um questionário 
socioeconômico informando 
se já concluiu o Ensino Mé-
dio e outras informações ca-
dastrais.

Provas
As provas serão nos dias 

13 e 20 de novembro. Pela pri-
meira vez, o candidato pode-
rá apresentar a versão digital 
de documento de identifica-

ção no dia da prova. Serão 
aceitos e-título, Carteira de 
Habilitação Digital ou RG 
Digital. O candidato deverá 
abrir o aplicativo e apresentar 
o documento ao fiscal. Captu-
ras de tela não serão aceitas.

O exame terá quatro pro-
vas objetivas e uma redação 
em língua portuguesa. Cada 
prova objetiva terá 45 ques-
tões de múltipla escolha.

No primeiro dia do exa-
me, serão aplicadas as pro-
vas de linguagens, códigos 
e redação (língua portugue-
sa, literatura, língua estran-
geira, artes, educação física 
e tecnologias da informação 
e comunicação) e de ciências 
humanas e suas tecnologias 
(história, geografia, filosofia 
e sociologia).

O tempo para realização 
da prova é de cinco horas e 
30 minutos, contadas a par-
tir da autorização do chefe de 
sala para o início das provas.

No segundo dia do exa-
me, serão aplicadas as pro-
vas de ciências da natureza 
(química, física e biologia) e 
matemática e suas tecnolo-
gias. No segundo dia, o tem-
po para realizar o exame é de 
cinco horas, contadas a par-
tir da autorização do chefe de 
sala para o início das provas.

Os gabaritos das provas 
objetivas serão divulgados no 
Portal do Inep até o terceiro 
dia útil após a última prova.
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O exame terá 
quatro provas 
objetivas e 
uma redação 
em língua 
portuguesa. 
Cada prova 
objetiva terá 
45 questões 
de múltipla 
escolha

Estudantes farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 13 e 20 do mês de novembro

Termina hoje o prazo para 
inscrições na segunda etapa 
do Exame Nacional de Reva-
lidação de Diplomas Médicos 
Expedidos por Instituições de 
Educação Superior Estrangei-
ra (Revalida) 2022. Os interes-
sados devem se inscrever por 
meio do Sistema Revalida. O 
pagamento da taxa poderá 
ser feito até o dia 20 de maio.

Provas
A prova de habilidades 

clínicas será aplicada nos dias 
25 e 26 de junho. Os locais de 
aplicação, assim como a quan-
tidade de vagas disponíveis, 
serão informados ao partici-
pante também por meio do 
sistema do exame, no mo-
mento da inscrição.

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
destaca que, se o limite de 
uma determinada cidade for 
atingido, o sistema desabili-
tará a opção pelo local. Desta 
forma, o interessado deverá 
optar por outro lugar de pre-

ferência, conforme disponibi-
lidade de vagas.

Como previsto em edi-
tal, para a garantia das con-
dições logísticas e de segu-
rança do exame, o instituto 
poderá acrescentar, supri-
mir ou substituir cidades de 
aplicação. Caso isso ocorra, 
o participante será realoca-
do para uma cidade próxi-
ma que possua a estrutura e 
os requisitos adequados. Du-
rante o período de inscrição, 
os interessados também po-
derão solicitar atendimento 
especializado.

Revalida
Aplicado pelo Inep des-

de 2011, o objetivo do Reva-
lida é avaliar habilidades, 
competências e conhecimen-
tos necessários para o exer-
cício profissional adequado 
aos princípios e necessidades 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O ato de apostilamen-
to da revalidação do diplo-
ma é atribuição das universi-
dades públicas que aderirem 
ao instrumento unificado de 
avaliação representado pelo 
Revalida.

Revalida inscreve até hoje 
segunda etapa

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Karine Melo 
Agência Brasil

A inclusão de três opções 
de quimioterapia oral no Rol 
de Procedimentos e Eventos 
em Saúde da Agência Na-
cional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) traz benefícios em 
termos de sobrevida aos pa-
cientes e permite a prescri-
ção, pelo médico, para aque-
les pacientes que têm seguro 
saúde, avaliou ontem a on-

cologista  Andreia Melo, do 
Grupo Oncoclínicas, tam-
bém chefe da Divisão de Pes-
quisa Clínica do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca).

Publicada no último dia 6, 
no Diário Oficial da União, a 
decisão contemplou as subs-
tâncias trifluridina + clo-
ridrato de tipiracila, para 
câncer colorretal e gástri-
co metastático; Brigatinibe, 
para câncer de pulmão não 
pequenas células (CPNPC) 

localmente avançado ou me-
tastático, positivo para qui-
nase de linfoma anaplásico 
(ALK); e Venetoclax, combi-
nado com obinutuzumabe, 
para pacientes adultos com 
leucemia linfocítica crônica 
(LLC) em primeira linha de 
tratamento.

Segundo o Inca, a esti-
mativa é que em cada ano 
do triênio 2020-2022, o Bra-
sil tenha em torno de 41 mil 
novos casos de câncer color-

retal, 21 mil casos de câncer 
gástrico e 30 mil de câncer de 
pulmão, além de 11 mil casos 
novos de leucemia, dos quais 
a leucemia linfoide crônica 
responderá por cerca de um 
quarto. No total, o Inca esti-
ma o aparecimento de 650 
mil casos novos de câncer 
no país a cada ano do triênio.

Por isso, na avaliação da 
oncologista, é grande o signi-
ficado que as incorporações 
de tratamento podem trazer 

aos pacientes. “Elas trazem 
novas opções terapêuticas. 
São novas linhas de trata-
mento para pacientes com 
essas neoplasias (colorretal 
e gástrico) no cenário metas-
tático. No caso do câncer de 
pulmão, você tem a seleção 
por um biomarcador e tem 
uma resposta objetiva muito 
boa com o uso do tratamento 
e ganho de sobrevida”.

A cobertura obrigatória 
dessas três novas opções de 

quimioterapia oral pelos pla-
nos de saúde é fundamental 
para que o oncologista faça, 
na sua prática clínica, o que 
há de melhor na literatura, 
em termos de padrão de tra-
tamento.

“Priorizar essas opções 
de tratamento oral na cober-
tura dos pacientes com es-
sas neoplasias é fundamen-
tal. É isso que acontece com 
o Rol da ANS”, indicou a on-
cologista.

Agência Nacional de Saúde inclui opções de quimioterapia oral
em rol de procedimentos

Taxa é de R$ 85 e poderá ser paga via Pix, cartão de crédito ou por boleto bancário até o dia 27 deste mês

Inscrições terminam no sábado
enem 2022

Alana Granda 
Agência Brasil

Já está publicado no Diá-
rio Oficial da União (D.O.U) 
de ontem, o edital do Exa-
me Nacional para Certifi-
cação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) 
2022. Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), responsável 
pelo exame, desde de 2002 
o Encceja afere competên-
cias, habilidades e saberes 
de jovens e adultos que não 
concluíram o Ensino Fun-
damental ou Médio na ida-
de adequada.

Quem pode participar?
A participação no Enc-

ceja Nacional 2022 é volun-
tária, gratuita e destinada 
a jovens e adultos que não 
concluíram seus estudos 

na idade apropriada para 
cada etapa de ensino, des-
de que tenham, no mínimo, 
15 anos completos para o 
Ensino Fundamental e, no 
mínimo, 18 anos comple-
tos no caso do Ensino Mé-
dio, na data de realização 
do exame.

Prazos
Segundo o edital, as ins-

crições começam em 24 de 
maio e vão até o dia 4 de 
junho. Durante o mesmo 
período, os atendimentos 
especializados deverão ser 
solicitados. As cidades de 
aplicação do Encceja 2022 
serão disponibilizadas no 
sistema do exame e no por-
tal do Inep.

Provas
A aplicação para o En-

sino Fundamental e Médio 
será no dia 28 de agosto e 

ocorrerá em todos os esta-
dos e no Distrito Federal.

Ausências
Este ano, não haverá ne-

cessidade de justificativa de 
ausência para quem se ins-
creveu e faltou ao Encce-
ja 2020. Também não será 
necessário o pagamento da 
taxa de ressarcimento para 
os ausentes no ano passado 
que vão fazer as provas no-
vamente. Segundo o Inep, 
a medida foi tomada tendo 
em vista o contexto da pan-
demia de Covid-19 que en-
volveu a realização da últi-
ma edição. Apesar disso, se 
quiser fazer nova inscrição 
na próxima edição do exa-
me, o participante que não 
comparecer à aplicação de 
todas as áreas do conheci-
mento em que se inscrever 
para o Encceja 2022 deverá 
justificar a ausência.

Inep publica o edital para o Encceja 2022
exame nacional

Grátis
A participação no 

Encceja Nacional 2022 
é voluntária, gratuita 
e destinada a jovens 

e adultos que não 
concluíram seus estudos 

na idade apropriada 
para cada etapa 

de ensino

Portaria publicada pelo 
Ministério da Saúde no Diá-
rio Oficial da União de ontem 
inclui a Covid-19 na Lista Na-
cional de Notificação Com-
pulsória de doenças, agravos 
e eventos de saúde pública.

A notificação compulsó-
ria é uma medida obrigató-
ria tanto para médicos como 
para outros profissionais de 
saúde ou responsáveis pelos 
serviços públicos e privados 
de saúde, que prestam assis-
tência ao paciente. A comu-

nicação pode ser feita à auto-
ridade de saúde competente 
por qualquer pessoa, em ca-
sos de suspeita ou confir-
mação de doença ou agravo 
(dano) em paciente. No caso 
de profissionais da saúde, ela 
é obrigatória.

“Esta portaria dispõe so-
bre a inclusão do Sars-CoV-2 
no item da Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) 
associada a coronavírus e, 
também, sobre a inclusão da 
Covid-19, da Síndrome Infla-
matória Multissistêmica Pe-
diátrica (SIM-P) associada à 
Covid-19 e da Síndrome In-

flamatória Multissistêmica 
em Adultos (SIM-A) associa-
da à Covid-19 na Lista Nacio-
nal de Notificação Compul-
sória de doenças, agravos 
e eventos de saúde pública, 
nos serviços de saúde públi-
cos e privados em todo o ter-
ritório nacional”, detalha a 
Portaria nº 1.102.

Para tanto, a portaria pu-
blicada atualiza o anexo com 
as 52 doenças ou agravos a 
serem notificados, bem como 
o prazo, que, dependendo, 
pode ser imediato (até 24 
horas) ou semanal. Informa 
também a qual autoridade 

o caso deve ser informado - 
Ministério da Saúde ou se-
cretarias estadual ou muni-
cipal de saúde.

Covid está em lista de notificação compulsória
ministério da saúde

Karine Melo 
Agência Brasil

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil
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A notificação 
compulsória 
é uma medida 
obrigatória 
tanto para 
médicos como 
para outros 
profissionais 
de saúde

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de maio de 2022        21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Os mais de 11 mil torcedores 
presentes no primeiro jogo 
final do Campeonato Parai-
bano fizeram uma bonita 

festa, antes e durante a partida; no en-
tanto, nem tudo foi motivo de comemo-
ração. O jogo, que ocorreu apenas com a 
presença de torcida única, por recomen-
dação do Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), acabou manchado por atos de 
racismo e xenofobia na vitória do Cam-
pinense por 2 a 1 sobre o Botafogo.

Em determinados momentos da par-
tida, torcedores do Botafogo reprodu-
ziram gritos de “matuto” direcionados 
aos atletas e dirigentes do Campinen-
se.  Um vídeo que circula no perfil das 
redes sociais do próprio Botafogo mos-
tra um torcedor proferindo uma ofen-
sa racista, com gritos de “macaco”, su-
postamente direcionados à delegação 
rubro-negra

Em contato com a reportagem do 
Jornal A União, a diretoria do Botafogo 
disse ter conhecimento dos fatos e, em 
nota oficial, se posicionou contrária aos 
atos, afirmando ter identificado o autor 
como sendo um sócio torcedor.

Mediante o caso, o Botafogo abriu 
um processo para exclusão do torcedor 
dos quadros de sócios do clube e repre-
sentou um registro de um boletim de 
ocorrência junto às autoridades poli-
ciais, com entrega do vídeo, para que o 
caso seja investigado pela polícia. 

Por outro lado, Botafogo e Campi-
nense voltam a campo amanhã pela Sé-
rie C do Campeonato Brasileiro. O Belo 
vai enfrentar o Vitória, às 20h30, no Es-
tádio Barradão, em Salvador. Já a Ra-
posa vai receber em casa o Ypiranga, a 
partir das 18h, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, ambos pela sexta ro-
dada. Os jogos foram adiados por causa 
da primeira partida da decisão do Parai-
bano, que foi disputada no sábado, em 
João Pessoa, e que terminou com a vitó-
ria do rubro-negro por 2 a 1, de virada. 

Para os jogos da Série C, os dois clubes 
deverão poupar vários jogadores para 
o segundo e decisivo jogo das finais do 
Estadual, sábado, às 16h, no Amigão.

O Botafogo treinou ontem pela ma-
nhã no CT da Maravilha do Contorno 
e já embarcou para Salvador, onde trei-
na na tarde desta terça-feira no CT do 
Bahia. “Nós vamos ver ainda como es-
tão os atletas e quem pode estar à dispo-
sição sem comprometer a equipe para a 
grande decisão de sábado, quando va-
mos entrar em campo em desvantagem 
já perdendo o jogo por 2 a 1. Vamos re-
cuperar os jogadores para ir em busca 
da virada. Agora é trabalhar para mu-
dar certas coisas, para fazer um jogo 
bem melhor em Campina Grande, po-
rém também sem esquecer da impor-
tância do jogo contra o Vitória em que 
precisamos pontuar”.

A princípio, o único problema para 
o jogo contra o Vitória é o volante Ra-
tinho, que vinha de contusão e voltou 
a sentir o problema no jogo de sábado. 
Pablo foi outro que deixou o campo se 
queixando de algum desconforto e de-
verá ser poupado para esta partida. A 
dupla de volantes para esta partida de-
verá ser Diego Gomes e Tinga. 

Campinense
No Campinense, o meia atacante 

Luiz Fernando sentiu uma contração 
muscular e não deverá ser escalado para 
enfrentar o Ypiranga. Vários jogadores 
deverão ser poupados. Inclusive, a co-
missão técnica se reuniu, ontem, com 
a diretoria para definir as prioridades 
e como deverá ser o grupo que vai en-
carar o time gaúcho, nesta quarta-feira, 
no Amigão. Será um time bem diferen-
te daquele que começou jogando contra 
o Botafogo no último sábado.

“Uma vitória importantíssima para 
a equipe que agora jogará com vanta-
gem o jogo da volta. Saímos atrás e fo-
mos buscar o resultado, mas nada está 
decidido ainda. Teremos mais 90 mi-
nutos no sábado duríssimo, não se en-
ganem. O Botafogo tem uma grande 
equipe e é muito bem treinado, tem con-
dições de nos surpreender no Amigão.”, 
disse o treinador do Campinense.

Diretoria do Botafogo divulgou nota oficial contrária aos atos durante o jogo contra o Campinense, em JP

Belo condena racismo no clássico
Decisão Do estaDual

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br SP Crystal se mantém no G4 e Sousa 

consegue bom resultado no Ceará

quarta Divisão

A rodada 5 do Campeona-
to Brasileiro da Série D, no últi-
mo fim de semana, foi marcada 
por resultados expressivos para 
os representantes do futebol pa-
raibano. Pelo grupo 3, São Paulo 
Crystal e Sousa enfrentaram ad-
versários cearenses e somaram 
pontos importantes na disputa 
por uma das quatro vagas à pró-
xima fase da competição.

O São Paulo Crystal recebeu 
o Crato-CE, no Estádio Carnei-
rão, em Cruz do Espírito Santo, 
e  com gols de Isaías e Henrique, 
venceu por 2 a 0, no último sá-
bado. O resultado foi o suficien-
te para o tricolor chegar a sua 
terceira vitória e com nove pon-
tos somados assumiu a 3a colo-
cação do grupo 3.  

“Fizemos o dever de casa, 
pois quem almeja uma classi-
ficação tem que somar pontos 
jogando como mandante. Re-

tomamos a confiança com o re-
sultado, os jogadores estão fo-
cados para conseguir nosso 
objetivo. Na próxima rodada 
enfrentaremos um adversário 
tradicional e concorrente dire-
to a uma das vagas do grupo. 
No decorrer da semana, vamos 
nos preparar para fazer uma 
boa partida e tentar também so-
mar, como visitante”, comentou 
o treinador, Éderson Araújo, so-
bre o América-RN.

Quem também representou 
o futebol paraibano foi o Sou-
sa, no domingo. Apesar de jo-
gar fora de casa, o Dinossauro 
conseguiu um ponto impor-
tante, no empate por 2 a 2, com 
o Icasa-CE, no Estádio Romei-
rão, em Juazeiro do Norte-CE. 
O alviverde saiu atrás do pla-
car, conseguiu virar a partida, 
aos 39 minutos do segundo tem-
po, mas aos 41 minutos, acabou 
cedendo o empate. Com o resul-
tado, o clube acabou perdendo 
uma posição e, agora, ocupa a 6ª 

colocação do grupo 3, com sete 
pontos somados, um a menos 
que o América-RN, último clube 
na zona de classificação do G4. 

“Foi uma partida que fica-
mos com a sensação de que po-
deríamos ter conseguido uma 
vitória, mas o resultado acabou 
sendo de bom tamanho, pois 
jogamos fora de casa e com ad-
versário difícil. A nossa equipe 
vem evoluindo na competição 
e na próxima rodada temos a 
chance de entrar no G4. Vamos 
nos preparar durante a semana 
para buscarmos um resultado 
positivo”, pontuou o treinador, 
Tardelly Abrantes. 

Nos próximos compromis-
sos, os clubes paraibanos vol-
tam a campo pela competição, 
com chances de terminarem, a 
6a rodada, juntos no G4. O Car-
cará tenta dar sequência às vitó-
rias e vai encarar o América-RN, 
como visitante. Já o Dinossauro 
joga como mandante, contra o 
Afogados-PE.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Sete
pontos tem o Sousa, 
após cinco jogos no 

Campeonato Brasileiro 
da Série D, com duas 
vitórias, um empate e 

duas derrotas. Próximo 
jogo é contra o Afogados

No estádio Romeirão, o Sousa fez um bom jogo e empatou com o Icasa

Foto: Josimar Segundo/FCF
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O Campinense venceu no primeiro jogo da decisão, 
sábado, por 2 a 1, e amanhã enfrenta o Ypiranga, 

em casa. Já o Belo pega o Vitória, no Barradão

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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Eu espero que no próximo ano não se repita 
o mesmo erro de começar o Campeonato 
Paraibano só no mês de fevereiro. 

Independentemente de termos este ano um 
calendário apertado, por causa da Copa do 
Mundo, é notório todos os anos que começam os 
campeonatos brasileiros e nossos clubes ficam 
ainda disputando o estadual, se dividindo entre 
duas competições e prejudicando o rendimento 
nas competições nacionais.

O que vem sofrendo Botafogo e Campinense por 
causa disto é lamentável. Amanhã mesmo, ambos 
os clubes têm partidas importantes pela Série C, 
mas quer queira ou não, o foco será a decisão do 
Campeonato Paraibano no próximo sábado, em 
Campina Grande. No futebol tudo pode acontecer, 
porque é um esporte muito imprevisível, mas não 
espero grandes atuações dos clubes neste meio 
de semana. Se isso acontecer, o castigo vem com 
a perda de pontos importantes na disputa com as 
outras equipes que estão descansadas e com foco 
apenas em uma competição.

Não vejo motivo para que nosso campeonato 
comece mais tarde do que os demais, até porque 
a Paraíba não tem clubes nas séries A e B, que 
geralmente só terminam a participação nas 
competições no início de dezembro, dificultando 
assim, já que vem em seguida um período de férias 
e de pré-temporada. 

Como se não bastasse o cansaço dos elencos, 
os departamentos médicos das equipes viram 
uma verdadeira enfermaria, cheio de atletas com 
lesões. Outro fato interessante é que os clubes 
reforçam as equipes para as disputas da Série C, e 
em alguns casos não podem mais utilizar os novos 
contratados no Campeonato Paraibano. este é o 
caso do Belo, por exemplo, que contratou um meia 
e um goleiro recentemente, mas não pode utilizá-
los agora nas finais do estadual, apenas na Série 
C. Em resumo, dificulta e muito o planejamento das 
equipes, com competições simultâneas.

Decisão
Gostei muito dos primeiros 90 minutos da 

decisão do Paraibano, no último sábado, no 
Almeidão, entre Botafogo e Campinense. As 
duas equipes não ficaram apenas esperando 
o erro do adversário, jogaram em busca do gol. 
Isso já se esperava do Botafogo, que estava em 
casa e tentava fazer um bom resultado para 
administrar em Campina Grande, no jogo da 
volta. Porém, o Campinense surpreendeu e não 
jogou recuado esperando o Belo. A Raposa jogou 
como se estivesse em Campina Grande. Com a 
bola, partia para cima criando dificuldades para 
a defesa do Botafogo, e sem ela, reforçando a 
marcação no meio de campo impedindo muitas 
das iniciativas do adversário. No final ganhou 
quem foi melhor durante boa parte do jogo, 
sobretudo no segundo tempo.

O que esperar em Campina Grande? eu espero 
um grande jogo e nada está decidido ainda. Desta 
vez, a Raposa tem um ligeiro favoritismo, porque 
vai jogar em casa com o apoio maciço de sua 
torcida e já vai começar a partida com 1 a 0 ao seu 
favor. Porém, o Botafogo tem time para fazer muito 
mais do que fez na primeira partida e também 
surpreender o Campinense em Campina Grande. 
O Campinense não colocou uma mão na taça, mas 
apenas alguns dedos. Cabe o Botafogo jogar muito 
mais para tentar reverter o quadro. Para a Raposa, 
é só repetir o bom futebol que jogou no Almeidão.

Série C
Botafogo e Campinense jogam amanhã contra 

Vitória e Ypiranga respectivamente, possivelmente 
com um time misto, isto porque os clubes têm como 
prioridade o Campeonato Paraibano e sábado 
será definido o campeão exatamente entre as duas 
equipes. Não espero bons resultados. Se vierem, 
ótimo, vamos comemorar.

Série D
Os times paraibanos foram bem na Série D. 

O São Paulo Crystal confirmou o seu favoritismo, 
ao vencer o lanterna Crato por 2 a 1. Já o Sousa 
foi até Juazeiro do Norte e enfrentou o Icasa, de 
igual para igual, e só não ganhou o jogo porque 
se desconcentrou no final e permitiu o empate 
ao time da casa. O placar de 2 a 2 foi um bom 
resultado, mas pelas circunstâncias, teve um sabor 
de derrota.

Paraibano tem que 
começar mais cedo

Apresentação cultural e desfile das escolas participantes marcaram a abertura na 2a Regional de Ensino

Jogos são abertos em Guarabira
escolares e paraescolares

A Regional de Ensino de 
Guarabira, realizou nessa 
segunda-feira (16) a abertu-
ra de sua etapa dos Jogos Es-
colares e Paraescolares 2022. 
O evento ocorreu no Giná-
sio da Escola Estadual José 
Soares de Carvalho e contou 
com apresentação cultural 
e desfile das escolas partici-
pantes que compreendem a 
2a região geo-administrati-
va, que são dos municípios 
localizados no Brejo parai-
bano. Além de Guarabira, 
paralelamente tiveram iní-
cio os Jogos da região de 
Cajazeiras e Mamanguape, 
sendo as três últimas do in-
terior a realizarem suas eta-
pas regionais. 

Assim, além dessas duas 
regiões, faltarão apenas as 
de João Pessoa e Campina 
Grande serem concluídas 
para saber quais as institui-
ções representarão a Paraíba 
na etapa estadual, marcadas 
para junho e agosto.

“A 2a Região de Ensino 
vibrou com o início dos Jo-
gos porque nossos jovens 
estavam ansiosos para par-
ticipar, uma vez que essa 
pandemia inviabilizou que 
fossem realizados muitos 
eventos na área esportiva. 

O Governo do Estado está 
de parabéns porque reto-
mou essa importante mis-
são de fazer motivar através 
do esporte, esses garotos e 
garotas”, disse Willyson de 
Barros, que é gerente da 2a 
Regional de Ensino.

Além de Guarabira, a 2a 
Região é composta também 
pelos municípios de Duas 

Estradas, Sertãozinho, Pi-
lões, Araçagi, Alagoinha, Ba-
naneiras, Belém, Arara, Bor-
borema, Caiçara, Cuitegi, 
Lago de Dentro, Logradou-
ro, Mulungu, Pilõezinhos, 
Pirpirituba, Serra da Raiz, 
Serraria, Areia e Solânea.

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares são realizados 
pelo Governo do Estado por 

meio da Secretaria de Estado 
e da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel) em parceria com a 
Secretaria de Estado de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
(SEECT). As modalidades 
em disputa são: futsal, han-
debol, voleibol, basquete, 
atletismo, badminton, judô, 
luta olímpica, ciclismo, nata-
ção, ginástica e xadrez.

Várias escolas da região marcaram presença na cerimônia de abertura, ontem, em Guarabira
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A Paraíba subiu mais 
uma vez ao pódio com a con-
quista do título Sul-America-
no de Vôlei de Praia Masculi-
no. A dupla André e George 
venceu a dupla chilena Mar-
co e Estevam Grimaldi na 
tarde do último sábado, 14, 
no Praia Clube, em Uberlân-
dia, Minas Gerais. O tercei-
ro lugar também ficou com o 
Brasil, Bruno Schmidt e Say-
mon venceram os uruguaios 
Hannibal e Cairus e garanti-
ram o bronze. A dupla parai-
bana se prepara agora para 
disputar o Mundial. 

Ernesto Vogado, respon-
sável por treinar André e 
George há três anos e meio, 
comentou a importância da 
vitória, obtida em meio a 
partidas bastante disputa-
das. “Sempre é bom ven-

cer em casa, no Brasil, para 
manter a confiança do time 
e fazer pontos para o Circui-
to Mundial”. Mal terminou 
o Sul-Americano e a dupla já 
se prepara para o Mundial 
na Europa. “Primeiro na Re-
pública Tcheca e na outra se-
mana na Letônia, isso é mui-
to importante para manter 
a dupla ativa e jogando em 
alto nível”. 

André e George ocupam 
atualmente o primeiro lu-
gar do circuito mundial em 
relação às duplas brasilei-
ras e estão em segundo lu-
gar no World Ranking Tour, 
onde são avaliadas duplas 
do mundo todo. “A gente 
sempre tem que buscar o 
melhor pra eles em todos 
os torneios que eles partici-
pam, por isso foi importante 
conquistar essa vitória pra 
nos dar confiança”. O treina-
dor lembrou ainda que res-

tam muitas etapas até o final 
do Campeonato Mundial, e 
disse acreditar na força da 
dupla do CT Cangaço. “Tem 
chances sim, estão corren-
do e trabalhando muito pra 
isso junto à equipe do CT e 
com o apoio da federação, na 
pessoa do presidente Casca-
tinha que é fundamental”. 

A conquista do ouro em 
Uberlândia  veio após a vi-
tória por 2 sets a 1, com An-
dré e George perdendo o 

primeiro set por dois pon-
tos, 27 a 25. 

A reação veio na segun-
da parcial, quando a dupla 
venceu por 21 a 16.  O ritmo 
foi mantido no tie-break que 
encerrou com um placar de  
15 a 11  com a dupla conquis-
tando o título. No femini-
no, a dupla Duda e Ana Pa-
trícia garantiu o primeiro 
lugar vencendo a também 
dupla brasileira Elize Maia 
e Thâmela.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

vôlei de praia

Paraíba no lugar mais alto do pódio no Sul-Americano

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Dois dos cinco paraibanos 
que disputaram a Copa Brasil 
de Xadrez para Pessoas com 
Deficiência Visual, realizada 
no último final de semana no 
Instituto dos Cegos da Paraí-
ba Adalgisa Cunha (ICPAC), 
obtiveram resultado positivo 
para o registro de rating- mé-
todo estatístico utilizado para 
se calcular a força relativa en-
tre jogadores de xadrez- obti-
do  junto à Confederação Bra-
sileira de Xadrez (CBX). 

“A partir do momento em 
que é alcançado esse rating a 
nível regional e nacional te-
mos classificado o nível do en-
xadrista”, coloca Robson Silva 
do ICPAC, um dos jogadores 
que alcançou o feito, fazen-
do três pontos dos cinco dis-
putados no torneio. Jonatas 
Santos, do Instituto de Educa-
ção e Assistência aos Cegos do 

Nordeste (IEACN) também 
alcançou o rating que serve 
também como um guia para 
treinamento e aprimoramen-
to da técnica. “A gente deu um 
passo além onde todos os en-
xadristas, que não têm o reco-
nhecimento nacional ainda, 
almejam chegar e partir daqui 
a trilha está aberta para que o 
nível vá sendo elevado”, com-
pletou Robson Silva. 

A etapa de João Pessoa 
contou com 40 enxadristas de 
Santa Catarina, Paraná, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, Per-
nambuco, Bahia, Ceará e Pa-
raíba. A Copa foi realizada 
pela Federação Brasileira de 
Xadrez para Deficientes Vi-
suais (FBXDV) com o apoio 
do ICPAC, Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa e Federa-
ção Paraibana de Xadrez. O 
primeiro lugar geral da etapa 
João Pessoa da Copa ficou com 
Vinicius de Andrade e no fe-

minino a vitória foi conquis-
tada pela enxadrista Glenda 
Felippe ambos do Centro de 
Apoio ao Deficiente Visual 
(Cadevi) de São Paulo.

O evento foi avaliado po-
sitivamente pelo diretor do 
torneio, Marco Lima, que res-
saltou a retomada presencial. 
“Saldo muito positivo, onde os 
enxadristas tiveram a oportu-
nidade de interagir entre eles. 
Foi importante também para a 
sociedade que pôde conhecer 
mais sobre o xadrez para de-

ficiente visual”, destacou o ele 
que é também professor e ges-
tor escolar do ICPAC. A ideia, 
disse, é aumentar o número de 
praticantes do esporte, e even-
tos como a Copa Brasil de Xa-
drez para Pessoas com Defi-
ciência Visual, que fazem toda 
a diferença nesse processo. 
“Queremos triplicar o núme-
ro de praticantes do nosso gru-
po, para isso iremos investir 
em treinamentos e aperfeiçoa-
mentos. Aproveitar o impacto 
causado pelo evento”.

deficientes visuais

Paraibanos se destacam na Copa Brasil de Xadrez

A Copa Brasil de Xadrez aconteceu no último fim de semana
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George e André (C) foram os campeões do Circuito Sul-Americano
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Curtas
Time com paralisia cerebral
do Brasil ganha o bronze

A Seleção Brasileira de futebol de paralisa-
dos cerebrais conquistou a medalha de bron-
ze no Campeonato Mundial da modalidade, 
realizado na cidade de Salou, na Espanha. 
No último domingo, 15, a equipe dirigida pelo 
técnico Paulo Alberto da Veiga derrotou os EUA, 
por 2 a 0, na disputa pelo terceiro lugar. Os gols 
foram marcados por Ângelo Matheus e Evandro 
de Oliveira (pênalti). 

Para chegar ao duelo pelo bronze, o Brasil 
terminou a fase de grupos com 100% de apro-
veitamento ao vencer Alemanha, Irlanda e 
Tailândia. Depois, nas quartas de final, o time 
brasileiro superou a Argentina por 3 a 0 e avan-
çou à semifinal, fase em que foi derrotado pelo 
Irã, por 4 a 1, na última quinta-feira, 12.  No 
último Mundial, em 2019, o Brasil também ficou 
com a medalha de bronze. Nas edições de 2003 
e 2016, o Brasil conquistou a prata.

Seleção de Beach Soccer
vai disputar Copa América

Os 12 convocados da Seleção Brasileira para 
disputar a Copa América de Beach Soccer 2022 
foram anunciados, no último sábado, pelo trei-
nador Marco Octavio. Sem ser realizada desde 
2020 por conta da pandemia, a competição 
retorna em 2022 e acontecerá entre os dias 21 e 
29 de maio, em Assunção, no Paraguai. A equipe 
do Brasil vem de uma conquista importante no 
Equador: o tricampeonato da Liga Sul-America-
na. Desde que a Copa América passou ser orga-
nizada pela Conmebol, foram duas conquistas 
da Canarinho: em 2016, em Santos, e em 2018, 
no Peru. O objetivo brasileiro é buscar o tricam-
peonato no Paraguai.

Os treinos da Seleção Brasileira estão sendo 
no CT do Botafogo, na Praia de Copacabana, no 
Rio de Janeiro desde domingo e vão até amanhã, 
nos dois períodos: às 8h30 e às 16h. Na quinta-fei-
ra (19), o grupo embarca para o Paraguai.

MP pede arquivamento de
investigação contra Bambu

O Ministério Público de São Paulo pediu, on-
tem, o arquivamento da investigação que apura 
suposto estupro cometido pelo jogador Robson 
Bambu, do Corinthians. O zagueiro está integra-
do ao elenco do time paulista na Argentina, onde 
enfrentará o Boca Juniors, nesta terça-feira, pela 
fase de grupos da Copa Libertadores.

De acordo com o promotor Marcio Takeshi 
Nakada, "não há indícios suficientes nem justa 
causa para a deflagração de ação penal contra 
os investigados Wellington e Robson". Wellington 
Ferreira Barros, o Pezinho Jr, é amigo de Bambu e 
também estava envolvido no caso."Diante do ex-
posto, por falta de justa causa, promovo o arqui-
vamento dos presentes autos de inquérito policial, 
sem prejuízo do art. 18, do Código de Processo 
Penal", diz Nakada ao fim do arquivo de 45 pági-
nas. Para o arquivamento ser efetivado, um juiz 
precisa concordar com a decisão do promotor.

Jornal diz que Mbappé
já acertou com o Real

O jornal “Marca”, da Espanha, sinalizou, na 
sua edição de ontem, que o jogador Mbappé já 
tomou a sua decisão e vai assinar contrato com 
o Real Madrid. Segundo a publicação, o acordo 
foi selado definitivamente na semana passada, 
quando Mbappé esteve em Madri para descanso. 
A reportagem afirma que durante dois dias o dire-
tor geral do clube, José Ángel Sánchez, se dedicou 
ao tema Mbappé, adiando inclusive reuniões com 
empresários e outros compromissos. O staff do jo-
gador ainda não se posicionou oficialmente sobre 
o assunto, mas a ida do atacante para o futebol 
espanhol é tida como certa. Mbappé foi eleito o 
melhor jogador do Campeonato Francês em mais 
um título conquistado pelo PSG e já vem namoran-
do o Real Madrid há muito tempo.  O Real adota 
uma estratégia de paciência para fazer o anúncio 
oficial, uma vez que o clube francês ainda resiste 
na liberação do craque.

Sem vencer há várias partidas, time encara o Universidad Católica, no Maracanã, tentando garantir classificação

Fla volta a jogar sob forte pressão
copa libertadores

Após o empate em 2 a 2, 
com sabor de derrota, para o 
Ceará, no último domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro, o 
Flamengo volta a campo nes-
ta terça-feira, às 21h30, na rea-
bertura do Maracanã, que es-
teve fechado para reforma no 
gramado. O rubro-negro vai 
enfrentar a Universidad Cató-
lica do Chile, pela quinta roda-
da da fase de classificação. O 
Mengão precisa apenas de um 
empate para se classificar, mas 
vem de uma sequência de jo-
gos sem vencer e o técnico Pau-
lo Sousa está na corda bamba, 
com uma péssima campanha 
do campeonato nacional.

Há quatro meses no clube, 
o técnico Paulo Sousa perdeu 
o título do Campeonato Cario-
ca e da SuperCopa do Brasil e 
está entre os últimos colocados 
do Brasileirão, beirando a zona 
de rebaixamento. Se não vencer 
hoje, corre risco de ser demiti-
do. O goleiro Hugo, que mais 
uma vez cometeu uma falha 
que resultou em gol, contra o 
Ceará, está sendo muito pres-
sionado pela torcida, e deve-
ria perder o lugar para Diego 

Alves. Mas o reserva se queixa 
de dores no púbis e já foi veta-
do pelo DM. Como sobram ape-
nas os goleiros das categorias 
de base, Hugo deverá ser man-
tido no time titular. 

O zagueiro Rodrigo Caio, 
que saiu de campo reclaman-
do de dores no tornozelo, po-
derá ser relacionado, mas não 
deverá ser titular. Já Fabrí-
cio Bruno, Felipe Luis, Viti-
nho, Matheus França e Gusta-
vo Henrique estão entregues 
ao departamento médico e 
não deverão ser relacionados. 
O time deverá ser o mesmo 
que começou jogando contra o 
Ceará no último sábado. 

O Flamengo é o líder do 
grupo H, com 10 pontos, se-
guido pelo Talleres Cordoba, 
que tem sete pontos. A Univer-
sidad Católica vem em tercei-
ro com apenas quatro pontos 
e na lanterna está o Sporting 
Cristal, do Peru.

Boca x Corinthians
O Corinthians tem uma pa-

rada dura hoje pela Liberta-
dores. O Timão vai encarar o 
Boca Juniors, a partir das 21h30, 
no Estádio La Bombonera, em 
Buenos Aires. O time brasilei-
ro está em primeiro lugar com 

sete pontos, seguido de perto 
justamente pelo adversário de 
hoje à noite, que tem seis pon-
tos. O Deportivo Cali tem cin-
co pontos e está na terceira po-
sição. Já o Always Ready é o 
lanterna do grupo, com quatro 
pontos. No jogo de ida, o Timão 
venceu por 2 a 0.

O técnico português Vi-
tor Pereira dificilmente pode-
rá contar com a presença do la-
teral Fagner para esta partida 
contra o Boca Juniors, na Ar-
gentina. O jogador, que se recu-
pera de uma lesão no tornoze-
lo, será reavaliado pela equipe 
médica, mas tem poucas chan-
ces de reaparecer entre os titu-
lares. O local, além de dolorido, 
ainda apresenta inchaço.

 A contusão aconteceu na 
partida contra o Deportivo Cali 
na Colômbia. No caso de seguir 
fora, vai ser o quarto compro-
misso seguido em que ele não 
vai estar em campo. O desfal-
que de Fagner obrigou Vitor 
Pereira a até mesmo mudar o 
esquema do time para três za-
gueiros. Rafael Ramos, acusado 
de injúria racial por Edenílson 
na partida deste sábado contra 
o Inter, pelo Brasileiro, foi es-
calado em duas oportunida-
des pelo treinador corintiano.

Bragantino x Estudiantes 
O RB Bragantino tem hoje o 

adversário mais difícil do gru-
po C, o líder Estudiantes de La 
Plata. O time de Bragança Pau-
lista é o segundo colocado com 
5 pontos, contra 10 do adversá-
rio de hoje, a partir das 19h15, 
no Estádio Nabi Abi Chedid. 
No primeiro jogo entre as duas 
equipes, disputado na Argen-
tina, o clube brasileiro foi der-
rotado por 2 a 0.

Sul-Americana
Além dos jogos da Liberta-

dores, três outros clubes bra-
sileiros estarão em ação pela 
Copa Sul-Americana. O Inter-
nacional recebe no Beira Rio o 
Independiente de Medellín, às 
19h15, pelo grupo E. O Inter é 
o segundo colocado com seis 
pontos e precisa vencer para 
assumir a liderança. No mesmo 
horário, em Fortaleza, o Ceará 
enfrenta o General Caballero 
do Paraguai, no Estádio Caste-
lão. O Vovô é o líder do seu gru-
po, com 12 pontos. E fechando 
a participação dos brasileiros 
hoje, jogam Atlético Goiano e 
Antofagasta, do Chile, a partir 
das 21h30, no Estádio Antônio 
Accioly. O time de Goiás é líder, 
com nove pontos.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

No sábado passado, o Flamengo voltou a se apresentar mal e só empatou com o Ceará, no Castelão, pelo Brasileiro da Série A

As prioridades no Palmeiras 
estão em dia. Líder e com 100% 
de aproveitamento na fase de 
grupos da Libertadores e em re-
cuperação no Campeonato Bra-
sileiro, o técnico Abel Ferreira 
fez um balanço do que tem em 

mãos para o restante da tempo-
rada. O saldo é positivo, mas ele 
não descarta a vinda de jogado-
res de qualidade para o restante 
da temporada.

"Se olharmos, temos um 
elenco que não é reduzido. É 

um risco que o clube assumiu 
e nossos torcedores têm que en-
tender isso. A aposta na base do 
Palmeiras é importante, mas 
não significa que não precisa-
mos buscar jogadores expe-
rientes e de qualidade para nos 

Abel exalta elenco, mas deixa abertura para 
chegada de novos reforços no Palmeiras

prioridades

ajudar", afirmou o treinador 
palmeirense. Dono do ataque 
mais positivo da Libertadores 
com 20 gols em quatro parti-
das, Abel espera manter o alto 
poder de fogo para o jogo de 
amanhã, contra o Emelec.

A ideia é manter a postura 
agressiva para sufocar o ad-
versário e abreviar o caminho 
da vitória. O objetivo é tentar 
terminar a fase de grupos da 
Libertadores com a melhor 
campanha.

"Temos um elenco forte e 
estamos focados em conse-
guir fazer o melhor para man-
ter o foco na Libertadores que 
é uma competição muito di-
fícil", completou o treinador.

O Palmeiras é o líder do 
Grupo A, com 12 pontos e já 
está classificado. Emelec, De-
portivo Táchira e Oriente Pe-
trolero brigam pela segunda 
vaga que resta na chave.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira conversa com Dudu durante o jogo contra o Bragantino, na vitória por 2 a 0



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba  - TERÇA-FEIRA, 17 de maio de 2022       24Memorial

# Pastor que orava por morte de ator é condenado
A Justiça condenou o pastor que orava pela morte 
do ator Paulo Gustavo. José Olímpio, da Igreja 
Assembleia de Deus, não escapou da justiça 
dos homens. O Ministério Público de Alagoas 
(MPAL) havia denunciado o religioso por crime 
tipificado no artigo 20 da Lei 7.716/1989 (“praticar 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional – racismo”). O 
hoje condenado havia feito uma postagem na 
internet afirmando que ia orar pela morte do ator e 
humorista Paulo Gustavo, quando o artista ainda 
estava internado em estado grave com covid-19. 
Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021.

# Homem vive por 21 anos com mulher morta
Um homem da Tailândia viveu 21 anos com o corpo 
da mulher embalsamado para lhe provar o seu amor 
eterno. charn Janwatchakal decidiu, após mais de 
duas décadas, cremar o corpo da mulher. O homem, 
de 72 anos, vivia num pequeno apartamento com 
a mulher dentro de um caixão. No último dia 30 de 
abril, decidiu cremá-la. “Vais apenas por um breve 
instante e depois voltas à casa. Não vai demorar. Eu 
prometo”, teria dito o homem no momento.

Breves & Curtas

Obituário

Renato Teófilo Almeida
(?)/5/2022 – Aos 15 anos, em 
campina Grande (PB). Adolescente 
teria participado da morte de um 
idoso em uma lotérica no dia 4 de 
maio, na cidade de Fagundes (PB), 
e foi encontrado morto com marca 
de tiro na cabeça no dia 12, em um matagal no 
bairro Itararé.

Foto: Notícia Paraíba

Khalifa bin Zayed Al Nahayan
13/5/2022 – Aos 73 anos. Xeque era 
o presidente dos Emirados Árabes 
Unidos. Nascido em 1948, raramente 
aparecia em público desde que 
sofreu um derrame cerebral em 
janeiro de 2014. Ele sucedeu em 
novembro de 2004 seu pai, xeque Zayed bin 
Sultan Al Nahayan, presidente e pai fundador dos 
Emirados Árabes Unidos, que reúne sete emirados, 
incluindo Dubai e a capital Abu Dhabi.

Foto: Andrew Cowie

Lúcio Carlos Gomes Anselmo
(Popinha de Leonídio)
14/5/2022 – Após uma parada 
cardíaca. Ex-vereador por dois 
mandatos, de 2013 a 2020, e ex-
presidente (2017/2018) da Câmara 
Municipal de Pedro Régis, interior 
paraibano. Era casado com Isabel Nunes, com 
quem teve dois filhos: Ingrid Vitória e Leonídio Neto.

Foto: Blog do João Moura

Adelmar Silveira Sabino
13/5/2022 – Aos 82 anos. Ex-diretor-
geral da câmara dos Deputados, 
onde foi servidor por 40 anos até 
se aposentar em 2001. Nascido 
em 1940, em Florianópolis (SC), 
começou a trabalha na câmara 
em 1961 como escriturário na Diretoria de Pessoal. 
Ocupou cargos como chefe de gabinete do Quarto-
Secretário, Diretor do Departamento de comissões 
e Diretor Administrativo. Em 1983, assumiu o cargo 
de diretor-geral e foi o responsável por todo o apoio 
administrativo no período da Assembleia Nacional 
Constituinte (1987-1988).

Foto: Câmara dos Deputados

Aforismo
“Há um outro lado dos 

velórios. Um lado bom com 
sabor de vida, que a mim 
me faz bem e quero crer 
que a muitos outros que 
conseguem penetrar nos 

reinos cristalizados de seus 
ritos e formulações.”

Hildeberto 
Barbosa Filho
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Uma das principais causas de 
morte súbita em pessoas com me-
nos de 40 anos de idade, a miocar-
dite é uma inflamação nas células 
do músculo do coração (miocárdio) 
que pode ser causada por diversos 
motivos. Qualquer 
pessoa está sus-
cetível a ter a 
doença, mas 
a predomi-

Doença que acomete mais os homens na faixa etária de 30 a 40 anos de idade tem cura, garante especialista

Miocardite pode causar morte súbita
INFLAMAÇÃO NO CORAÇÃO

José Martins
14/2/2022 Aos 110 anos. Era o 
homem mais velho da Ilha da 
Madeira. Natural da Freguesia 
do caniçal, durante a vida 
desempenhou vários ofícios, 
principalmente na indústria 
baleeira sediada em sua cidade natal.

Foto: Divulgação
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Lil Keed
13/5/2022 – Aos 24 anos, em Los 
Angeles, Estados Unidos, de causa 
não anunciada. Rapper norte-
americano. Ele iria se apresentar 
no sábado (14) em um festival de 
música em charlotte, na carolina 
do Norte. Vivia um período de ascensão na carreira 
após lançar o projeto ‘Trapped on cleveland’, série 
de três álbuns nos quais narrava a infância vivida 
no subúrbio de Atlanta, marcada pela violência e a 
desigualdade social.

Foto: Instagram

Maxi Rolón
14/5/2022 – Aos 27 anos, em Mitre, 
na Argentina, em um acidente de 
carro. Meia argentino que atuou no 
Santos (SP), quando foi campeão 
paulista com o clube em 2016. Foi 
jogador de futebol juvenil do Fc 
Barcelona, na Espanha, de 2010 a 2016. Também 
teve passagens pelo Lugo (Espanha), Arsenal de 
Sarandi (Argentina), coquimbo Unido (chile), 
Fuerza Amarilla (Equador) e Al Diwaniya (Iraque).

Foto: Instagram

nância é em homens adultos.
De acordo com o cardiologis-

ta e pesquisador Valério Vasconce-
los, dentre as causas da miocardite 
estão infecções por vírus, bacté-
rias, protozoários ou fungos; me-
dicamentos; doenças autoimunes; 
e consumo excessivo de álcool ou 
cocaína. “Mais recentemente, estu-
dos concluíram que a condição pode 
também ocorrer como consequên-
cia da infecção pelo novo coronaví-
rus, caxumba ou dengue”, afirma.

O especialista explica que a 
miocardite pode ser consequên-
cia de doenças infecciosas ou não 

infecciosas. “Entre as causas 
infecciosas, as patologias 

virais são as mais co-

muns, entre elas se destacam as mo-
tivadas por coxsackie B, adenovírus 
(que provoca o resfriado comum) e 
Sars-CoV-2, vírus que origina a co-
vid-19. Outros agentes infecciosos 
podem ser bactérias, parasitas e até 
mesmo fungos”, esclarece.

Já entre os fatores não infeccio-
sos que causam a miocardite, es-
tão incluídos certos medicamentos, 
como alguns quimioterápicos usa-
dos para tratamento de câncer, anti-
bióticos; excesso de álcool ou drogas 
ilícitas, como a cocaína; radioterapia 
torácica; doenças autoimunes como 
lúpus eritematoso sistêmico; e al-
gumas vacinas, como as que previ-
nem varíola, influenza, hepatite B e 
Sars-CoV-2.

“Qualquer pessoa pode vir a ter 
miocardite, mas a prevalência ob-
servada é em homens adultos. Ela 
acomete mais os homens, em tor-
no de 2/3 do total de casos. A idade 
mais prevalente é entre 30 e 40 anos. 
Costuma afetar mulheres em torno 
de 45 anos e homens em torno de 35 
anos”, comenta Valério Vasconcelos.

O cardiologista acrescenta que os 
sinais da miocardite são variáveis. 
Podem incluir dor torácica, falta de 
ar, inchaço (edema), fadiga e sen-
sação de palpitação nos batimentos 
cardíacos. “A detecção da condição 
se baseia inicialmente nos sintomas. 
Em seguida, pode ser confirmada 
por meio de exames laboratoriais, 
eletrocardiograma e alguns exames 
de imagem”, afirma o médico. Ele 
lembra que o exame mais utilizado 
é o ecocardiograma, “quando neces-
sário, além do ecocardiograma, é so-
licitada uma ressonância magnética 
de coração. Esse é o padrão ouro para 
avaliação inicial e acompanhamento 
nos casos mais complexos”.

A boa notícia é que a miocardi-
te tem cura e, normalmente, pode 
sumir depois que a infecção acaba. 
“Mas quando a inflamação do cora-
ção é grave, pode haver a necessida-
de de internação. Os quadros mais 
intensos e que necessitam de uso de 
medicamentos devem ter a assistên-
cia rigorosa de um cardiologista”, 
orienta Valério Vasconcelos.

O cardiologista e pesquisador Valério 
Vasconcelos explica que a miocardite 
pode ser consequência de doenças 
infecciosas ou não infecciosas

“Mais recentemente, 
estudos concluíram 
que a condição pode 
também ocorrer 
como consequência 
da infecção pelo 
novo coronavírus, 
caxumba ou dengue

Valério Vasconcelos

Bruno Batista Barros
14/5/2022 – Aos 28 anos, em João 
Pessoa (PB), em acidente de 
trânsito. O motoboy morreu após 
sua motocicleta ser atingida por 
um carro, no Bairro dos Estados. O 
carro da motorista foi incendiado 
por um grupo de motociclistas em protesto.

Foto: Redes Sociais

Ângelo Luar Mendes Marciel
(Ângelo de Modesto)
14/5/2022 – Aos 22 anos, em 
cajazeiras (PB), em um acidente 
com sua motocicleta que envolveu 
um cavalo e uma carro na BR-
230. Trabalhava em uma empresa 
de fiação. Natural de Cajazeiras, residia no 
Sítio Bebedouro, no município de São João do 
Rio do Peixe (PB). Casado e pai de uma filha de 
apenas dez meses, ele era filho do artista plástico 
cajazeirense Modesto Maciel.

Foto: Diário do Sertão

Marcos Oliveira
(?)/5/2022 – Aos 39 anos, em 
Uiraúna (PB). Radialista estava 
desaparecido e seu corpo foi 
encontrado no dia 13, às margens 
de um açude. Ele também era 
instrutor de uma escola de tiros em 
Sousa (PB) e prestava serviço de vigilância.

Foto: Paraíba Notícia

Breno Silveira
14/5/2022 – Aos 58 anos, em 
Vicência, interior de Pernambuco, de 
infarto, quando estava filmando as 
gravações do filme ‘Dona Vitória’, 
com a atriz Fernanda Montenegro 
no papel-título. cineasta que se 
formou pela École Louis Lumière, de Paris, e teve 

Foto: Reprodução

sua primeira experiência como diretor de fotografia 
no longa ‘Carlota Joaquina: Princesa do Brasil’, em 
1995. Em 2000, foi diretor de fotografia do filme ‘Eu Tu 
Eles’, que chegou a ser selecionado para participar 
da mostra ‘Um certo Olhar’, do Festival de cannes. 
Em 2005, teve sua estreia como diretor de cinema em 
‘Dois Filhos de Francisco’, o filme mais visto daquele 
ano, com mais de 5 milhões de espectadores.
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Paulo Cupertino é apontado como o autor dos disparos que mataram Rafael Miguel, de ‘Chiquititas’, e os pais dele

Preso acusado de matar ator em SP
três anos depois

O acusado de assassinar 
Rafael Miguel foi preso ontem, 
na capital paulista, quase três 
anos após o crime. Em 9 de ju-
nho de 2019, Paulo Cupertino 
teria matado o ator de Chiqui-
titas, à época com 22 anos, e os 
pais dele por não aceitar o re-
lacionamento do jovem com a 
sua filha, Isabela Tibcherani, 
que tinha 18 anos.

Cupertino liderava a lista 
das pessoas mais procuradas 
de São Paulo. Ele é acusado de 
triplo homicídio duplamente 
qualificado, por motivo fútil 
e sem possibilidade de defesa 
das vítimas.

Cupertino também teria 
matado os pais de Rafael, João 
Alcisio Miguel, de 52 anos, e 
Miriam Selma Miguel, de 50. 
A família foi assassinada em 
frente à residência da namo-
rada do ator. Eles tinham ido 
tentar convencer o pai da jo-

vem de que Rafael tinha boas 
intenções com Isabela.

Cupertino já tem passa-
gens por roubo e furto, em 
ocorrências investigadas pela 
Delegacia de Roubo a Bancos 
em 1993, e chegou a ser pre-
so em Santos. Em 2005, tam-
bém respondeu a processo por 
agressão e ameaça.

Ele era proprietário de 
uma loja de peças de automó-
veis. Durante as investigações, 
policiais do Departamento Es-
tadual de Investigações Cri-
minais (Deic) apreenderam 
centenas de peças sem proce-
dência na oficina do empresá-
rio. Nas redes sociais, Isabela 
se manifestou sobre a prisão 
do pai ontem. A jovem agra-
deceu as mensagens de apoio. 
“É uma mistura muito grande 
de sentimentos e agora preci-
so de espaço”. À época do cri-
me, a filha de Cupertino pe-
diu por justiça e pela prisão do 
pai. Um mês após o triplo ho-
micídio, ela desabafou sobre 
ter medo e sentir culpa pelo 
sofrimento causado à família 
do ator. Fãs de Rafael presta-
ram solidariedade à Isabela.

O ator interpretou o perso-
nagem Paçoca, de Chiquititas, 
no ar na TV entre 2013 e 2015. 
O jovem gravou vários comer-
ciais e foi morto um mês antes 
de completar 23 anos.

Ao menos 18% dos que 
votaram em Jair Bolsonaro 
(PL) no segundo turno de 
2018 agora vão votar no ex- 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), diz pesquisa 
PoderData.

O atual presidente, por 
sua vez, conquistou 8% dos 

eleitores que votaram no 
candidato do PT naquele 
ano, Fernando Haddad. Ou-
tros pré-candidatos também 
levam uma parte do eleitora-
do petista de 2018. Agora, 4% 
querem votar em André Ja-
nones (Avante), 3% em Ciro 
Gomes (PDT), 1% em João 
Doria e também 1% em Leo-
nardo Péricles (UP).

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 
publicou ato de remoção, a 
pedido, pelo critério de anti-
guidade, de quatro juízes fe-
derais. A realocação dos ma-
gistrados já tem efeito desde 
domingo.

A vaga disponível na 1ª 
Vara da Seção Judiciária da 
Paraíba, João Pessoa, decor-
rente da aposentadoria do 
juiz federal João Bosco Me-
deiros de Sousa, será ocu-
pada pelo magistrado Emi-
liano Zapata de Miranda 

Leitão, da 13ª Vara Federal. 
Para seu lugar, foi removi-
do o juiz federal Arthur Na-
poleão Teixeira Filho, da 17ª 
Vara Federal, da Subseção 
Judiciária de Petrolina (PE). 

A unidade de Pernam-
buco, por sua vez, receberá 
o magistrado Marcos An-
tonio Mendes de Araújo Fi-
lho, oriundo da 8ª Vara Fe-
deral, em Sousa, que será 
substituído por Thiago Ba-
tista de Ataíde, da 15ª Vara, 
para onde não houve pedido 
de remoção.

O Hospital da Polícia Mi-
litar General Edson Rama-
lho (HPMGER) convoca to-
dos os pacientes que deram 
entrada no Serviço de Rea-
bilitação Auditiva (SRA) da 
unidade e tiveram indica-
ção médica de aparelhos au-
ditivos até o dia 31/12/2021, 
para que compareçam pre-
sencialmente ao serviço 
para recadastramento até o 
dia 16 de junho de 2022.

O atendimento será rea-
lizado diariamente de se-
gunda à sexta, no horário 
de 8h às 12h e de 14h às 17h 
em uma estrutura localiza-
da no estacionamento fron-

tal do hospital. Os pacien-
tes que já deram entrada 
no processo de aquisição de 
Aparelho de Amplificação 
Sonora Individual (AASI) 
devem comparecer presen-
cialmente ao Hospital Ed-
son Ramalho munidos de 
xérox da identidade, CPF, 
cartão do SUS e comprovan-
te de residência.

O recadastramento vai 
organizar a lista de espera 
com os pacientes que real-
mente têm interesse em ob-
ter o aparelho por meio do 
SUS, facilitando e aceleran-
do o acesso dessa popula-
ção às próteses auditivas. 

Essa atualização cadastral 
é necessária uma vez que 
muitos pacientes não atuali-
zam dados de contato e difi-
cultam a marcação das con-
sultas de retorno e a entrega 
dos AASI.

Esse é o momento de ga-
rantir seu lugar na fila de es-
pera. Os pacientes que não 
realizarem recadastramen-
to poderão ser excluídos do 
processo de aquisição de 
próteses auditivas e só en-
trarão novamente na fila de 
espera após nova avaliação 
auditiva, tendo por base a 
nova data de retorno para 
ingresso na fila de espera.

Procurado
Cupertino liderava 
a lista das pessoas 
mais procuradas 

de SP. Ele é acusado 
de triplo homicídio 

duplamente 
qualificado

Foto: Secom-PB

Vários hidrômetros foram encontrados com o suspeito preso pela polícia

Edson Ramalho convoca pacientes 
serviço de reabilitação auditiva

As oficinas realizadas pelo 
Governo do Estado, por meio 
do Projeto Cooperar/progra-
ma PB Rural Sustentável, so-
bre construção, uso e manu-
tenção de cisternas superaram 
as expectativas com a efetiva 
participação dos beneficiários 
e famílias nas capacitações. 
Ao todo, foram realizadas 168 
oficinas, no período de 25 de 
abril até a última sexta-feira 

(13), com a finalidade de esta-
belecer um padrão de atuação 
dos beneficiários que garanta 
a qualidade da tecnologia, evi-
tando falhas que possam preju-
dicar ou até mesmo comprome-
ter o funcionamento adequado 
da cisterna. Nessas três sema-
nas foram entrevistados 3,5 mil 
agricultores familiares.

 A construção de 3.500 cis-
ternas representa um investi-

mento de aproximadamente 
R$ 40 milhões e tem o objeti-
vo de proporcionar o acesso à 
água de qualidade e em quan-
tidade suficiente para o consu-
mo humano para famílias re-
sidentes na zona rural. Serão  
instaladas cisternas de placas 
de 16 mil litros para captação 
e armazenamento de água de 
chuva, associada à capacita-
ção e formação para a gestão 

da água, com impacto dire-
to sobre a saúde e a qualida-
de de vida.

 Para ministrar as oficinas 
de capacitação dos beneficiá-
rios das cisternas, a coordena-
ção das ações de Fortalecimen-
to Institucional do Cooperar 
(Componente 1) contou com o 
apoio de 10 equipes formadas 
por técnicos do próprio Coo-
perar e parceira da Empaer. 

PB Rural Sustentável capacita famílias 
para uso de cisternas e supera expectativas

eM oFiCinas

A Corte Especial do Su-
perior Tribunal Justiça (STJ) 
julgará amanhã um recur-
so apresentado pelo Estadão 
contra decisão do presidente 
do colegiado Humberto Mar-
tins, que suspendeu o aces-
so do jornal aos gastos regis-
trados no cartão corporativo 

do presidente Jair Bolsona-
ro (PL).

O Grupo Estado garantiu 
acesso às informações após 
um ano e meio de batalha ju-
dicial no Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF-3). 
Quatro dias após a vitória na 
segunda instância, em mar-
ço deste ano, o presidente do 
STJ suspendeu a ordem dos 
desembargadores do TRF-3 

para que os dados fossem in-
tegralmente repassados ao 
Estadão.

O valor geral dos gastos 
com cartão corporativo é di-
vulgado no Portal da Trans-
parência, mas o governo se 
nega a esclarecer que produ-
tos e serviços são comprados. 
Ou seja, o Palácio do Planal-
to impõe sigilo e se recusa a 
descrever os gastos. Nos qua-

tro primeiros meses de 2020 a 
fatura presidencial atingiu a 
marca de R$ 3,76 milhões, se-
gundo informações do Portal 
da Transparência.

O montante gasto no iní-
cio de 2020 representa um 
aumento de 98% em relação 
à média dos últimos cinco 
anos no mesmo período. Nes-
te ano, os gastos presidenciais 
já somam R$ 8,9 milhões. 

STJ julga processo por divulgação dos 
gastos de Bolsonaro do cartão corporativo

aManhã

Weslley Galzo 
Agência Estado Agência Estado

da eleição de 2018

reMoção

Lula ‘herda’ 18% dos 
eleitores de Bolsonaro

Magistrados assumem 
novas varas na JFPB

Após vários furtos de 
hidrômetros na cidade de 
Patos, no Sertão do Esta-
do, a Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) acionou as Polícias 
Civil e Militar, que pren-
deram um suspeito de 
praticar o crime no bairro 
Jardim Guanabara.

A prisão ocorreu na 
noite da última quinta-
feira (12), e foi realizada 
por policiais da Rotam. 
Com o suspeito, foram en-
contrados vários hidrô-
metros, equipamento uti-
lizado pela Cagepa para 
medir o consumo de água 
dos imóveis.

De acordo com o dele-
gado de Roubos e Furtos 
de Patos, Elcenho Leite, o 
interesse dos ladrões no 

roubo desse tipo de equi-
pamento é pela existência 
do bronze em sua compo-
sição, metal de aceitação 
no mercado paralelo.

Ainda conforme o de-
legado, esse tipo de cri-
me vem ocorrendo desde 
os primeiros meses deste 
ano na região polarizada 
pela cidade de Patos, que 
chamou a atenção das Po-
lícias Civil e Militar. “Com 
esta prisão, também deve-
remos chegar aos recep-
tadores dessa prática de-
lituosa”, disse o policial, 
acrescentando que outros 
suspeitos pelo mesmo tipo 
de crime podem ser deti-
dos a qualquer momento. 

Para o engenheiro Jo-
natas Raulino, gerente re-
gional da Cagepa, o furto 

de hidrômetros causa vá-
rios danos de ordem eco-
nômica à companhia e, 
sobretudo, ambiental à 
população. “A cada fur-
to praticado, muita água 
é desperdiçada, porque a 
nossa manutenção só con-
segue agir a partir do mo-
mento que é notificada”, 
explicou.

O gerente da Compa-
nhia aproveitou para agra-
decer o empenho dos poli-
ciais na prisão do suspeito 
pelo crime, e reforçou a de-
fesa no combate a essa prá-
tica delituosa contra o pa-
trimônio público. “A ação 
policial, certamente, vai 
contribuir muito para aca-
bar com esse tipo de crime 
na nossa região”, pontuou 
Jonatas Raulino.

Polícia prende suspeito de furtos 
de hidrômetros na cidade de Patos

eM busCa dos reCeptadores

n 

Segundo o 
delegado, 
esse tipo de 
crime vem 
ocorrendo 
desde os 
primeiros 
meses deste 
ano na região 
polarizada 
pela cidade 
de Patos

Italo Cosme 
Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00018/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: Contratação 
de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Aplicação 
de Peças Genuínas e/ou Originais, com mão de obra e demais obrigações, na Frota de Veículos 
da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 776.494,60.

Alcantil - PB, 03 de Maio de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00018/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: Contratação de 
Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Aplicação de 
Peças Genuínas e/ou Originais, com mão de obra e demais obrigações, na Frota de Veículos da 
Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 776.494,60.

Alcantil - PB, 04 de Maio de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00019/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de produtos de panificação para atender a demanda do Município de Alcantil – PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - R$ 85.680,00.

Alcantil - PB, 05 de Maio de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00019/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de produtos de panificação para atender a demanda do Município de Alcantil – PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO 
- R$ 85.680,00.

Alcantil - PB, 10 de Maio de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de produtos de panificação para atender a demanda do Município 

de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR 12.361.1005.2053 – MA-
NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 12.365.1005.2013 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.1005.2059 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – FUNDEB 30% 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DE-
SENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE 
ASSISTÊNC 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATI-
VIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00101/2022 - 10.05.22 - MARIA DO SOCORRO SANTOS 
BASILIO - R$ 85.680,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva 

e Corretiva com Aplicação de Peças Genuínas e/ou Originais, com mão de obra e demais obri-
gações, na Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
01.001–GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE 
DO PREFEITO 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS 
ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 
12.361.1005.2012 – MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR 06.006–FUNDO MUNICI-
PAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SA 10.302.1008.2028 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 07.007–FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO 
MUNIC. DE ASSISTÊNC 08.244.1009.2035 – MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 
(AÇÃO SOCIAL) 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESEN-
VOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 
20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 10.010–
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 20.122.1002.2049 – MANTER AS 
ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 03/05/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00100/2022 - 04.05.22 - GB COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 776.494,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 16:00 hs do dia 19 de Maio 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00029/2022, 
que objetiva: Locação de veiculos diversos, destinados a esta Prefeitura. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Telefone: (83) 99145–6044. E-
-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 16 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 30 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veiculos 
diversos, destinados a esta Prefeitura. 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 00003/17; 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) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 16 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: Contratação de uma empresa 

especializada em construção civil, para Construção de uma passagem molhada no Sítio Quandú 
localizada neste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cons-
trutora Edfficar Eireli - CNPJ 17.440.965/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99145-6044.

Araçagi - PB, 16 de Maio de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2022. OBJETO: Contratação de uma empresa es-

pecializada em construção civil, para Reforma da Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF IV 
no Sítio Canafistula localizada neste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Construtora Edfficar Eireli - CNPJ 17.440.965/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 99145-6044.

Araçagi - PB, 16 de Maio de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: Con-
tratação de uma empresa especializada em construção civil, para Construção de uma passagem 
molhada no Sítio Quandú localizada neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - R$ 53.884,07.

Araçagi - PB, 16 de Maio de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
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 uma empresa especializada em construção civil, para Reforma da Unidade Básica 
de Saúde da Família – UBSF IV no Sítio Canafistula localizada neste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA EDFFICAR 
EIRELI - R$ 98.116,79.

Araçagi - PB, 16 de Maio de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICONº 00012/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: Aquisição de materiais 
de construção, elétricos e hidráulicos destinados a Prefeitura Municipal de Arara; ADJUDICO o seu 
objeto a: ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 129.163,00; EREMASTER DISTRIBUIDORA 
DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - R$ 6.879,90.

Arara - PB, 06 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: Aquisição de materiais 
de construção, elétricos e hidráulicos destinados a Prefeitura Municipal de Arara; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 
129.163,00; EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - R$ 
6.879,90.

Arara - PB, 06 de Maio de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. OBJETO: Aquisição de materiais de construção, 
elétricos e hidráulicos destinados a Prefeitura Municipal de Arara. 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: Andre Braulio Japiassu Neto - CNPJ 29.314.271/0001-01. 
Eremaster Distribuidora de Ferragens e Ferramentas Ltda - CNPJ 37.278.673/0001-18. INFOR-
MAÇÕES: 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, 11 de Maio de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da administração. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Arara: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.1002.2003 MANTER ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 12.361.2002.2010 MANTER AS 
ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 540 . Transferências do FUNDEB – Impostos e 
Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2011 MANTER AS 
ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2012 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO – SALÁRIO 
EDUCAÇÃO QSE 550 . Transferência do Salário Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.2002.2014 MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE 569 . 
Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.00 FUNDO 
MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2001.2023 MANTER OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO 
A FUNDO FNS 600 . Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.2001.2025 MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.00 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.244.2003.2033 MANTER AÇÕES DO MDS: BLC 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – OUTROS PROGRAMAS 660 . Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2003.2038 
MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 15.452.2004.2041 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00049/2022 - 06.05.22 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATE-
RIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 1.875,00; CT Nº 00050/2022 - 06.05.22 - ANDRE BRAULIO JAPIASSU 
NETO - R$ 185.383,50; CT Nº 00051/2022 - 06.05.22 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA - R$ 7.400,00; 
CT Nº 00052/2022 - 06.05.22 - WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORÃO LTDA - R$ 4.278,00; CT Nº 
00053/2022 - 06.05.22 - MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA - R$ 8.700,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS LIVRES DESTI-
NADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MONICA BARROS DA SILVA 
- R$ 28.300,00; SERPUBLICA – SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA - R$ 61.424,00.

Areial - PB, 16 de Maio de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITA-
ÇÕES E CURSOS LIVRES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Areial: CURSOS – SAÚDE E ASSISTENCIA 02060.08.122.2007.2026 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 02060.08.243.1010.2029 – IMPLAN-
TAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO 
DO CRAS 02090.10.301.2006.2021 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA NATU-
REZA DA DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA FONTE: 
500,660,600. VIGÊNCIA: até 16/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial 
e: CT Nº 00071/2022 - 16.05.22 - MONICA BARROS DA SILVA - R$ 28.300,00; CT Nº 00072/2022 - 
16.05.22 - SERPUBLICA - SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA - R$ 61.424,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestar serviços de exames diagnósticos por imagem – Ultrassonografia, para atender a rede 
pública de saúde do Município de Arara PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOSE ALVES NETO - R$ 380.278,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa para prestar serviços de exames diagnósticos por imagem – Ultrassonografia, para 
atender a rede pública de saúde do Município de Arara PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE 
ALVES NETO - R$ 380.278,00.

Arara - PB, 13 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00016/2022. OBJETO: Contratação de empresa para prestar 
serviços de exames diagnósticos por imagem – Ultrassonografia, para atender a rede pública de 
saúde do Município de Arara PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a 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: Jose 
Alves Neto - CNPJ 10.861.672/0001-45. 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, 16 de Maio de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI-
CÍPIO DE BELÉM– PB, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00020/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCU-
LADOS DE IMPOSTOS 44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 55.3.3.90.39.01 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 107.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
185.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 06.01 SECRETARIA DE 
CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA 500 RECUR-
SOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 199.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA 
E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 212.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 242.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 301.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00129/2022 - 12.05.22 - EUDIVAN MONTEIRO DE ALMEIDA 92984096487 - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00029/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 04.122.0021.1003 
REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO 36.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 04.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.361.0188.1004 REEQUIPAR AS UNIDADES 
ESCOLARES 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.361.0188.2017 MANTER AS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 540 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 
E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 114.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 541 TRANS-
FERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF 121.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 
126.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 66.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE 540 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 
67.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 
– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 68.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE 570 TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRU-
MENTOS CONGENERES VINC 508.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 571 
TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES 
VINCULADOS A 70.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0188.1006 AD-
QUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 75.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540 TRANSFRENCIAS 
DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 76.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA 
UNIÃO – VAAT 77.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0188.2020 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO – QSE 550 TRANSFEREN-
CIA DO SALARIO EDUCACAO 137.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05.01 
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0224.1012 REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE 
ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 186.4.4.90.52.01 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 245.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 0101 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.1023 
ADQUIRIR MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 279.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 660 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL – FNAS 280.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0468.2045 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0483.2050 MANTER 
AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
325.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0487.2054 MANTER OUTROS PROGRAMAS 
SOCIAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 350.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 355.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONUSMO 359.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.1026 AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAUDE 
DO MUNICIPIO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 375.4.4.90.52.01 EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE 601 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 377.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS 
DE SAUDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 600 TRANSFRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DE SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 426.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 431.4.4.90.52.01 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 621 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 434.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Belém e: CT Nº 00130/2022 - 12.05.22 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 42.660,00; CT Nº 
00131/2022 - 12.05.22 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 18.550,00; CT 
Nº 00132/2022 - 12.05.22 - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 51.915,60; CT Nº 00133/2022 
- 12.05.22 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 4.640,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 
DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO DE 
PACIENTES COM NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO E OU ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 
CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PRESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA MÉDICA E/OU 
DE NUTRICIONISTA PARA OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00025/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 411.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 427.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00127/2022 - 
12.05.22 - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP 
LTDA - R$ 222.755,00; CT Nº 00128/2022 - 12.05.22 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 222.138,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0058/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, com base nas informações constantes na INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 009/2022, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0058/2022, embasado na solicitação 
inicial e termo de referência do setor demandante, e no Parecer da Procuradoria Geral do Municí-
pio, em cumprimento aos termos do artigo 25, inc. III, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor de: HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, 
CNPJ/MF nº 30.807.771/0001-56, pelo valor total de R$ 80.000,00( oitenta mil reais), objetivando 
a CONTRATAÇÃO DO ARTISTA HENRY FREITAS E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW 
ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE 
BOA VENTURA-PB.

BOA VENTURA - PB, 05 de maio de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0045/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DO ARTISTA HENRY FREITAS E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS 
FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. 
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022 / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0058/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CNPJ Nº 08.940.702/0001-67. CONTRATADA: 
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/MF nº 30.807.771/0001-56, VALOR 
TOTAL: R$ 80.000,00. ASSINATURA: 05/05/2022. VALIDADE: 3 MESES.

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
especializada em Serviço de confecção de materiais gráficos (Placa de Sinalização Externa, 
Placa de Inauguração), visando atender às necessidades das secretarias do município, com 
exceção da secretaria de saúde, para o exercício de 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 27 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 27 de Maio de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; 
www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para prestação dos Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT, visando atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 01 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 01 de Junho de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de esquadrias 
(Portas e Janelas) para o setor de manutenção visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde durante o decorrer do ano de 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 02 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 02 de Junho de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caldas 

Brandão-PB, no uso de suas atribuições legais, comunica aos licitantes e demais interessados, 
que se encontra à disposição em sua sede, os RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos 
Pelas empresas: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; DIAS ENGENHARIA E 
LOCAÇÕES EIRELI; MSM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI; ESTRUTURAL SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOC EIRELI; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
empresas participantes da licitação Tomada de Preço 002/2022 e serão enviados por e-mail 
para as licitantes participantes do certame. Devido aos recursos interpostos a Comissão de 
Licitação dará o prazo para as contrarrazões conforme lei 8.666/93, prazo a contar a partir 
da publicação deste aviso, fica suspenso a abertura da proposta da empresa habilitada que 
estava marcada para o dia 17/05/2022, às 10:30; Maiores informações encontra-se na sala 
da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio 
de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, e-mail: caldasbrandao-
licitacao@gmail.com 

CALDAS BRANDÃO - PB, 16 de Maio de 2022.
ERIVALDO DA SILVA FERNANDES

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
COMUNICADO ERRATA

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Capim comunica a quem 

interessar, sobre TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022, OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em construção civil para construção de uma Creche Padrão Tipo B Integra Paraíba 
no município de Capim – PB, conforme Contrato nº 128/2022 – Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia – Estado da Paraíba. 

ONDE SE LÊ: Item: 5.0 - Conclusão: 3 (três) meses.
LEIA-SE: Item: 5.0 - Conclusão: 08 (oito) meses.
ONDE SE LÊ: Item: 5.2 - Prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 6 

(seis) meses.
 LEIA-SE: Item: 5.2 - Prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: Con-

clusão: 08 (oito) meses.
Capim - PB, 16 de maio de 2022

JOSINALDO ARNALDO SOARES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20201/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 10.291.098/0001-37. FUNDA-
MENTAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, C/C O ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI 
FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORRO-
GAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO 
DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO 1061333-56/2018/MINISTÉRIO DO ESPORTE, 
POR 10 (DEZ) MESES A PARTIR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. DATA DA ASSINATURA: 17 
DE FEVEREIRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Limpeza 
para as secretarias da administração e Fundo Municipal de saúde do município de Casserengue/
PB, para o exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://
www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 16 de Maio de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
de gêneros alimentícios para as secretarias da administração e ao Fundo Municipal de saúde 
do município de Casserengue/PB, para o exercício de 2022. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 31 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 31 de 
Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@
hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Casserengue - PB, 16 de Maio de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas destinados ao aten-
dimento das necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00026/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.30 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00131/2022 - 29.04.22 - ERINALDO SE-
VERINO BATISTA - R$ 33.000,40.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: Registro de 
Preços visando futuras e eventual aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem 
fornecidos em virtude de ordem judicial para distribuição gratuita a pacientes deste município, con-
forme prescrição médica; ADJUDICO o seu objeto a: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 2.728,80; CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRI????O 
ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 1.785,60; MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTA-
CAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 46.032,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 5.352,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. 
E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 3.038,40; THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - R$ 12.384,00.

Esperança - PB, 13 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: Registro de Preços 
visando futuras e eventual aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem forne-
cidos em virtude de ordem judicial para distribuição gratuita a pacientes deste município, conforme 
prescrição médica; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLMED 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 2.728,80; CENTRO 
ESPECIALIZADO EM NUTRI????O ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 1.785,60; 
MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 46.032,00; 
MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 
5.352,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 
3.038,40; THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - R$ 12.384,00.

Esperança - PB, 13 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de eletro eletrônicos (itens remanescentes PE_010_2022) para atender as necessidades do Hospital 
Municipal e CAPS de Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL VANGUARDEIRA 
EIRELI ME - R$ 922,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 10.393,00; 
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 69.190,00.

Esperança - PB, 06 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
eletro eletrônicos (itens remanescentes PE_010_2022) para atender as necessidades do Hospital 
Municipal e CAPS de Esperança – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME - R$ 922,00; MAIS DISTRIBUICOES PB CO-
MERCIO E SERVICO LTDA - R$ 10.393,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 69.190,00.

Esperança - PB, 06 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00005/2022, que objetiva: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção 
em equipamentos médicos deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 238.692,00.

Esperança - PB, 13 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de medicamentos de A à Z Tipo Ético, Genérico e Similar, que não compõe o elenco de Assistência 
Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município 
de Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 537.700,00.

Esperança - PB, 16 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de medicamentos de A à Z Tipo Ético, Genérico e Similar, que não compõe o elenco de Assistência 
Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município 
de Esperança – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LOPES 
E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 537.700,00.

Esperança - PB, 16 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 
conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 006/2020 do FNDE relativas ao PNAE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADEMAR JOSÉ 
DOS SANTOS - R$ 22.870,00; ALMIR SILVA DE OLIVEIRA - R$ 8.095,00; CAPRIBOM COOPERA-
TIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - R$ 39.440,00; CARMONISE BRAGA DA 
COSTA MOURA - R$ 19.900,90; COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE - R$ 94.724,80; COOPERATIVA REGIONAL 
DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA – COAPRODES - R$ 139.150,00; DELFINO SILVA 
OLIVEIRA - R$ 18.169,00; EDMAR RIBEIRO DA SILVA - R$ 18.561,00; EDNALDO DOS SANTOS 
LIMA - R$ 26.235,00; FABIO VENANCIO DA SILVA - R$ 19.120,00; FRANCISCO DE ASSIS DOS 
SANTOS - R$ 18.941,40; FRUTIACU – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU – RIO 
TINTO/PB - R$ 18.930,00; GILSON DUARTE DA SILVA - R$ 13.720,00; JOAO PAULO PEREIRA 
VITORIANO - R$ 9.408,00; JOSEVIL VENANCIO DA SILVA - R$ 19.769,20; LUIZ DUARTE DOS 
SANTOS - R$ 19.500,00; MARCELO DA SILVA PEDROSA - R$ 19.500,00; ORLANDO SOARES 
CORREIA - R$ 19.908,60; RONALDO DA SILVA CUSTÓDIO - R$ 12.972,10; SANDRO CELIO DE 
LIMA - R$ 19.369,00; VALERIO RIBEIRO DA SILVA - R$ 13.635,00.

Esperança - PB, 16 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00012/2022
Aos 21 dias do mês de Março 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 Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 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 00012/2022 que objetiva o registro de preços para: Registro de preços para 
futura ou eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de 
radiologia do Hospital Municipal 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: UNIVEN HEALTHCARE LTDA
CNPJ: 09.420.486/0001-91
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
FILME PARA 
RAIOX 
CX/COM 100

FUJIFILM/FUJIFILM 
CORPORATION – 
JAP??O

CAIXA 80 114,00 9.120,00

2
FILME PARA 
RAIOX 
CX/COM 100

FUJIFILM/FUJIFILM
CORPORATION – 
JAP??O

CAIXA 80 216,00 17.280,00

3
FILME PARA 
RAIOX 
CX/COM 100

FUJIFILM/FUJI
FILM CORPORATION 
– JAP??O

CAIXA 80 360,00 28.800,00

4
FILME PARA 
RAIOX 
CX/COM 100

FUJIFILM/FUJI
FILM CORPORATION 
– JAP??O

CAIXA 80 367,50 29.400,00

5
FILME PARA 
RAIOX 
CX/COM 100

FUJIFILM/FUJI
FILM CORPORATION 
– JAP??O

CAIXA 80 451,50 36.120,00

TOTAL 120.720,00
 
 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 00012/2022, 
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 00012/2022, 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 00012/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- UNIVEN HEALTHCARE LTDA.
09.420.486/0001-91 
Valor: R$ 120.720,00
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 Março de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00011/2022
Aos 13 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefei-

tura 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 00011/2022 que 
objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 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: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDI-
CAMEN
CNPJ: 02.911.193/0001-68
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

17 Cabo de bisturir nº 7 
em aço inoxidável 6BINVENT UNIDADE 5 29,90 149,50

21 Cuba redonda média
em aço inoxidável FLEXINOX UNIDADE 20 31,00 620,00

32 Descolador de Freer 18cm 
em aço inoxidável CASSIFLEX UNIDADE 9 20,00 180,00

46
Estilete ginecologico porta 
algodão 28cm em aço 
inoxidável

ABC UNIDADE 1 95,00 95,00

84
Pinça Foerster curva com 
serrilha 18cm em aço 
inoxidável

ICE UNIDADE 4 40,80 163,20

94 Pinça Kelly rankin reta 16 
cm em aço inoxidável 6BINVENT UNIDADE 26 46,62 1.212,12

TOTAL 2.419,82

VENCEDOR: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS
CNPJ: 26.043.097/0001-03
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Abaixa linguas Bruenings 
18cm em aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 5 24,50 122,50

2
Afastador Balfour adb. c/
valva 45 x 80 curvo aste 
normalem aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 3 970,00 2.910,00

3
Afastador Balfour aste 
pequena 100 x 70mm em 
aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 8 970,00 7.760,00

5 Afastador Frabeuf 10 x 
12cm em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 18 21,00 378,00

6
Afastador Frabeuf deli-
cado 10 x 6mm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 15 19,00 285,00

7
Afastador Frabeuf mé-
dio 13 x 14cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 19 22,00 418,00

9
Afastador Senn Muel-
ler 16cm agudo em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 5 88,00 440,00

10

Afastador Volkmann 4 
garras rombo cabo fen. 
21,5cm em aço inoxi-
dável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 6 120,00 720,00

11 Alveolotomo Luer reto 
16cm em aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 1 90,00 90,00

12 Aspirador de Yankauer 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 24 131,00 3.144,00

34

Espatula Haberer malea-
vel abdominal e toracica 
25mmx30mmx28cm em 
aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 8 73,80 590,40

36
Espatula Ribbon 40 x 
33 cm maleavel em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 11 70,80 778,80

47
Faca Beckmann nº1 para 
vege. Adenoides 22cm 
em aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 5 200,00 1.000,00

48
Faca Beckmann nº2 para 
vege. Adenoides 22cm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 5 200,00 1.000,00

49
Faca Beckmann nº3 para 
vege. Adenoides 22cm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 5 200,00 1.000,00

59 Pinça Backbaus 13cm 
em aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 188 33,00 6.204,00

60 Pinça Backbaus 9cm em 
aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 24 40,00 960,00

61 Pinça Cheron 25 cm em 
aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 54 80,00 4.320,00

62
Pinça Collin com PTA 
forma de anel 16cm em 
aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 19 108,00 2.052,00

64 Pinça Collin reta 25cm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 7 108,00 756,00

65
Pinça Crile curva hemos-
tatica 14 cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 70 40,00 2.800,00

66
Pinça Crile curva hemos-
tatica 16 cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 48 47,00 2.256,00

67
Pinça Crile reta hemos-
tatica 14 cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 44 40,00 1.760,00

68
Pinça Crile reta hemosta-
tica 16 cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 24 47,00 1.128,00

73
Pinça dissecção (anato-
mica com serrilha) 18cm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 9 25,00 225,00

74
Pinça dissecção (anato-
mica com serrilha) 20cm 
em aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 41 32,00 1.312,00

75
Pinça dissecção (anato-
mica com serrilha) 25cm 
em aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 9 40,00 360,00

79
Pinça dissecção com 
dente de rato 18cm em 
aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 24 25,00 600,00

80
Pinça dissecção com 
dente de rato 20cm em 
aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 41 33,00 1.353,00

81
Pinça dissecção com 
dente de rato 25cm em 
aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 21 40,00 840,00

82
Pinça Faure curva 
hemostatica 20cm em 
aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 36 117,70 4.237,20

83
Pinça Faure curva he-
mostatica 21cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 4 117,70 470,80

85
Pinça Foerster reta com 
serrilha 18cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 45 61,00 2.745,00

86
Pinça Foerster reta com 
serrilha 20cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 8 67,40 539,20

87
Pinça dissecção comvi-
dea 18cm em aço ino-
xidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 17 169,00 2.873,00

89 Pinça Foerster reta lisa 
20cm em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 5 90,00 450,00

92
Pinça Kelly curva he-
mostatica 14 cm em aço 
inoxidável

FATO
 I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 100 34,00 3.400,00

95
Pinça Kelly reta hemos-
tatica 14 cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 53 34,00 1.802,00

96

P i n ç a  K o c h e r  ( 
R.Ochsner) curva com 
dente 14 cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 8 50,30 402,40

98

P i n ç a  K o c h e r  ( 
R.Ochsner) reta com 
dente 14 cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 80 50,00 4.000,00

99
Pinça Kocher curva com 
dente 14 cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 6 50,00 300,00

100
Pinça Kocher reta com 
dente 14 cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 12 50,00 600,00

101 Pinça Mixter 23cm em 
aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 16 161,00 2.576,00

102 Pinça Mixter baby 14cm 
em aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 12 106,80 1.281,60

103 Pinça Moynihan curva 
21cm em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 12 124,00 1.488,00

104
Pinça Museux reta para 
colo uterino 24 cm em 
aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 6 124,00 744,00

106 Pinça Pean–murphy 
14cm em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 3 53,50 160,50

107 Pinça Pean–murphy 
16cm em aço inoxidável

FATO INS-
T R U M E N -
TOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 32 62,20 1.990,40

108
Pinça Pozzi reta para 
colo uerino 25 cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 11 77,90 856,90

109 Pinça R. Ochsner reta 
18cm em aço inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 2 66,78 133,56

111
Pinça Rochester – Pean 
curva 18cm em aço ino-
xidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 14 51,90 726,60

112
Pinça Rochester – Pean 
curva 22cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 14 84,98 1.189,72

113
Pinça Rochester – Pean 
reta 16cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 12 51,98 623,76

114
Pinça Rochester – Pean 
reta 18cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 8 51,98 415,84

115
Pinça Rochester – Pean 
reta 22cm em aço 
inoxidável

FATO
 I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 10 84,98 849,80

119
Pinça Winter nº 2 curva 
para aborto 28cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 1 157,00 157,00

120
Pinça Winter nº 2 reta 
para aborto 28cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 6 157,00 942,00

121
Porta agulha Derf com 
videa 12cm em aço 
inoxidável

FATO
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 6 254,90 1.529,40

122
Porta agulha Mayo – 
Hegar com serrilha 14cm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 36 32,00 1.152,00

123
Porta agulha Mayo – 
Hegar com serrilha 16cm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 9 43,40 390,60

124
Porta agulha Mayo – 
Hegar com serrilha 18cm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 67 58,40 3.912,80

125
Porta agulha Mayo – 
Hegar com serrilha 20cm 
em aço inoxidável

FATO
 I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 2 64,90 129,80

126
Porta agulha Mayo – 
Hegar com videa 14cm 
em aço inoxidável

FATO
 I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 5 254,90 1.274,50

127
Porta agulha Mayo – 
Hegar com videa 16cm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 11 228,00 2.508,00

134 Seringa de Carpule em 
aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 6 50,40 302,40

136 Tesoura Joseph reta 14 
cm em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS /
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 1 42,00 42,00

137
Tesoura Mayo – Stille 
curva 14 cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 35 34,90 1.221,50

138
Tesoura Mayo – Stille 
curva 17 cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 21 60,00 1.260,00
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139
Tesoura Mayo – Stille 
curva 19 cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 3 74,18 222,54

140
Tesoura Mayo – Stille 
reta 17 cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 1 60,00 60,00

141
Tesoura romba fina reta 
standard 15 cm em aço 
inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 23 38,40 883,20

143
Tesoura romba romba 
reta standard 19 cm em 
aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 3 56,90 170,70

144 Tesoura spencr reta 
12cm em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 5 56,00 280,00

145 Valvula Balfour 45x80mm 
em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 4 560,00 2.240,00

146 Valvula Doyen 45 x 120 
mm em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 7 259,98 1.819,86

150 Valvula Doyen 60 x 90 
mm em aço inoxidável

FATO 
I N S T R U -
MENTOS / 
QAYUM AND 
ELAHISONS

UNIDADE 3 299,48 898,44

TOTAL 103.815,72

VENCEDOR: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 17.227.485/0001-53
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P. TOTAL

15
Cabo de bisturi nº 3 em 
aço inoxidável em aço 
inoxidável

GOLGRAN UNIDADE 60 10,88 652,80

16 Cabo de bisturi nº 4 em 
aço inoxidável GOLGRAN UNIDADE 74 10,98 812,52

22 Cuba redonda pequena 
em aço inoxidável FLEXINOX UNIDADE 56 19,11 1.070,16

23 Cuba rim em aço 
inoxidável FLEXINOX UNIDADE 51 56,28 2.870,28

52 Pinça Adson com dente 
12cm em aço inoxidável PRATA UNIDADE 30 15,98 479,40

53 Pinça Adson com serrilha 
12cm em aço inoxidável PRATA UNIDADE 30 15,98 479,40

70
Pinça dissecção (anato-
mica com serrilha) 12cm 
em aço inoxidável

PRATA UNIDADE 5 13,98 69,90

71
Pinça dissecção (anato-
mica com serrilha) 14cm 
em aço inoxidável

PRATA UNIDADE 31 13,98 433,38

72
Pinça dissecção (anato-
mica com serrilha) 16cm 
em aço inoxidável

PRATA UNIDADE 19 14,48 275,12

76
Pinça dissecção com den-
te de rato 12cm em aço 
inoxidável

PRATA UNIDADE 5 13,98 69,90

77
Pinça dissecção com den-
te de rato 14cm em aço 
inoxidável

PRATA UNIDADE 30 13,98 419,40

78
Pinça dissecção com den-
te de rato 16cm em aço 
inoxidável

PRATA UNIDADE 29 14,48 419,92

90
Pinça Halstead mosquito 
curva com serrilha hem 
12 cm em aço inoxidável

GOLGRAN UNIDADE 172 29,70 5.108,40

91
Pinça Halstead mosquito 
reta com serrilha 12 cm 
em aço inoxidável

GOLGRAN UNIDADE 117 29,98 3.507,66

TOTAL 16.668,24

VENCEDOR: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA–ME
CNPJ: 09.478.023/0001-80
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

26
Cureta Schroeder nº1 
uterina 30cm em aço 
inoxidável

GOLGRAN UNIDADE 1 124,72 124,72

37
Especulo e Collin nº01 
pequeno vaginal em aço 
inoxidável

GOLGRAN UNIDADE 8 63,98 511,84

38
Especulo e Collin nº02 
médio vaginal 110x35 mm 
em aço inoxidável

GOLGRAN UNIDADE 8 63,98 511,84

39
Especulo e Collin nº03 
grande vaginal 120x40 
mm em aço inoxidável

GOLGRAN UNIDADE 5 63,98 319,90

44 Estilete bi–olivar 18cm em 
aço inoxidável GOLGRAN UNIDADE 12 10,00 120,00

45 Estilete bi–olivar 2 mm 
15cm em aço inoxidável GOLGRAN UNIDADE 8 10,00 80,00

54 Pinça allis 5 x6 15cm em 
aço inoxidável

C O O P E R -
FLEX UNIDADE 100 36,63 3.663,00

58 Pinça Backbaus 11cm em 
aço inoxidável

C O O P E R -
FLEX UNIDADE 144 33,88 4.878,72

63 Pinça Collin oval 14cm em 
aço inoxidável GOLGRAN UNIDADE 2 115,00 230,00

TOTAL 10.440,02

VENCEDOR: PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
PADRE CALLOU LTDA
CNPJ: 09.441.460/0001-20
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

128
Porta agulha Mayo – 
Hegar com videa 20cm 
em aço inoxidável

GOLGRAN UNIDADE 7 324,00 2.268,00

TOTAL 2.268,00

VENCEDOR: PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 27.672.644/0001-82
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

18 Caixa cirurgica 26x12x06cm 
perfurada em aço inoxidável ABC UNIDADE 12 75,82 909,84

29 Cureta Schroeder nº4 uterina 
30cm em aço inoxidável ABC UNIDADE 1 124,90 124,90

33
Descolador Hurd para 
amidala e palatino 22cm em aço 
inoxidável

ABC UNIDADE 5 172,55 862,75

42 Histerometro Collin 28cm em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 1 94,09 94,09

43
Histerometro Collin nº3 grande 
vaginal 120x40mm em aço 
inoxidável

ABC UNIDADE 1 94,09 94,09

51 Pinça 5 Chnidt curva 21cm em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 6 22,88 137,28

55 Pinça allis 5 x6 dentes 19cm em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 20 52,92 1.058,40

56 Pinça allis 5 x6 dentes 23cm em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 8 52,92 423,36

57 Pinça Babcock 16 cm em aço 
inoxidável ABC UNIDADE 8 52,92 423,36

93 Pinça Kelly rankin curva 16 cm 
em aço inoxidável ABC UNIDADE 110 49,35 5.428,50

97
Pinça Kocher ( R.Ochsner) 
curva com dente 20 cm em aço 
inoxidável

ABC UNIDADE 6 56,15 336,90

110 Pinça R. Ochsner reta 22cm em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 4 87,80 351,20

116 Pinça Rochester – Pean reta 
24cm em aço inoxidável ABC UNIDADE 4 89,90 359,60

117 Pinça Russa (pata de gato para 
torax) 20 cm em aço inoxidável ABC UNIDADE 4 80,00 320,00

118 Pinça Winterr nº 1 curva para 
aborto 28cm em aço inoxidável ABC UNIDADE 5 158,98 794,90

129 Rugina Farabeuf 12 CM curva 
em aço inoxidável ABC UNIDADE 2 126,80 253,60

130 Rugina Farabeuf 12 CM reta em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 2 126,80 253,60

131
Saca bocado estille luer goiva 
22cm curva 9x15mm em aço 
inoxidável

ABC UNIDADE 2 84,64 169,28

132
Saca bocado estille luer goiva 
22cm reta 9x15mm em aço 
inoxidável

ABC UNIDADE 2 84,64 169,28

142 Tesoura romba romba reta stan-
dard 17 cm em aço inoxidável ABC UNIDADE 13 38,20 496,60

147 Valvula Doyen 45 x 60 mm em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 12 271,30 3.255,60

148 Valvula Doyen 45 x 90 mm em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 9 292,60 2.633,40

149 Valvula Doyen 60 x 120 mm em 
aço inoxidável ABC UNIDADE 4 342,30 1.369,20

TOTAL 20.319,73
 
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 00011/2022, 
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 00011/2022, 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 00011/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN.
02.911.193/0001-68 
Valor: R$ 2.419,82
- FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS.
26.043.097/0001-03 
Valor: R$ 103.815,72
- LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
17.227.485/0001-53 
Valor: R$ 16.668,24
- ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA–ME.
09.478.023/0001-80 
Valor: R$ 10.440,02
- PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE 

CALLOU LTDA.
09.441.460/0001-20 
Valor: R$ 2.268,00
- PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA.
27.672.644/0001-82 
Valor: R$ 20.319,73
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 13 de Maio de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
Nº: RP 00016/2022

Aos 06 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura 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 00016/2022 que 
objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de eletro eletrônicos (itens remanescentes 
PE_010_2022) para atender as necessidades do Hospital Municipal e CAPS 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: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME
CNPJ: 10.942.831/0001-36
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

5

CAFETERIRA INDUS-
TRIAL EM AÇO INOXI-
DAVEL, CAPACIDADE 
PARA 2 LITROS, COMPRI-
MENTO28/LARGURA– 36/
ALTURA 43

MARCHESONI UNIDADE 1 922,00 922,00

TOTAL 922,00

VENCEDOR: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 45.579.602/0001-83
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

AR CONDICIONADO 
SPLIT 30.000BTU, CON-
TROLE REMOTO, FUN-
ÇÃO TIMER/SLEEP, IN-
VERTE, SELO PROCEL 
A. EM 220V

FONTAINER UNIDADE 2 5.098,00 10.196,00

4

LIQUIDIFICADOR DO-
M E S T I C O / C O P O  D E 
PLASTICO, CAPACIDA-
DE 1,5, LAMINA DE ACO 
INOX, ATÉ 6 VELOCI-
DADES.

MONDIAL UNIDADE 1 197,00 197,00

TOTAL 10.393,00

VENCEDOR: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS
CNPJ: 03.829.590/0001-58
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

AR CONDICIONADO 
SPLIT 9.000BTU, CON-
TROLE REMOTO, FUN-
ÇÃO TIMER/SLEEP, IN-
VERTE, SELO PROCEL 
A. EM 220V

AGRATTO – 
ICST9FR4–02

UNIDA-
DE 37 1.870,00 69.190,00

TOTAL 69.190,00
 
 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 00016/2022, 
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 00016/2022, 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 00016/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME.
10.942.831/0001-36 
Valor: R$ 922,00
- MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA.
45.579.602/0001-83 
Valor: R$ 10.393,00
- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS.
03.829.590/0001-58 
Valor: R$ 69.190,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 06 de Maio de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
Nº: RP 00018/2022

Aos 13 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura 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 00018/2022 
que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços visando futuras e eventual aquisição 
parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem fornecidos em virtude de ordem judicial para 
distribuição gratuita a pacientes deste município, conforme prescrição médica; 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: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT
CNPJ: 20.226.846/0001-51
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Lei te  Ensure 400 g  – 
Composição: Amido de 
milho hidrolisado, óleo de 
milho,caseinatos e sódio e 
cálcio, sacarose, minerais 
(citrato de potássio, citrato 
de sódio, cloreto de mag-
nésio, cloreto de potássio, 
fosfato de cálcio tribásico, 
sulfato de zinco, sulfato fer-
roso, sulfato de manganês, 
sulfato cúprico, molibdato 
de sódio, cloreto de cromo, 
selenito de sódio, iodeto de 
potássio), proteína isolada 
de soja, vitaminas (cloreto 
de colina, ácido ascórbico, 
acetato de alfatocoferol, 
pantotenato de cálcio, clori-
drato de piridoxina, cloridrato 
de tiamina, riboflavina, pal-
mitato de vitamina A, ácido 
fólico, biotina, filoquinona, 
cianocobalamina, vitami-
na D3), palmitato ascorbil, 
mistura de tocoferol e beta-
caroteno.

ENSURE/ABOOT 
NUTRICIONAL LATA 48 56,85 2.728,80

TOTAL 2.728,80

VENCEDOR: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRI????O ENTERAL E PARENTERAL – 
CENEP LTDA
CNPJ: 01.687.725/0001-62
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

Nestogeno 2 – Composição: 
soro de leite desmineralizado*, 
leite desnatado*, maltodextrina, 
oleína de palma, óleo de palmis-
te, galacto–oligossacarideos, 
óleo de canola com baixo teor 
erúcico, minerais (citrato de cál-
cio, fosfato de potássio dibásico, 
fosfato de sódio dibásico, cloreto 
de magnésio, cloreto de potás-
sio, cloreto de sódio, sulfato.

NESTOGE-
NO 2 LATA C/ 
400G – Nestlé

LATA 72 24,80 1.785,60

TOTAL 1.785,60

VENCEDOR: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 29.329.985/0001-85
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

Leite Neocate 400g – Composição: 
fórmula nutricionalmente completa 
e isenta de proteína láctea, lactose, 
sacarose, frutose, galactose e ingre-
dientes de origem animal. Contém 
aminoácidos livres e sintéticos, 
xarope de glicose, óleos vegetais e 
TCM. Adicionada de LCPufas (ARA 
e DHA) e nucleotídeos.

Danone LATA 168 200,00 33.600,00

3

Fórmula Aptamil Pepti 800g – Com-
posição: fórmula hipoalergênica à 
base de proteína do soro do leite 
extensamente hidrolisada (85% de 
peptídeos e 15% de aminoácidos 
livres), com adição de prebióticos, 
ácidos graxos de cadeia longa - 
LcPUFAs (DHA - Docosahexaenoico 
e ARA Araquidônico) e nucleotídeos. 
Isento de sacarose, frutose e glúten.

D A N O -
NE LATA 168 74,00 12.432,00

TOTAL 46.032,00

VENCEDOR: MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPE-
DICOS LTDA
CNPJ: 38.827.087/0001-48
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

7

Sustenlac– Pro Diet– Sabor Morango 
400G – Composição: Maltodextrina, 
Leite desnatado, Sacarose, Leite 
integral, Fosfato de potássio, Cloreto 
de potássio, Carbonato de magnésio, 
Fosfato de cálcio, Citrato de colina, 
Citrato de potássio, Gluconato ferro-
so, Ácido ascórbico, Gluconato de 
Zinco, Vitamina E acetato, Nicotina-
mida, Vitamina A palmitato, Sulfato de 
manganês, Pantotenato de cálcio, Vi-
tamina D3, Sulfato de cobre, Biotina, 
Cloridrato de piridoxina, Riboflavina, 
Vitamina K1, Tiamina, Ácido fólico, 
Vitamina B12, Cloreto de cromo, 
Emulsificante Carragena, Aromati-
zante, Anti–umectante Dióxido de 
Silício, Corante artificial Vermelho 
40, Regulador de acidez Bicarbonato 
de sódio. Colorido artificialmente. 
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
LEITE E DERIVADOS DE SOJA.

PRODIET LATA 72 37,00 2.664,00

10

Nutren Senior 740G – Composição: 
Composto lácteo com maltodextrina 
(leite integral, maltodextrina, soro de 
leite, caseinato de cálcio, frutooligos-
sacarídeos, inulina, mineral (citrato 
de cálcio) e emulsificante lecitina de 
soja), café, maltodextrina, minerais 
(fosfato de cálcio tribásico, óxido 
de magnésio, pirofosfato férrico, 
óxido de zinco, sulfato de cobre, 
sulfato de manganês e selenito de 
sódio), vitaminas (L–ascorbato de 
sódio, bitartarato de colina, acetato 
de DL–alfa–tocoferila, nicotinamida, 
D–pantotenato de cálcio, cloridrato 
de piridoxina, cloridrato de cloreto 
de tiamina, palmitato de retinila, 
riboflavina, ácido N–pteroil–L–glu-
tâmico, fitomenadiona, D–biotina, 
colecalciferol e cianocobalamina) e 
edulcorante sucralose.

NESTLE LATA 24 112,00 2.688,00

TOTAL 5.352,00

VENCEDOR: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 15.218.561/0001-39
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

6

L e i t e  N i n h o  F a s e s  8 0 0 g  – 
Composição:leite parcialmentedes-
natado, maltodextrina, óleo de milho, 
óleo de canola, lactose, frutooligos-
sacarídeos, oleína de palma, inulina, 
minerais, vitaminas e emulsificante 
lecitina de soja.

NESTLE LATA 96 31,65 3.038,40

TOTAL 3.038,40

VENCEDOR: THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 44.037.882/0001-35
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

9

Fórmula Infantrini 400G – Composi-
ção: Óleos vegetais (óleos de palma, 
canola, coco e girassol), maltodextri-
na, soro de leite desmineralizado, leite 
em pó desnatado, galacto–oligossaca-
rídeos (GOS), concentrado protéico de 
soro de leite, fruto–oligossacarídeos 
(FOS), carbonato de cálcio, fosfato 
de cálcio tribásico, citrato trissódico, 
óleo de Mortierella alpina, citrato tripo-
tássico, óleo de peixe, inositol, cloreto 
de potássio, L–ascorbato de sódio, 
caseinato, cloreto de colina, citrato 
de magnésio, taurina, nucleotídeos 
(citidina 5–monofosfato, adenosina 
5–monofosfato, sal dissódico de uri-
dina 5–monofosfato, inosina 5–mono-
fosfato e guanosina 5–monofosfato), 
hidrogênio fosfato dipotássico, sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, nicotinami-
da, D–pantotenato de cálcio, , sulfato 
cúprico, D–biotina, cloridrato de clo-
reto de tiamina, palmitato de retinila, 
acetato de DL–a–tocoferila, DL–a–to-
coferol, sulfato de manganês (II), ácido 
N–pteroil–L–glutâmico, betacaroteno, 
cianocobalamina, colecalciferol, clori-
drato de piridoxina, riboflavina, iodeto 
de potássio, fitomenadiona, selenito 
de sódio, emulsificantes lecitina de 
soja e mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos.

D AN O-
NE LATA 144 86,00 12.384,00

TOTAL 12.384,00
 
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 00018/2022, 
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 00018/2022, 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 00018/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT.
20.226.846/0001-51 
Valor: R$ 2.728,80
- CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRI????O ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA.
01.687.725/0001-62 
Valor: R$ 1.785,60
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
29.329.985/0001-85 
Valor: R$ 46.032,00
- MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
38.827.087/0001-48 
Valor: R$ 5.352,00
- NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.
15.218.561/0001-39 
Valor: R$ 3.038,40
- THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA.
44.037.882/0001-35 
Valor: R$ 12.384,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 13 de Maio de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

FUNDO  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 09h00min, do dia 31 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  Contratação de empresa para aquisições de 
cadeiras de rodas e órteses para auxiliar locomoção de pessoas com deficiência permanente ou 
temporária, para melhor  atender as necessidades dos pacientes da município de Guarabira/PB.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 16  de maio  de 2022
 

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00058/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços para diversos reparos nas secretarias 
municipais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉLIO ALVES 
DOS SANTOS - R$ 174.760,00.

Guarabira - PB, 04 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00059/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços com sistema de câmeras para os diversos 
prédios públicos do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO - R$ 93.900,00.

Guarabira - PB, 04 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: contratação de empresa no ramo pertinente para realização de consultas oftalmológicas 
para melhor atender a população do município de Guarabira–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00053/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / 
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00268/2022 - 03.05.22 - CENTRO 
PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - R$ 800.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcen-
tagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste 
Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00056/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 16.00 - Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saú-
de,10.301.2020.2068 - Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde, 10.302.2020.2073 - Manter 
Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 - Manter Atividades do Serviço 
Público de Saúde 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/
Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00275/2022 – 03.05.2022 - DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 512.153,46

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 00007/2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 00415/2021 datado de 14/10/2021 e com término de vigência em 
14/04/2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Con-
tratação de empresa no ramo pertinente Para Conclusão dos serviços de construção do   Parque 
Municipal de Eventos- Poeta Ronaldo Cunha Lima no Município de Guarabira/PB conforme Contrato 
de Repasse n° 1023.538-40/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI – CNPJ: 18.547.219/0001-
70- ANTONIO DOMICIANO DANTAS

JUSTIFICATIVA: Em razão de Ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 14/04/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 14/10/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO
AVISO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022

O Prefeito Municipal de Gurjao, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e considerando a necessidade de melhor 
adequar as funções admirativas com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública. 
Determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
006/2022, que tem por objeto a CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL.

ADMINISTRATIVOS. Para fins do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se.
Gurjao, 16 de maio de 2022. 

José Elias Borges Batista
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que foram CLASSIFICADAS, as propostas de preços das empresas: 
A empresa PARAHYBA SERVIÇOS E LOCAÇÕES, cadastrada no CNPJ nº 37.325.870/0001-40, 
apresentou proposta com o valor global de R$ 259.926,76 (duzentos e cinqüenta e nove mil, nove-
centos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos). A empresa ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO 
EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ nº 05.935.592/0001-57, apresentou a proposta com o valor 
global de R$ 254.331,67 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta 
e sete centavos). E a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 14.031.903/0001-44, apresentou a proposta com o valor global de R$ 253.331,67 (duzentos e 
cinqüenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos). Sendo consideradas 
DESCLASSIFICADAS as propostas de preços das empresas: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOES EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ nº 17.560.794/0001-40, COVALE CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 11.170.603/0001-58 e GR CONSTRUTORA 
EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ nº 27.460.426/0001-01. Abre-se vistas aos interessados do 
inteiro teor da decisão da Comissão Permanente de Licitação. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 16 de Maio de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E 
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, Conforme nº operacional 
1077253–39, SICONV Nº 914923 Desenvolvimento Regional, Territorial. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. 
E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 16 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2020. Contrato: 00183/2020-CPL. Aditivo: 05. Objeto 
da Licitação: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-
-PB. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor Global de R$ 219.481,54 
(duzentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), mais 
R$ 54.672,30 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e trinta centavos), 
totalizando R$ 274.153,84 (duzentos e setenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e oitenta 
e quatro centavos). Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Itapororoca: 08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 15 451 0501 1011 Const/Amp/Reforma 
de Praças, Parques e Jardins 1001 Recursos Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 000169 4490.51 
99 Obras e Instalações Fiscal 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse 
da União 4490.00 Aplicações Diretas 000349 4490.51 99 Obras e Instalações CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL CONTRATO: 1055531-80 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. 
Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 10 de 
Agosto de 2020. Data da Assinatura do Aditivo: 16 de Maio de 2022. Vigência do Aditivo: inalterado.

Itapororoca - PB, 16 de Maio de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00009/2022, para o dia 26 de Maio de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 
26 de Maio de 2022 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, na Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. Telefone: (083) 
3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Itatuba - PB, 16 de Maio de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE BOM JESUS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 12 de Maio de 2022
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNCIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
para compra de material de construção, fornecido de forma parcelada, destinado a manutenção 
de vias e prédios públicos de acordo com a necessidade e demanda, pertencentes ao Município 
de Juru PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Maio de 2022. Início da fase de 
lances: 09:10 horas do dia 30 de Maio 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 5450/05; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 17 de Maio de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para confecção de próteses 
dentárias, destinadas aos usuários da rede municipal de saúde de Logradouro no exercício de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada do orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Logradouro e: CT Nº 00093/2022 - 11.05.22 - E S DA SILVA - R$ 89.400,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 000011/2022
CONTRATO Nº 91102/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09148131/0001-95
CONTRATADA: - S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ n° 11.707.042/0001-83
End. AVENIDA JOÃO GOMES DE LUCENA, Serra Talhada-PE.
OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmara e Protetores e realização dos serviços automotivos 

congêneres destinados à frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Manaíra/PB, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

VALOR GLOBAL: R$ 339.029,75, Trezentos e trinta e nove mil vinte nove reais e setenta e 
cinco centavos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
RECURSOS: 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  E PLANEJAMENTO - 04 122 

1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 20.500 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - 15 122 1002 2010 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 
12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 
361 1005 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 
30%; 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO SUS; 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA DE SAÚDE – 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 1009 2063 
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE: SCFV/ PBF; 
08 244 1009 2064 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO 
CADASTRO ÚNICO- IGD BF; 08 244 1009 2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO 
SUAS; 20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 08 
122 1002 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO/; 33.90.39, OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até a vigência do exercício financeiro
DATA DO CONTRATO:  28.04.2022

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 000011/2022
CONTRATO Nº 91101/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09148131/0001-95
CONTRATADA: - REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA MAURICIO, CNPJ Nº 35.356.369/0001-16.
End.: End. Av. João Gomes de Lucena, Serra Talhada-PE.
OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmara e Protetores e realização dos serviços automotivos 

congêneres destinados à frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Manaíra/PB, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

VALOR GLOBAL: R$ R$ 23.720,00 (Vinte e três mil setecentos e vinte).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
RECURSOS: 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  E PLANEJAMENTO - 04 122 

1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 20.500 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - 15 122 1002 2010 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 
12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 
361 1005 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 
30%; 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO SUS; 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA DE SAÚDE – 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 1009 2063 
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE: SCFV/ PBF; 
08 244 1009 2064 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO 
CADASTRO ÚNICO- IGD BF; 08 244 1009 2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO 
SUAS; 20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 08 
122 1002 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO/; 33.90.39, OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até a vigência do exercício financeiro
DATA DO CONTRATO:  28.04.2022

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO DE PREGÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.135/2022

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022
ONDE -SE-LÊ: ABERTURA: às 09hs:00min do dia 25 de maio de 2022
LEIA-SE -CORRETAMENTE: as 09h00min do dia 26 de maio de  2022

MALTA - PB, 16 de maio de 2022
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material de construção diversos, destinado as secretarias deste Município e ao Fundo Municipal de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 16 de Maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PES-
SOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES 
E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO: ESCANEAMENTO, RECONHECIMENTO 
ÓTICO DE CARACTERES, TRATAMENTO DAS IMAGENS, ARMAZANAMENTO ELETRÔNICO, 
REVISÃO E REORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS. 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 058/04; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 13 de Maio de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2022

A presidente da CPL torna público que fará realizar no dia 02 de junho de 2022, às 09h, na sala da 
CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, 
chamamento público para credenciamento de terceiros pessoas físicas como facilitadores de oficinas 
de convívio para atender as demandas específicas do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos para crianças, adolescentes e idosos a cargo da secretaria municipal de desenvolvimento 
social deste município. 

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 16 de maio de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
e equipamentos de informática. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 31 de Maio de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 16 de Maio de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022 
TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços objetivando a 
realização de CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos efetivos, incluindo todos os 
procedimentos técnicos e administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas. INTE-
RESSADOS: FUNDACAO VALE DO PIAUI. orna público o resultado da fase de proposta técnica, 
sendo o seguinte: EQUIPE TÉCNICA - 40 PONTOS; EXPERIENCIA DA EMPRESA E UNIVERSO 
DE CANDIDATOS – 40 PONTOS; EXPERIÊNCIA DA EMPRESA EM QUANTIDADES DE CONCUR-
SOS OU PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS – 30 PONTOS, ATINGINDO A PONTUAÇÃO 
MÁXIMA DE 100 PONTOS. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes contendo a 
Proposta Técnica será realizada no dia 25/05/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 34783001. 

Passagem - PB, 13 de Maio de 2022
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00115/2020, em 24.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME 

CNPJ 17.415.942/0001-33.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para a execução de serviços para a Im-

plantação de Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas urbanas do município de Pedra 
Branca-PB, referente ao Contrato de Repasse nº 899677/2020/MDR/CAIXA-Operação 1070385-60.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 29 de março de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo 
automóvel 0km de 07 lugares, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou 
pelo próprio fabricante, conforme Termo de Convênio n.º 0014/2021 – Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento e da Articulação Municipal, destinado ao município de Pilõezinhos. Abertura 
da sessão pública: 11:00 horas do dia 30 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-
-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 16 de Maio de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00012/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE SISTEMA DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE AUTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO 
MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: C L ABREU JUNIOR LTDA - R$ 45.999,96.

Remígio - PB, 09 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE SISTEMA DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE AUTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C L ABREU 
JUNIOR LTDA - R$ 45.999,96.

Remígio - PB, 11 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 
01 de Junho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONSTRUÇÃO DE QUATRO (04) QUADRA COBERTAS DAS ESCOLAS E.M.E.F. MANOEL 
JOCA, C.R.E.I.C.A CELSO CARNEIRO LEAL, C.R.E.I.C.C.I RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA 
e E.M.E.F. ANTÔNIO CARNEIRO FILHO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 16 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE AUTO DE INFRA-
ÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 
2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 3390.39 99 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: 
até 11/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00174/2022 
- 11.05.22 - C L ABREU JUNIOR LTDA - R$ 45.999,96.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para 

conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na 
forma de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 01 de Junho de 2022 as 10:30 
horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública 
Construção de Creche com Capacidade para 100 (cem) crianças, no município de Riachão 
do Bacamarte-PB, termo de convenio nº 180/2022 Secretaria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia; A reunião ocorrerá Rua Francisco Cabral, s/n, centro, Câmara Municipal 
de Vereadores Riachão Do Bacamarte-PB, E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: 
www.tce.pb.gov.br 

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 16 DE MAIO DE 2022. 
AFRÂNIO DE ARAÚJO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 019/2022
TOMADA DE PREÇOS N°: 007/2022

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Reforma de uma Praça, Localizada no 
Distrito de São José da Batalha no Município de Salgadinho–PB.

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Salgadinho – PB, torna público que a 
sessão pública para abertura dos envelopes de Proposta de Preços das empresas habilitadas, será 
realizada no dia 18/05/2022, às 08:00, no mesmo local da primeira reunião. Qualquer informação 
poderá ser obtida através da Comissão de Licitação.  

Salgadinho-PB, 16 de maio de 2022.
JOSÉ ELSON DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022 
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 

interessados que a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial Nº 00006/2022, que tem como 
objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra visando a 
prestação de serviços continuados de limpeza urbana, conservação, manutenção e reparo em 
geral em prédios, vias e praças públicas do município de Santa Luzia/PB, apresentado pela 
empresa J M F SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 22.120.334/0001-31, foi INDEFERIDO, nos termos 
da fundamentada resposta a Impugnação do Edital juntada aos autos do processo licitatório, 
mantendo-se inalterado o Edital em comento. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou 
pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 16 de maio de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2022
AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE IN NATURA, POR MEIO DA MODALIDADE AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA 
INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a publicação do Aviso 
de Licitação referente a Chamada Pública n° 008/2022.

Circulação: Diário Oficial Eletrônico do Município, data: 13/05/2022, página 1; Diário Oficial do 
Estado da Paraíba, data: 14/05/2022, página 37; Jornal A União, data: 14/05/2022, página 28 e 
Diário Oficial da União – Seção 3, data: 16/05/2022, página 315.

Comunica também que brevemente estará divulgando nova data e horário para a realização 
do certame em epígrafe.

Santa Rita - PB, 16 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00020/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secre-
taria de Saúde do Município de São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 30/05/2022, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. 
Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.
pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 16 de Maio de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00021/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico destinado as diversas 
secretarias do município de São Bentinho–PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 31/05/2022, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. 
Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.
pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 16 de Maio de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE 
ENSINO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE E 
OUTROS, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 21, DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/
FNDE 04/2015, DE 02 DE ABRIL DE 2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: COOPESCAF – COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES 
E AGRICULTORES FAMILIARES DE - R$ 15.970,00; MARIA GISLAIDE FEITOSA - R$ 30.252,50; 
MARIA GRACILEIDE DE SOUSA MEDEIROS - R$ 30.395,50; MARIA SOLEDADE SILVA DUAR-
TE - R$ 31.002,00.

São João do Tigre - PB, 12 de Maio de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 27 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 08:31 
horas do dia 27 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.
saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 17 de Maio de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Aber-
tura da sessão pública: 11:00 horas do dia 27 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 11:01 
horas do dia 27 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.
saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 17 de Maio de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial



30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de maio de 2022 Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR 
DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO 
DO PNAE E OUTROS, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 21, DA LEI 11.947/2009 E 
RESOLUÇÃO CD/FNDE 04/2015, DE 02 DE ABRIL DE 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Chama-
da Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/REC. DE IMPOSTOS E DE 
TRANSF. DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/TRANSFERENCIA FNDE) 02.040 – SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO – 12 361 1002 2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – FUNDAMENTAL – 12 365 1002 2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE – 12 365 1002 2022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRE–ESCOLA – 12 306 1002 2027 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE – 33.90.30.00 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 16/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São João do Tigre e: CT Nº 04201/2022 - 16.05.22 - MARIA SOLEDADE SILVA DUARTE - R$ 
31.002,00; CT Nº 04202/2022 - 16.05.22 - MARIA GISLAIDE FEITOSA - R$ 30.252,50; CT Nº 
04203/2022 - 16.05.22 - MARIA GRACILEIDE DE SOUSA MEDEIROS - R$ 30.395,50; CT Nº 
04204/2022 - 16.05.22 - COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E 
AGRICULTORES FAMILIARES DE - R$ 15.970,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
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, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de ar, protetor 
de aro para atender a demanda do município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 31 
de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 31 de Maio 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 00023/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 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; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Maio de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR

PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº00002/2022. PARTES: PREF. MUN. DE 

SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA 
LTDA, CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUND. LEGAL: PREGÃO 
ELETRONICO Nº00014/2021, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAL, O QUE SE REF. 
REALINHAMENTO DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUE FICARÁ 
COM OS SEGUINTE PREÇOS: GASOLINA R$ 7,07; ETANOL R$ 5,57; ÓLEO DIESEL R$ 6,97; 
E DIESEL S10 R$ 7,17; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO 
NO INCISO XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 
8.666/93, COM SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS 
DO NASCIMENTO NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 

CONCORRÊNCIA Nº 03/2022
 Registro CGE Nº 22-00239-2

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, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 (Obras de Pavimentação da Rodo-
via PB-378, Trecho: Manaíra / Divisa PB-PE, com aproximadamente 8,76 km), que após análise 
detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital 
da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas 
na seguinte ordem:  1º lugar: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA (*)- R$ 22627094,57,  2º 
lugar– COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –  R$  23.032.705,68 e 3º lugar - POTI-
GUAR CONSTRUTORA LTDA (*) – R$ 23.391.620,54.

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 16 de maio de 2022.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 03/2022

CEL (PROCESSO Nº 31.000.000560.2022)
A Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente- SEIRHMA, 

por intermédio da Comissão Especial de Licitação-CEL, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, AVISA aos interessados que a CONCORRÊNCIA Nº. 03/2022 – CEL, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
REFERENTE À CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS NO ESTADO DA PARAÍBA, com abertura prevista 
para o dia 16/05/2022, às 14h0, FICA ADIADA para a data de 21/06/2022, no mesmo horário, para 
atendimento ao Inc. I, do art. 21 da Lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 16 de maio de 2022.
Virgiane da Silva Melo Amaral

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 018/2022

REGISTRO Nº 22-00891-5
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PALÁCIO DA REDENÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO 

DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO MUSEU DA HISTÓRIA DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 20 de junho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 16 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 039/2022

REGISTRO Nº 22-00892-3
OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESCOLA ECI PROFESSORA FRANCISCA FONSECA MATIAS, 

EM POÇO JOSÉ DE MOURA/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: 02 de junho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 16 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL                   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 

08.451.523/0001-66, com sede na rua Empresário João Rodrigues Alves, 125, Torre A, Bancários, 
em João Pessoa, Paraíba, através de seu PRESIDENTE BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT 
GOMES E SILVA, matrícula 160.006-1, CONVOCA, por meio desse Edital, todos os associados em 
pleno gozo de seus direitos, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da categoria, a 
realizar-se terça-feira, dia sete de junho de dois mil e vinte e dois (07/06/2022), com uma primeira 
convocação às 14h00min e uma segunda convocação às 14h30min, com qualquer número de pre-
sentes. A Assembleia ocorrerá no Centro Universitário de João Pessoa UNIPÊ, no auditório central, 
situado na BR 230, bairro Água Fria, João Pessoa/PB, CEP 58053-000. Pauta (ordem do dia): 

I - Deliberar para aprovação/reprovação da Prestação de Contas de 2021; II – Deliberar por 
aumento da contribuição mensal;

III – Deliberar por exclusão dos sócios com algum tipo de inadimplência; IV - Apresentar o 
PCCR e as negociações;

V – Apreciar outras demandas de interesse da categoria.
João Pessoa, 13 de maio de 2022.

BEETHOVEN  ROTTERDAM DAUDT GOMES E SILVA
Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba - ASPOLPB

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2236824 CPF: 154959614XX, CONTRATO: 2608332 CPF: 010670454XX, 
CONTRATO: 2701243 CPF: 163800544XX, CONTRATO: 2400163 CPF: 085169474XX, 
CONTRATO: 2611801 CPF: 075376454XX, CONTRATO: 2240332 CPF: 025240174XX, 
CONTRATO: 2154674 CPF: 158592607XX, CONTRATO: 2610523 CPF: 107353284XX, 
CONTRATO: 2239376 CPF: 098241314XX, CONTRATO: 2240906 CPF: 380176524XX, 
CONTRATO: 2240060 CPF: 178929004XX, CONTRATO: 21100452 CPF: 104436184XX, 
CONTRATO: 2173786 CPF: 062970604XX, CONTRATO: 6106269 CPF: 082777434XX, 
CONTRATO: 2241710 CPF: 178522164XX, CONTRATO: 6202417 CPF: 096782824XX, 
CONTRATO: 2610401 CPF: 172214774XX, CONTRATO: 2600406 CPF: 007673294XX, 
CONTRATO: 6105975 CPF: 074683734XX, CONTRATO: 2236384 CPF: 102441434XX, 
CONTRATO: 2612970 CPF: 122899604XX, CONTRATO: 5102997 CPF: 749607334XX, 
CONTRATO: 2700804 CPF: 141953204XX, CONTRATO: 2608785 CPF: 839260384XX, 
CONTRATO: 2232443 CPF: 123717174XX, CONTRATO: 2241617 CPF: 180325474XX, 
CONTRATO: 2241788 CPF: 009924854XX, CONTRATO: 2611664 CPF: 062596704XX, 
CONTRATO: 2234743 CPF: 038575054XX, CONTRATO: 6203156 CPF: 144312034XX, 
CONTRATO: 6105375 CPF: 204922354XX, CONTRATO: 2236202 CPF: 071083764XX, 
CONTRATO: 2604271 CPF: 095933964XX, CONTRATO: 2236838 CPF: 702478934XX, 
CONTRATO: 2614715 CPF: 008868324XX, CONTRATO: 2611064 CPF: 713296694XX, 
CONTRATO: 2236839 CPF: 712414784XX, CONTRATO: 2240117 CPF: 083701164XX, CON-
TRATO: 2241691 CPF: 180066274XX, CONTRATO: 2241431 CPF: 175053114XX, CONTRA-
TO: 2603428 CPF: 113117734XX, CONTRATO: 2402076 CPF: 160826714XX, CONTRATO: 
2700049 CPF: 096971064XX, CONTRATO: 2611210 CPF: 705063874XX, CONTRATO: 
2611105 CPF: 127080074XX, CONTRATO: 2236139 CPF: 171964054XX, CONTRATO: 2233113 
CPF: 131281184XX, CONTRATO: 2607400 CPF: 123991564XX, CONTRATO: 2240908 
CPF: 101417764XX, CONTRATO: 2240529 CPF: 151406014XX, CONTRATO: 21102836 
CPF: 146711624XX, CONTRATO: 2603323 CPF: 163114054XX, CONTRATO: 6106982 CPF: 
101519584XX, CONTRATO: 2614201 CPF: 041400657XX, CONTRATO: 2611899 CPF: 
169175684XX, CONTRATO: 2604040 CPF: 166512734XX, CONTRATO: 2607133 CPF: 
101891404XX, CONTRATO: 2606891 CPF: 013080754XX, CONTRATO: 4101579 CPF: 
886032884XX, CONTRATO: 2119220 CPF: 113640594XX, CONTRATO: 2236873 CPF: 
085528154XX, CONTRATO: 2608291 CPF: 113984214XX, CONTRATO: 2130970 CPF: 
132480704XX, CONTRATO: 2605392 CPF: 110531314XX, CONTRATO: 2401958 CPF: 
065726724XX, CONTRATO: 2238375 CPF: 117339444XX, CONTRATO: 2402330 CPF: 
083019424XX, CONTRATO: 2235530 CPF: 171309044XX, CONTRATO: 2235484 CPF: 
026792204XX, CONTRATO: 2600414 CPF: 030526784XX, CONTRATO: 2237256 CPF: 
163319224XX, CONTRATO: 2177968 CPF: 055273784XX, CONTRATO: 2610056 CPF: 
109359984XX, CONTRATO: 2611287 CPF: 152823814XX, CONTRATO: 2607289 CPF: 
153346204XX, CONTRATO: 6105433 CPF: 033105264XX, CONTRATO: 2237683 CPF: 
408061034XX, CONTRATO: 6107632 CPF: 450648304XX, CONTRATO: 2240371 CPF: 
123547494XX, CONTRATO: 2168988 CPF: 121892494XX, CONTRATO: 2614440 CPF: 
100125354XX, CONTRATO: 2236533 CPF: 132231944XX, CONTRATO: 2240439 CPF: 

150799904XX, CONTRATO: 2237152 CPF: 012392644XX, CONTRATO: 2241750 CPF: 
702626804XX, CONTRATO: 2240424 CPF: 109641384XX, CONTRATO: 6202720 CPF: 
424415954XX, CONTRATO: 2605113 CPF: 163504764XX, CONTRATO: 2229484 CPF: 119380254XX, 
CONTRATO: 2608487 CPF: 172149234XX, CONTRATO: 2240497 CPF: 162412354XX, 
CONTRATO: 2239974 CPF: 172501544XX, CONTRATO: 2235635 CPF: 163804084XX, 
CONTRATO: 2613894 CPF: 050068774XX, CONTRATO: 2231248 CPF: 146176404XX, 
CONTRATO: 2240901 CPF: 106785794XX, CONTRATO: 6104398 CPF: 160443984XX, 
CONTRATO: 0222703 CPF: 381922254XX, CONTRATO: 2605447 CPF: 775880109XX, 
CONTRATO: 2232054 CPF: 009042154XX, CONTRATO: 6108027 CPF: 043496074XX, 
CONTRATO: 2605339 CPF: 150801334XX, CONTRATO: 2611500 CPF: 414741804XX, 
CONTRATO: 2154187 CPF: 093435354XX, CONTRATO: 21102212 CPF: 980398064XX, 
CONTRATO: 2601636 CPF: 710889934XX, CONTRATO: 2612522 CPF: 144972194XX, 
CONTRATO: 2230741 CPF: 144940654XX, CONTRATO: 6201969 CPF: 065722584XX, 
CONTRATO: 2237819 CPF: 021451674XX, CONTRATO: 21102240 CPF: 715412284XX, 
CONTRATO: 6202832 CPF: 052789554XX, CONTRATO: 2237979 CPF: 716574684XX, 
CONTRATO: 2603277 CPF: 162779724XX, CONTRATO: 2241286 CPF: 146728614XX, 
CONTRATO: 2222808 CPF: 128244664XX, CONTRATO: 2233754 CPF: 154413784XX, 
CONTRATO: 2608593 CPF: 008353834XX, CONTRATO: 2238551 CPF: 122025114XX, CON-
TRATO: 0220266 CPF: 188775914XX, CONTRATO: 2238396 CPF: 106085944XX, CONTRA-
TO: 2702392 CPF: 060609994XX, CONTRATO: 2239346 CPF: 427823334XX, CONTRATO: 
2602196 CPF: 160548434XX, CONTRATO: 6104505 CPF: 013496144XX, CONTRATO: 
2701253 CPF: 162918784XX, CONTRATO: 2402300 CPF: 177852814XX, CONTRATO: 
2235359 CPF: 101215674XX, CONTRATO: 2239328 CPF: 017583134XX, CONTRATO: 
2231227 CPF: 146060454XX, CONTRATO: 2612486 CPF: 018871774XX, CONTRATO: 
6203059 CPF: 664446914XX, CONTRATO: 21102533 CPF: 143794724XX, CONTRATO: 
2238004 CPF: 704680374XX, CONTRATO: 6202849 CPF: 109338404XX, CONTRATO: 
2605063 CPF: 153308544XX, CONTRATO: 2606505 CPF: 170331434XX, CONTRATO: 
2603236 CPF: 127613044XX, CONTRATO: 2700476 CPF: 159550064XX, CONTRATO: 
2613893 CPF: 708924454XX, CONTRATO: 2233752 CPF: 107129234XX, CONTRATO: 
2600449 CPF: 157793564XX, CONTRATO: 5400035 CPF: 569603874XX, CONTRATO: 
2401517 CPF: 165966647XX, CONTRATO: 2221984 CPF: 107587164XX, CONTRATO: 
2233333 CPF: 154317934XX, CONTRATO: 21101762 CPF: 007911974XX, CONTRATO: 
2613227 CPF: 119983964XX, CONTRATO: 2609184 CPF: 030156064XX, CONTRATO: 2240477 
CPF: 013622094XX, CONTRATO: 2236952 CPF: 165846424XX, CONTRATO: 6107780 
CPF: 007608574XX, CONTRATO: 2608346 CPF: 138414974XX, CONTRATO: 2604940 
CPF: 719113774XX, CONTRATO: 2612285 CPF: 889298176XX, CONTRATO: 2234916 CPF: 
602787494XX, CONTRATO: 2402058 CPF: 037000454XX, CONTRATO: 2236355 CPF: 
256406958XX, CONTRATO: 2603822 CPF: 151635904XX, CONTRATO: 2157463 CPF: 
700563554XX, CONTRATO: 2240010 CPF: 136686624XX, CONTRATO: 2240251 CPF: 
036160864XX, CONTRATO: 2603831 CPF: 343186314XX, CONTRATO: 2240093 CPF: 
177690064XX, CONTRATO: 2606733 CPF: 091361684XX, CONTRATO: 21104935 CPF: 
061217154XX, CONTRATO: 2236517 CPF: 173911224XX, CONTRATO: 2239029 CPF: 
854737904XX, CONTRATO: 2235586 CPF: 135591754XX, CONTRATO: 6106520 CPF: 
056783364XX, CONTRATO: 6105274 CPF: 109994504XX, CONTRATO: 2606638 CPF: 
097303104XX, CONTRATO: 2612858 CPF: 145408364XX, CONTRATO: 2400999 CPF: 
167300194XX, CONTRATO: 2608787 CPF: 020729724XX, CONTRATO: 2601333 CPF: 
702141644XX, CONTRATO: 2701673 CPF: 047136064XX, CONTRATO: 2602586 CPF: 
010665464XX, CONTRATO: 2235421 CPF: 083876264XX, CONTRATO: 2401912 CPF: 
893660424XX, CONTRATO: 2606989 CPF: 917796424XX, CONTRATO: 2604902 CPF: 
126309764XX, CONTRATO: 6202827 CPF: 181859754XX, CONTRATO: 2239436 CPF: 
087074024XX, CONTRATO: 21100916 CPF: 709278764XX, CONTRATO: 6103959 CPF: 
027340574XX, CONTRATO: 6105907 CPF: 061754354XX, CONTRATO: 21102299 CPF: 
055308314XX, CONTRATO: 2230893 CPF: 081429354XX, CONTRATO: 2607129 CPF: 
050739694XX, CONTRATO: 2400866 CPF: 159343944XX, CONTRATO: 6106378 CPF: 
069077244XX, CONTRATO: 6202871 CPF: 144248354XX, CONTRATO: 2240018 CPF: 
176940524XX, CONTRATO: 6201933 CPF: 010357914XX, CONTRATO: 2606586 CPF: 
140118524XX, CONTRATO: 2608979 CPF: 121928544XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2200862 CPF: 074896554XX, CONTRATO: 2191443 CPF: 011568474XX, 
CONTRATO: 21103457 CPF: 052203044XX, CONTRATO: 2131177 CPF: 131172594XX, 
CONTRATO: 2181267 CPF: 655985804XX, CONTRATO: 2229177 CPF: 139562164XX, 
CONTRATO: 2145446 CPF: 101891424XX, CONTRATO: 4200561 CPF: 033446534XX, 
CONTRATO: 2237728 CPF: 707651134XX, CONTRATO: 2232744 CPF: 127081474XX, 
CONTRATO: 2401375 CPF: 155456754XX, CONTRATO: 2100851 CPF: 134199744XX, 
CONTRATO: 2614635 CPF: 090089474XX, CONTRATO: 2151664 CPF: 715736244XX, 
CONTRATO: 2614326 CPF: 105831434XX, CONTRATO: 2167010 CPF: 700429554XX, 
CONTRATO: 2234275 CPF: 009806224XX, CONTRATO: 21100402 CPF: 083913334XX, 
CONTRATO: 21103985 CPF: 553265957XX, CONTRATO: 2136376 CPF: 116213044XX, 
CONTRATO: 2500440 CPF: 046574054XX, CONTRATO: 2230123 CPF: 738434074XX, 
CONTRATO: 2202544 CPF: 885898204XX, CONTRATO: 2236088 CPF: 048279364XX, 
CONTRATO: 2173019 CPF: 108075054XX, CONTRATO: 2142598 CPF: 069001244XX, 
CONTRATO: 2230559 CPF: 144337074XX, CONTRATO: 2203308 CPF: 120587294XX, 
CONTRATO: 2214731 CPF: 115644284XX, CONTRATO: 2606876 CPF: 158351504XX, 
CONTRATO: 2606390 CPF: 709252404XX, CONTRATO: 2126061 CPF: 037779404XX, 
CONTRATO: 2232013 CPF: 062944704XX, CONTRATO: 2206499 CPF: 117445474XX, 
CONTRATO: 2188822 CPF: 029800354XX, CONTRATO: 6104623 CPF: 013055264XX, 
CONTRATO: 2209482 CPF: 095703494XX, CONTRATO: 4104557 CPF: 050884584XX, 
CONTRATO: 2400713 CPF: 163794494XX, CONTRATO: 2233379 CPF: 153972294XX, 
CONTRATO: 2173452 CPF: 104176684XX, CONTRATO: 2140141 CPF: 113473604XX, 
CONTRATO: 2241486 CPF: 008851864XX, CONTRATO: 2223541 CPF: 645987564XX, 
CONTRATO: 2118373 CPF: 874446744XX, CONTRATO: 2608841 CPF: 711752034XX, 
CONTRATO: 2200266 CPF: 116151834XX, CONTRATO: 2150645 CPF: 798615124XX, 
CONTRATO: 0503908 CPF: 086792154XX, CONTRATO: 21103965 CPF: 149832284XX, 
CONTRATO: 2206674 CPF: 111757914XX, CONTRATO: 2700737 CPF: 035564903XX, CON-
TRATO: 2239753 CPF: 177675344XX, CONTRATO: 2140252 CPF: 701617514XX, CONTRA-
TO: 2158205 CPF: 133741804XX, CONTRATO: 4200690 CPF: 759457034XX, CONTRATO: 
2179841 CPF: 131728064XX, CONTRATO: 2228067 CPF: 029725234XX, CONTRATO: 
2607239 CPF: 167004424XX, CONTRATO: 2700926 CPF: 716778844XX, CONTRATO: 
2169495 CPF: 034461124XX, CONTRATO: 2170301 CPF: 135054714XX, CONTRATO: 
2612465 CPF: 176509964XX, CONTRATO: 2212945 CPF: 137552234XX, CONTRATO: 
2607492 CPF: 143574064XX, CONTRATO: 2116359 CPF: 131728504XX, CONTRATO: 
5102922 CPF: 033055604XX, CONTRATO: 2156966 CPF: 020751034XX, CONTRATO: 
2240067 CPF: 151252104XX, CONTRATO: 2219754 CPF: 099073634XX, CONTRATO: 
2609026 CPF: 705714894XX, CONTRATO: 2133594 CPF: 110556634XX, CONTRATO: 
2188005 CPF: 083864194XX, CONTRATO: 2701815 CPF: 134188134XX, CONTRATO: 
6108314 CPF: 035809314XX, CONTRATO: 2117497 CPF: 099455824XX, CONTRATO: 2611725 
CPF: 175476244XX, CONTRATO: 2612730 CPF: 176657694XX, CONTRATO: 2600275 CPF: 
112848674XX, CONTRATO: 2120610 CPF: 132982724XX, CONTRATO: 1210777 CPF: 
078937284XX, CONTRATO: 2143474 CPF: 646504304XX, CONTRATO: 2604484 CPF: 
166959554XX, CONTRATO: 2236629 CPF: 712723024XX, CONTRATO: 2133498 CPF: 
025128474XX, CONTRATO: 2103103 CPF: 701617454XX, CONTRATO: 0500189 CPF: 
157611934XX, CONTRATO: 2606259 CPF: 170405854XX, CONTRATO: 21103267 CPF: 
110078724XX, CONTRATO: 2104351 CPF: 020268144XX, CONTRATO: 2400863 CPF: 
056861854XX, CONTRATO: 2147902 CPF: 119533294XX, CONTRATO: 6202212 CPF: 
676872704XX, CONTRATO: 2401362 CPF: 106634344XX, CONTRATO: 2109446 CPF: 
090607394XX

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 86 – BAIRRO CENTRO – CEP 58.700-230 – PATOS(PB)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ACT FENABAN 2022/2024 - EDITAL DE CON-

VOCAÇÃO
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Patos e Região, inscrito 

no CNPJ sob o no 11.985.967/0001-96, Registro Sindical MTE no 006.221.88093-3, por sua 
presidente ao final assinada, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários 
FILIADOS e NÃO FILIADOS, funcionários de BANCOS PRIVADOS (Bradesco, Santander e 
Itaú), da base territorial deste sindicato, composta pelos municípios de PATOS, PIANCÓ, 
SANTA LUZIA, SÃO MAMEDE e TEIXEIRA, no Estado da Paraíba para participarem da As-
sembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma virtual e remota, das 08 horas às 
18 horas do dia 18 de maio de 2022, na forma disposta no site www.bancariospatospb.com.
br e rede social whatsapp onde estarão disponíveis todas as informações necessárias para 
deliberar sobre a Minuta de Acordo Coletivo de Trabalho/2022-2024 da FENABAN. PAUTA: 1 
- Análise, Aprovação ou Ratificação da Minuta de Reivindicação, objeto da Campanha Salarial 
2022/2024; 2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a FEEBPB 
possam celebrar Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, com base no que dispõe o 
Art. 611, parágrafos 1o. e 2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto 
no Art. 857 e respectivo Parágrafo Único da CLT; e 3 - Fixação da Contribuição Negocial a 
ser descontado em favor das entidades sindicais representativas da categoria, sendo que 
após a assinatura do acordo, os funcionários terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se 
oporem a referida contribuição. Será observado o quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. A 
Assembleia será realizada de forma remota/virtual em decorrência da permanência do risco 
de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos do Estatuto Social da entidade e da Lei 
14.309/22, de 08 de março de 2022. 

Patos (PB), 16 de maio de 2022.
ANDREA CARLA GOMES GOUVEIA SOUTO GURGEL - PRESIDENTE

ATA DE LAVRATURA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA REGISTRO DE CHAPAS QUE 
CONCORRERÃO ÀS ELEIÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCU-

MENTALISTAS DO ESTADO DA PARAIBA – CRDD-PB
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, numa sexta-feira, às 17:00h, 

na sede do CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTA-
DO DA PARAIBA – CRDD/PB, eu, Gilvandro Guedes da Silva, Conselheiro Diretor Presidente 
do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado da Paraíba – CRDD/
PB, no exercício das prerrogativas estatutárias, em conformidade com a previsão normativa 
contida no art.67 do Estatuto desde Conselho, reunido com o Sr. Miguel Antônio Cunha Barreto 
Mindelo (Presidente da Comissão Eleitoral),lavro a presente Ata de Encerramento do Prazo 
para o Registro de Chapas, referente à eleição para mandato eletivo de Diretoria Executiva do 
CRDD/PB, atinente ao quadriênio 2022-2026, e faço saber que foram registradas 02 (duas) 
chapas, denominadas de CHAPA 01 e CHAPA 02, em conformidade com a ordem de registro, 
nos termos do art. 65 do Estatuto deste Conselho, sendo as chapas compostas pelos seguin-
tes membros:CHAPA 01: Carlos Alberto Assis Montenegro(Conselheiro Diretor Presidente), 
Austregiselo Soares de Vasconcelos (Conselheiro Diretor Vice Presidente), Wellington Correia 
da Cruz (Conselheiro Diretor Secretário), Severino Tolentino Leite Neto  (Conselheiro Diretor 
Financeiro), Carlos Antônio de Vasconcelos (Conselheiro Diretor de Cadastro, Registro e 
Capacitação Profissional), Clidenor de Souza Lima (Conselheiro Diretor de Planejamento), 
SUPLENTES: Geraldo de Almeida Júnior (Suplente Conselheiro Diretor Secretário), Mariano 
Mendonça dos Santos (Suplente Conselheiro Diretor Financeiro), Aldemir dos Anjos Pinto 
(Suplente Conselheiro Diretor de Cadastro, Registro e Capacitação Profissional), Francisco 
das Chagas Pereira (Suplente Conselheiro Diretor de Planejamento),Murilo de Oliveira Costa 
(Presidente da Comissão de Controle e Finanças), Linária Virgínia Pereira Pontes Ribeiro (Mem-
bro I da Comissão de Controle e Finanças), Maria Aparecida Sarmento dos Santos (Membro 
II da Comissão de Controle e Finanças),Vandick Moreira de Amorim (Suplente I da Comissão 
de Controle e Finanças), Gesuélio Cosme de Oliveira (Suplente II da Comissão de Controle 
e Finanças), Inélia Adélia Almeida de Sá Martins  (Suplente III  da Comissão de Controle e 
Finanças),João Paulo Segundo Souto (Presidente da Comissão de Ética Profissional), Luciana 
Sales Feitosa (Membro I da Comissão de Ética Profissional), Neurivan da Silva Vieira (Membro 
II da Comissão de Ética Profissional),Girlaine Araújo dos Santos Felix (Membro III da Comissão 
de Ética Profissional),Adriana da Silva Santos (Membro IV da Comissão de Ética Profissional), 
James Florentino Diniz (Membro V da Comissão de Ética Profissional), Josemberg Alves de 
Castro (Membro VI da Comissão de Ética Profissional), GeraildoAraújo Candido (Membro VII 
da Comissão de Ética Profissional); CHAPA 02: Ricardo Antônio da Silva (Conselheiro Diretor 
Presidente), Agustinho José Diniz Filho (Conselheiro Diretor Vice Presidente), Genilton da 
Costa (Conselheiro Diretor Secretário), Marcus Aurélio Lucena Lacerda (Conselheiro Diretor 
Financeiro), Simone Oliveira  de Vasconcelos (Conselheiro Diretor de Cadastro, Registro e 
Capacitação Profissional), Thyago Alves dos Santos Lima (Conselheiro Diretor de Planejamen-
to), SUPLENTES: Emerson Dantas (Suplente Conselheiro Diretor Secretário), Lindalva das 
Neves Ximenes Ramos (Suplente Conselheiro Diretor Financeiro), Oilzon Inácio dos Santos 
(Suplente Conselheiro Diretor de Cadastro, Registro e Capacitação Profissional), Luiz Gomes 
dos Santos Neto (Suplente Conselheiro Diretor de Planejamento), Antônio Carlos Soares de 
Miranda (Presidente da Comissão de Controle e Finanças), Kleiber Marco de Almeida Cunha 
(Membro I da Comissão de Controle e Finanças), Narcizo José Filgueiras da Silva (Membro II 
da Comissão de Controle e Finanças) Josenilson Carlos de Macena (Suplente I da Comissão 
de Controle e Finanças), Jocelmo Gomes do Nascimento (Suplente II da Comissão de Controle 
e Finanças), Rosicleide de Sousa Oliveira (Suplente III  da Comissão de Controle e Finanças), 
Vital Alexandre de Pontes (Presidente da Comissão de Ética Profissional), Huan Hudson 
Ferreira de Sousa (Membro I da Comissão de Ética Profissional), Flaviano Costa dos Santos 
(Membro II da Comissão de Ética Profissional), Roberval Enedino da Silva Neto (Membro III da 
Comissão de Ética Profissional), Veronica Marques da Silva (Membro IV da Comissão de Ética 
Profissional), Paulo Roberto Ferreira (Membro V da Comissão de Ética Profissional), Severino 
Ramos de Lucena Neto (Membro VI da Comissão de Ética Profissional), Mácio José da Silva 
Souto (Membro VII da Comissão de Ética Profissional)  .E por não haver mais nada a tratar, 
depois de lida e achada em conformidade, a presente ata vai assinada por mim que secretariei e 
transcrevi (Gilvandro Guedes da Silva) e pelo Presidente da Comissão Eleitoral (Miguel Antônio 
Cunha Barreto Mindello). Publique-se.

   GILVANDRO GUEDES DA SILVA                   MIGUEL ANTÔNIO CUNHA B. MINDELLO
CONSELHEIRO DIRETOR-PRESIDENTE DO CRDD-PB            PRESIDENTE DA COMISSÃOELEITORAL

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO - RUA JOÃO DE SOUSA MACIEL, Nº 186 – BAIRRO DA ESPERANÇA – CEP 58.900-
000 – CAJAZEIRAS (PB) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ACT 2022/2024 - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras 
e Região, inscrito no CNPJ sob o no 09.319.062/0001-35, Registro Sindical MTE no 006.221.01851-
1, por seu presidente ao final assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos 
bancários, associados e não associados, funcionários de BANCOS PÚBLICOS (Banco do Brasil, 
BNB e CEF) e PRIVADOS (Bradesco, Santander e Itaú), da base territorial deste sindicato, com-
posta pelos municípios de CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 
e SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, no Estado da Paraíba para participarem das Assembleias Gerais 
Extraordinárias, específicas por banco que será realizada de forma Virtual/Remota, com link a ser 
disponibilizado pela Rede Social Whatsapp, conforme datas abaixo especificadas: FENABAN 
(Bancos Privados), dia 19/05/2022; BANCOS PÚBLICOS, dia 30/05/2022. As Assembleias terão 
início às 08h e término às 18h e tem como objetivo deliberar sobre as Minutas de Reivindicações, 
objeto do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024. PAUTA: 1 - Análise, Aprovação ou Ratificação 
das Minutas de Reivindicações específicas por banco, objeto da Campanha Salarial 2022/2024; 
2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a FEEBPB possam celebrar 
Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o. 
e 2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo 
Único da CLT; e 3 - Fixação da Contribuição Negocial a ser descontado em favor das entidades 
sindicais representativas da categoria, sendo que após a assinatura do acordo, os funcionários 
terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a referida contribuição. Será observado o 
quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. As Assembleias serão realizadas de forma Virtual/Remota 
em decorrência da permanência do risco de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos do 
Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022. Cajazeiras (PB), 16 de 
maio de 2022.  Nelson Soares da Silva – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E CATOLÉ DO 
ROCHA - RUA PRINCESA ISABEL, 467 – BAIRRO TABAJARA – CEP 58.840-000 - CATOLÉ 
DO ROCHA (PB) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ACT 2022/2024 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Catolé do 
Rocha, inscrito no CNPJ sob o no 08.560.732/0001-48, registro sindical no 006.221.97477.3, por 
seu presidente ao final assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancá-
rios, associados e não associados, funcionários de BANCOS PÚBLICOS (Banco do Brasil, BNB e 
CEF) e PRIVADOS (Bradesco), da base territorial deste sindicato, composta pelos municípios de 
CATOLÉ DO ROCHA e SÃO BENTO, no Estado da Paraíba para participarem das Assembleias 
Gerais Extraordinárias, específicas por banco que será realizada de forma Virtual/Remota, com link 
a ser disponibilizado pela Rede Social Whatsapp, conforme datas abaixo especificadas: FENABAN 
(Bancos Privados), dia 19/05/2022; BANCOS PÚBLICOS, dia 30/05/2022. As Assembleias terão 
início às 08h e término às 18h e tem como objetivo deliberar sobre as Minutas de Reivindicações, 
objeto do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024. PAUTA: 1 - Análise, Aprovação ou Ratificação 
das Minutas de Reivindicações específicas por banco, objeto da Campanha Salarial 2022/2024; 
2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a FEEBPB possam celebrar 
Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o. 
e 2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo 
Único da CLT; e 3 - Fixação da Contribuição Negocial a ser descontado em favor das entidades 
sindicais representativas da categoria, sendo que após a assinatura do acordo, os funcionários 
terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a referida contribuição. Será observado o 
quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. As Assembleias serão realizadas de forma Virtual/Remota 
em decorrência da permanência do risco de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos do 
Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022. Catolé do Rocha (PB), 
16 de maio de 2022. Sebastião Emanoel de Campos - Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO 
E REGIÃO - RUA MANUEL BELMIRO, 12 – BAIRRO CENTRO – CEP: 58.970-000 – CONCEIÇÃO 
(PB) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ACT 2022/2024 – EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO - O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Conceição e Região, 
inscrito no CNPJ sob o no 11.986.288/0001-31, Registro Sindical no 006.221.27436-6, por seu 
presidente ao final assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários, 
associados e não associados, funcionários de BANCOS PÚBLICOS (Banco do Brasil, BNB e 
CEF) e PRIVADOS (Bradesco, Santander e Itaú), da base territorial deste sindicato, composta 
pelos municípios de CONCEIÇÃO, IBIARA, SANTANA DE MANGUEIRA, ITAPORANGA, BONITO 
DA SANTA FÉ, BOA VENTURA, CURRAL VELHO, DIAMANTE, PEDRA BRANCA, SÃO JOSÉ 
DE CAIANA e SANTA INÊS, no Estado da Paraíba para participarem das Assembleias Gerais 
Extraordinárias, específicas por banco que será realizada de forma Virtual/Remota, com link a 
ser disponibilizado pela Rede Social Whatsapp, conforme datas abaixo especificadas: FENABAN 
(Bancos Privados), dia 19/05/2022; BANCOS PÚBLICOS, dia 31/05/2022. As Assembleias terão 
início às 08h e término às 18h e tem como objetivo deliberar sobre as Minutas de Reivindicações, 
objeto do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024. PAUTA: 1 - Análise, Aprovação ou Ratificação 
das Minutas de Reivindicações específicas por banco, objeto da Campanha Salarial 2022/2024; 
2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a FEEBPB possam celebrar 
Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o. 
e 2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo 
Único da CLT; e 3 - Fixação da Contribuição Negocial a ser descontado em favor das entidades 
sindicais representativas da categoria, sendo que após a assinatura do acordo, os funcionários 
terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a referida contribuição. Será observado o 
quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. As Assembleias serão realizadas de forma Virtual/Remota 
em decorrência da permanência do risco de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos do 
Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022. Conceição (PB), 16 de 
maio de 2022. Francisco Cirilo de Oliveira – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO - AV. JOSÉ SILVEIRA, 103, 1º ANDAR – BAIRRO CENTRO – CEP: 58.360-000 - ITABAIA-
NA (PB) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ACT 2022/2024 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaiana e Região, inscrito no 
CNPJ sob o no 01.116.689/0001-87, Registro Sindical no 006.221.89772-8, por seu presidente ao 
final assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários, associados e 
não associados, funcionários de BANCOS PÚBLICOS (Banco do Brasil, BNB e CEF) e PRIVADOS 
(Bradesco, Santander e Itaú), da base territorial deste sindicato, composta pelos municípios de 
GURINHÉM, ITABAIANA, ITATUBA, JUAREZ TÁVORA, JURIPIRANGA, MOGEIRO, PEDRAS DE 
FOGO, PILAR, SALGADO DE SÃO FÉLIX, SÃO MIGUEL DE TAIPU E SERRA REDONDA, no Estado 
da Paraíba para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias, específicas por banco que 
será realizada de forma Virtual/Remota, com link a ser disponibilizado pela Rede Social Whatsapp, 
conforme datas abaixo especificadas: FENABAN (Bancos Privados), dia 19/05/2022; BANCOS PÚ-
BLICOS, dia 31/05/2022. As Assembleias terão início às 08h e término às 18h e tem como objetivo 
deliberar sobre as Minutas de Reivindicações, objeto do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024. 
PAUTA: 1 - Análise, Aprovação ou Ratificação das Minutas de Reivindicações específicas por banco, 
objeto da Campanha Salarial 2022/2024; 2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com 
a CONTEC e a FEEBPB possam celebrar Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, com base 
no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o. e 2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do 
disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo Único da CLT; e 3 - Fixação da Contribuição Negocial 
a ser descontado em favor das entidades sindicais representativas da categoria, sendo que após 
a assinatura do acordo, os funcionários terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a 
referida contribuição. Será observado o quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. As Assembleias 
serão realizadas de forma Virtual/Remota em decorrência da permanência do risco de contágio 
pelo COVID-19, bem como nos termos do Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 
de março de 2022. Itabaiana (PB), 16 de maio de 2022. Tiago Barbosa Macena.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMAN-
GUAPE E REGIÃO - RUA JOSÉ FERNANDES, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP 58.280-000 – 
MAMANGUAPE (PB) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ACT 2022/2024 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape e 
Região, inscrito no CNPJ sob o no 00.774.440/0001-04, Registro Sindical no 006.221.05542-5, por 
seu presidente ao final assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários, 
associados e não associados, funcionários de BANCOS PÚBLICOS (Banco do Brasil, BNB e CEF) 
e PRIVADOS (Bradesco, Santander e Itaú), da base territorial deste sindicato, composta pelos 
municípios de MAMANGUAPE, RIO TINTO, ITAPOROROCA, JACARAÚ, LAGOA DE DENTRO, 
ARAÇAGI, MARI, BAÍA DA TRAÍÇÃO, MATARACA, CUITÉ DE MAMANGUAPE, LUCENA e SAPÉ, 
no Estado da Paraíba para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias, específicas por 
banco que será realizada de forma Virtual/Remota, com link a ser disponibilizado pela Rede Social 
Whatsapp, conforme datas abaixo especificadas: FENABAN (Bancos Privados), dia 19/05/2022; 
BANCOS PÚBLICOS, dia 31/05/2022. As Assembleias terão início às 08h e término às 18h e tem 
como objetivo deliberar sobre as Minutas de Reivindicações, objeto do Acordo Coletivo de Trabalho 
2022/2024. PAUTA: 1 - Análise, Aprovação ou Ratificação das Minutas de Reivindicações específicas 
por banco, objeto da Campanha Salarial 2022/2024; 2 - Autorização para que este Sindicato junta-
mente com a CONTEC e a FEEBPB possam celebrar Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, 
com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o. e 2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo 
a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo Único da CLT; e 3 - Fixação da Contribuição 
Negocial a ser descontado em favor das entidades sindicais representativas da categoria, sendo que 
após a assinatura do acordo, os funcionários terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem 
a referida contribuição. Será observado o quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. As Assembleias 
serão realizadas de forma Virtual/Remota em decorrência da permanência do risco de contágio 
pelo COVID-19, bem como nos termos do Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 
de março de 2022. Mamanguape (PB), 16 de maio de 2022. Elário Martins Tomaz – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA - RUA 
CORONEL JOSÉ VICENTE, 22, 1º ANDAR - SALA 102 – CENTRO, CEP: 58.800-005 – SOUSA 
(PB) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ACT 2022/2024 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Sousa (PB), inscrito no CNPJ 
sob o no 08.537.904/0001-62, Registro Sindical no 006.221.01846-5, por seu presidente ao final 
assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários, associados e não 
associados, funcionários de BANCOS PÚBLICOS (Banco do Brasil, BNB e CEF) e PRIVADOS 
(Bradesco, Santander e Itaú), da base territorial deste sindicato, composta pelo município de Sousa, 
no Estado da Paraíba para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias, específicas por 
banco que será realizada de forma Itinerante, conforme datas abaixo especificadas: FENABAN 
(Bancos Privados), dia 19/05/2022; BANCOS PÚBLICOS, dia 31/05/2022. As Assembleias terão 
início às 08h e término às 18h e tem como objetivo deliberar sobre as Minutas de Reivindicações, 
objeto do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024. PAUTA: 1 - Análise, Aprovação ou Ratificação 
das Minutas de Reivindicações específicas por banco, objeto da Campanha Salarial 2022/2024; 
2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a FEEBPB possam celebrar 
Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o. 
e 2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo 
Único da CLT; e 3 - Fixação da Contribuição Negocial a ser descontado em favor das entidades 
sindicais representativas da categoria, sendo que após a assinatura do acordo, os funcionários 
terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a referida contribuição. Será observado o 
quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. As Assembleias serão realizadas de forma Virtual/Remota 
em decorrência da permanência do risco de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos do 
Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022. Sousa (PB), 16 de maio 
de 2022. Josélio Ramos – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMI-
LIARES DE UIRAÚNA - PB

Fundado em 12/08/72 – Rec. No MTPS em 16/01/74 sob processo 336.479/73
Rua José Barbosa, 95 – Uiraúna. CEP: 58915-000

CNPJ: 08.996.092/0001-13
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Uiraúna, no dia 09 de julho de 2022, no período das 08:00h às 

15:00h, na Rua José Barbosa, 95 - Centro- Uiraúna /PB, para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB. 
O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 07:00h as 
11:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de 
convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Delegacia de Polícia Civil, na Prefeitura 
Municipal e na Secretaria de Saúde. 

Uiraúna - PB, 17 de maio de 2022.
MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA

Presidente

CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA.
(REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL)

CNPJ n. 09.127.069/0001-55
NIRE (JUCEP) n. 25200087062

Conforme artigos1.082, 1.083 e 1.084 da Lei n. 10.406/02, os sócios e administradores da 
CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede e foro na 
Rua Emp. Clóvis Rolim, n. 2001, Jardim Marizópolis, CEP 58033-450, João Pessoa - PB, inscrita 
no CNPJ sob n. 09.127.069/0001-55 e registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob 
NIRE n. 25200087062, em 24.01.1973 (doravante “Sociedade”), torna público, para todos os fins, 
que,em 05.05.2022, foi aprovadaa redução do capital social da Sociedade de R$ 3.250.000,00 (três 
milhões, duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem mudança 
no quadro societário da Sociedade, servindo este edital para ciência da terceiros e produção dos 
efeitos jurídicos daí decorrentes, conforme legislação aplicável.

João Pessoa - PB, 05 de maio de 2022.
CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA.

VENHO INFORMAR O CACELAMENTO DA PROCURA-
ÇAO PUBLICA, feita no cartório Ângela  Caetano – 2 Oficio 
de Notas – Comarca de Bayeux-PB, tendo como OUTOR-
GANTE: Marcos da Silva Mendes e como Procurador: Fabio 
Roque da Silva Expedida no livro: 060, folha: 176, DATADA 
DE 09/04/2019. 



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de maio de 2022     31Publicidades



32  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de maio de 2022 Publicidades

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: 
Acacio Dos Santos Candido, Abires Rodrigues Dos Santos, Adeilda Marques Ramos, Adielson 

Francisco Da Silva, Adilson Ribeiro Da Costa, Adilson Rodrigues Muchinski, Adilson Soares Nunes, 
Adriana Do Nascimento Aragão, Adriano Ferreira Gomes, Ailton Dos Santos Silva, Ajanes Rodrigues 
Saraiva, Alerrandro De Castro Lara, Alessandra Rocha Santos Leal, Alessandra Souza Da Costa, 
Alex Anselmo Da Silva, Alexandre Uilton LopesGomes, Alexsandro Ventura De Mascena, Aline Zoz 
Terres, Allan Da Silva Borges, Amauri Rocha Da Silva, Ameliane Fialho Costa Da Silva, Ana Clara 
Dos Santos Moreira, Ana Cristhina Gomes Da Silva, Ana Cristina Da Silva Nascimento, Ana Luíza 
Barbosa De Santana, Ana Luiza Gomes Huttra, Ana Maria Batista Gabriel, Ana Mirian Grabas, Ana 
Paula Santos Cruz, Ana Paula Souza Toledo, André Bezerra Nunes, Andreia Adriana Siqueira 
Ferreira, Andressa De Mendonça Vieira, Andreza Tanholi, Andriele Mello Furtado, Ângela Maria 
Gama Da Silva, Angelica Aparecida Borges Dos Santos, Angelica Aparecida Reis Filipini, Anny 
Vitória Oliveira Barreto, Anselmo Da Silva Bonfim, Antonia Iris Alves Pedrosa, Antonia Robiane Do 
Rosario Sales, Antonio Conceição França, Antonio Francisco De Oliveira Neto, Antonio Monteiro 
Teixeira, Antonio Vinicius Simiano Dos Santos, Ariana Pereira Alves Vitoriano, Ariel Dos Santos 
Reis, Arlos Reis Dos Santos, Arquimedes Dias Medeiros, Arthur Luz Silva,Arthur Carvalho Ahlert, 
Augusto Vitório Stangherlin, Awdrey Carvalho Dos Santos, Beatriz Cristina Dos Santos, Beatriz 
Patriota Serafim, Benedita Cristiane Dos Santos, Bernardo De Carvalho Saback, Bianca De Souza, 
Brenda Lucas Davel Ramos, Brisla Luar Barreto Pereira, Bruna Alves Da Silva Souza, Bruna Arau-
jo Bachiega, Bruna Gonçalves Da Silva, Bruna Viana Moura, Bruna Xavier Da Silva, Bruno Gomes 
Martins, Bruno Junio Corcinio Carvalho, Bruno Ribeiro Soares, Camile Regina Da Silva, Carlos 
Alberto Santos Duarte, Carlos Alexandre Ramos, Carlos Eduardo De Melo Silva, Carlos Junio Ju-
venal De Assis, Caroline Bogdezevicius, Caroline Lechenski, Caroline Luz Rodrigues, Cátia De 
Oliveira Silva, Celio Rodrigues De Morais, Celso De Souza, Cicera Pastora Do Nascimento Silva, 
Cicero Barros Dantas Netto, Clarinês Rodrigues, Claudia Conceição Ferreira Borges, Cleilson De 
Jesus Figueredo, Cleverson Rodrigues De Oliveira, Consuelo Do Rosario Galvão, Crislâne Dantas 
Da Silva, Cristiane Maria Gomes De Oliveira, Cristiano Pires Da Silva, Cristina Maria Da Conceição, 
Daiane Regina Dos Santos Borges, Dan Douglas Valente Do Couto Santos, Daniel Lemes Guima-
rães, Daniela Peres Borges, Davi Moabi Raduka Matsunaga, Davi Pippa Bottrel, Dayene De Oli-
veira Viana, Débora Cássia Machado, Debora Lais Sousa Ribeiro, Deivid Soares Ribeiro, Denis 
Dos Santos Oliveira, Denize Tereza Da Silva, Denys Matheus Alves Tavares, Deusdete Soares Da 
Fonseca,David Souza Da Silva, Debora De Souza Aguiar, Diogo Santos De Jesus, , Deyse Déria 
Rodrigues, Dhiego Pessanha, Diego Eduardo Da Silva Francisco, Diêniffer Pereira Dos Santos, 
Dimitri Vitorino Da Fonseca Perinazzo, Dione Mara Macêdo De Matos, Divina Gracia Damian 
China, Divina Magna Rodrigues Mota, Eder Gomes Nobre, Edileuza Barreto Da Costa, Edivaldo 
Borges Da Silva, Edivanio Santos, Edjane Da Silva Santos, Edmara Ferreira Dos Santos, Edmilson 
Antunes Cezario Junior, Edson Dos Santos Melo, Eduarda Da Silva Carvalho, Eduarda Welter 
Gomes, Eduardo Dos Santos Assunção, Eduardo Enrique Monteiro De Oliveira, Edvalde De Olivei-
ra, Elaine Cristina Da Silva Paranhos, Eliane Oregoshi Rivera, Elisangela Paulina Dos Santos, 
Elizeu Manuel Luiz Da Silva, Elton França Ramos, Emerson Francisco Da Silva, Erica De Meira, 
Erivânia Da Silva Marques Souza, Eva Rodrigues De Melo, Everton André Da Silva, Fabiano Dos 
Santos Almeida, Fabiano Santos Netto, Fabio Assuero Feitosa, Fabio Oliveira Silva,Fabricio 
Magerski,Fabrícia Lopes De Menezes, Fabricio Martins Dos Santos, Fatima Virginia Da Silva 
Santos, Fernando Silva Junior, Filipe Da Cunha Silva, Flavia Cristina Araujo Ferreira, Flávio Cidrino 
Da Silva, Francilene Ribeiro Da Silva, Francisca Lucineuma Da Silva, Gabriela Gonçalves Da Silva 
Santos, Geane Evangelista Da Silva, Gelson Raiumundo, Geneilton Monteiro Da Silva, Gessíca 
Natácia Dos Santos Souza, Gilmar Alves Da Silva, Gilmara De Lima Santos, Gilvanio Ferreira Da 
Silva, Giovanna Soares Dos Santos, Gracilene Teixeira, Guilherme Alves Souza, Guilherme De 
Jesus Fernandes Amancio, Guilherme Gabriel Silva Rodrigues, Guilherme Justmann Fobrich, 
Guilherme Pereira Rossine, Guilherme Uriel Freire De Castro, Gustavo Henrique Tomaz De Andra-
de Costa, Henrique Guedes Da Silva, Herikson Pereira Sacramento, Hevaldo Martins Dos Santos, 
Hugo Dos Santos Andrade, Iasmym Azevedo Da Silva, Iassadi De Souza Santos Chediak, Igor Da 
Rocha Silva, Ingrid Alves Dos Reis, Iranildo De Jesus Silva, Isaias Moraes De Souza Bernardo, 
Ivanildes Rodrigues Soares, Ivone Quirino Da Silva, Jackson Dace De Almeida, Jadilson Da Silva 
Santos, Jaime Costa Silva, Jair Caciano Dos Santos, Jairo Salado Rodriguez, Janailda De Oliveira 
Matos, Janaina Dos Santos, Jaysla Coelho Da Silva Trindade, Jean Márcio Alves Oliveira, Jeferson 
Dos Santos Silva, Jeferson Pereira Da Cruz, Jennifer Vitoria Maciel, Jéssica Rodrigues De Faria 
Santoro, Joacy Dutra Da Silva, João Daniel Silva Neto, João Gabriel Pereira Leite De Carvalho, 
João Guilherme De Andrade Tenório, João Paulo Rodrigues Apolinário, João Pedro Matos Silva, 
João Victor Gonzaga Nunes Júnior, Joao Vitor Da Silva De Freitas, Job Martins Carvalho, Jobert 
Oliveira Campos, Jocilene Silva Fernandes, Joel Tadeu Engeroff, Joelma Da Cruz Pereira, Jonas 
Ferreira Barbosa, Jonatha De Souza Ferreira, Jorge Luiz Menezes Mafra, José Adriano Costa Dos 
Santos, José André Da Silva, José Carlos Almeida Da Silva, Jose De Siqueira, Jose Eduardo Albu-
querque Dos Santos, José Elvis Dos Santos Pereira, Jose Inacio Borges De Paula, José Jefferson 
Correia Amarante, José Matheus Soares De Albuquerque, José Messias Da Silva Filho, José Nunes 
Viana Neto, Jose Renilson Do Nascimento Santos, Jose Robson Costa, José Wilton Dos Santos, 
Josefa Ferreira Dos Santos, Josefa Vieira De Barros Da Silva, Josefina Layane Silva Santana, 
Joselita Isabel Da Silva, Josenildo Farias De Araújo, Juciele Soares De Souza, Jucimar Silva De 
Souza, Juliana Aparecida Juchem, Juliana Da Silva Farias, Juliana Gama Teixeira, Júlio Cezar De 
Oliveira Calixto, Julismar Mendes De Amorim, Juniel Carlos Pinheiro, Júnior César Dos Santos, 
Juvanilson Oliveira Da Cunha, Kamilla Rocha Machado, Karolayne Cristina Fraga Magalhães, 
Karoline De Jesus Nunes, Katiane Gomes Da Silva, Kauan Santos Da Silva, Kauanny Yara Dos 
Santos Silva, Kely De Souza Ferraz, Kezia Nunes De Souza, Larissa De Jesus Guimarães, Laudi-
ceia Domingo De Lima, Laura Carla De Moraes Da Costa, Laura Vitória Vieira Nazario, Lavinio 
Marques De Souza, Layanne Tenório De Lima, Leandra Steffany Justmann Da Silva, Leandro Vi-
nicius Da Silva, Lêda Almeida Petronieri, Leonardo De Sousa Porto, Leonardo Isensee Santos, 
Leoneide Batista Da Silva, Letícia Avelina De Souza Barros Filha, Leticia Da Conceição De Olivei-
ra, Leticia Neres Cardoso, Leticia Tavares De Campos Knauth, Lidiane Santos Almeida De Souza, 
Lindalva Lucena Lima, Losiane Boachack De Melo Conde, Lucas Albertassi Tavares Bastos Perei-
ra, Lucas Menezes Lima, Luciana Rosa Silva, Luciary Rodrigues De Araújo, Lucilene Bezerra Da 
Silva Fernandes, Lucimara Bispo Souza Messias, Lucimere Donato Schulz, Luis Henrique Da Silva 
Pires, Luiz Gustavo Dos Reis Simionato, Luiz Henrique Da Costa Gomes, Luiza Graziela Lacerda 
Braga, Maiara Dos Santos Teixeira, Maicon Junio Gonçalves, Maikon Douglas Lopes Gonçalves, 
Maiquel Ludwig, Maisa Aparecida Roque, Manoel Victor Ferreira Dos Santos Lima, Mara Elisa 
Marques Moreira, Mara Lucia De Brito Silva, Marcela Gonçalves Ramos, Marcelo Antonio Ribeiro, 
Marcelo Cavalcante, Marcelo Portilho Neves, Marcelo Szymczak, Márcia Luciane Weber, Marcia 
Nicolau, Marcio De Oliveira Faião, Márcio Dórea Dos Santos, Marcio Henrique Ferreira, Marco 
Aurelio Nogueira Silveira, Marcos Medeiros Gouvêa, Marcos Moacir Franzen, Marcos Rodrigo 
Vieira Da Silva, Marcos Vinicius Soares Procopio, Maria Aparecida Vieira De Barros, Maria Clara 
Da Silva Dos Santos, Maria Da Paz Lopes Da Silva, Maria Do Rosario Faria, Maria Eduarda Naka-
mura Calmon, Maria Eliza Lima De Sousa, Maria Gorette Da Silva Gico, Maria Joseane Paranhos, 
Maria Karoline Santos Mendonça, Maria Leonez Batista Da Silva, Maria Luciária Dos Santos Silva 
Lima, Maria Madalena Oliveira Oraboni, Maria Nelma Ferreira Gomes, Maria Senhora Sousa De 
Jesus, Maria Shirlyene Dos Santos Lira, Maria Sueli Cordeiro Da Silva, Mariele De Souza Bitencourt 
Berlinck, Marília Borges De Araújo, Mariluci Dos Santos Lemos, Marilucia De Freitas, Marinete 
Santos Brandão Santos, Mario Ribeiro Da Silva, Maristela Machado De Oliveira, Marluce De Sou-
za Bitencourt De Lima, Mateus Antonio Ferreira, Mateus Sena Do Carmo, Matheus Eliezer Loeblein, 

Matheus Ferreira De Santana, Matheus Henrique Souza Souza, Matheus Sanchez Rodrigues, 
Mayane Dos Santos Feitosa, Mayara Farias De Lima, Mayara Tâmara Brito De Oliveira, Messias 
Ferreira De Macedo, Micaellen Rodrigues Dos Santos, Micaelly Aires Faria, Michelle Santos Soares, 
Miriã Juliana Vieira Dos Santos, Miriam Tavares Da Silva, Moacir Elias De Moura, Moises Nunes 
Dos Anjos, Murillo Luiz Bortoluzzi, Nadson Silva Albuquerque, Natalia Damili Albuquerque Sobral, 
Natália Nascimento Lopes, Natália Silva Dos Santos Souza, Nayane Ferreira Rocha, Nelson Dirceu 
Da Silva Junior, Nildete Fermina Chagas, Nina Alves Dos Santos Melo, Nisomar De Sousa Marinho, 
Odione Maxgomes Ferreira, Oscar Oliveira Da Silva, Osvaldina Luiza De Siqueira, Patrícia Baldez, 
Patrícia Da Silva Santos, Paula Roberta De Castro Ribeiro, Paula Vargas Duarte, Paulo Henrique 
Rodrigues De Brito, Paulo Renato De Souza Ribeiro, Pedro Frota Vergeth Sarmento, Pedro Henri-
que Da Silva Costa, Pedro Henrique Melo Dos Santos, Pedro Lucas Abdon Froes, Pedro Vitor 
Soares Dias, Priscila Emanuele Braga Da Silva, Priscila Siqueira De Souza Araujo, Quecia Rosane 
Rodrigues De Souto, Rafael Cassiano Alexandre, Rafael Da Costa Marques, Rafael Souza Rosa, 
Rafaela Castro Silva, Raquel Caroline Augusto Tavares, Raquel Da Conceição Dos Santos, Raya-
ne De Carvalho, Rayanne Cezar Valente, Rebeca Leitis Barbosa Tomazi, Reginaldo Sousa Freitas, 
Renata Mendes Vieira Sardinha, Renato Beserra Galvão, Renato Henrique Freire, Robert Araujo 
De Almeida, Roberto Carlos Correia, Rodolfo Lemos De Sousa Silva, Romário Alves Ribeiro, Ro-
naldo Benedito Nunes, Rosana Karyne Silva Santos, Rosangela Aparecida Borges De Campos, 
Rosangela Santana Felicio De Souza, Rosenilda De Souza Pereira Dos Santos, Rosilene Lima 
Santos Silva, Rosivania Alves Da Silva, Rozangela Joventino Ferreira Da Silva, Rubem Brandão 
Da Conceição Lima, Ryana Gomes Araújo, Sabrina Pontes Monteiro, Samara Dos Santos Oliveira, 
Samara Dos Santos Silva, Samira Martins Dos Santos, Sandra Daiane Santos Pez, Sara Rodrigues 
Remedio, Gustavo Valeras Dos Santos, José Hermeson Paes Pinto, José Paulo Rodrigues, Laris-
sa Laura Dos Santos Romariz, Liane Caroline Ramos Chéca, Marivaldo De Almeida Nunes, Patri-
cia Dos Santos, Ricardo Lúcio Machado Rocha De Araújo, Vagno Dos Santos, Serafim Carvalho, 
Sergio Gomes Martins, Sérgio Néres Santos De Jesus, Shesley Cristina Silva Costa, Sidnei Costa 
Paulo, Silmara De Sousa Santos, Silvia Andressa Melo Soares Dos Santos, Simone Baptista Dos 
Santos, Simone Dos Santos De Jesus, Solange De Fátima Kappaun Weber, Suzamar Gisele Neves 
Sanger, Suzana Karol De Oliveira Gomes, Taciana Gomes De Araújo, Taciane Alves Da Silva Lima, 
Talita De Melo Oliveira, Tatiane Sousa Conceição Santos, Thaina Uchoa De Lucena Teles, Thais 
Moura Dos Santos, Thales Breno Nascimento Cirne, Thalia Karolaine Ferreira, Thalles Esteves 
Galdino, Thiago Augusto Catim, Thiago Rafael Schroeder, Thício Gabriel Nunes Ferreira Dos 
Santos, Tiago Pereira De Araújo, Traicie Chéron De Jesus, Uérica Regina Luiz, Valdivia Sena De 
Melo Hamaoui, Valéria Pereira Do Nascimento, Valtemir Pereira Dutra, Vancler Cassiano Vidal, 
Vanderlei Lourenço Dos Santos, Vanessa Dos Reis Costa, Vanessa Farias Da Silva Araújo, Vanes-
sa Soares De Jesus, Vanilson Gomes De Oliveira, Vanilzio Da Costa Santos, Vera Lucia Ribeiro, 
Victor Hugo Araújo De Freitas, Vitor Maia Conceição, Vitória Freitas Pinheiro, Vitoria Narcisa De 
Azevedo Zago, Viviane Carvalho Silva,Viviany Reis Piazza, Wagner Claudino Silva, Wanderson 
Nogueira De Albuquerque, Wdverson Vicente Do Carmo, Wenia Karlla Avelino Da Silva, Weslley 
Morais De Lima, Willamys Dias Soares, William De Sá De Jesus, Wilson De Araujo Santos, Yasmin 
De Laia Queiroz, Yasmin Mabilia Barcelos Paes, Zilda Maria De Paula, Zilda Maria De Paula, Zil-
donete Oliveira Dos Santos, Zirlene Pereira Dos Santos.

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade na cidade de João 

Pessoa a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter permanente, a 
ser realizada no dia 23/05/2022 às 19:30 horas, através da plataforma digital de vídeo conferência 
Google Meet. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Discussão e deliberação 
das cláusulas que comporão a Pauta de Reivindicações da categoria para celebração de renovação 
de clausula financeira da Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio Coletivo, a vigorar a partir 
de 01/07/2022 a 30/06/2023 entre o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba e Sindicato 
do Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa 2- Autorização da categoria 
para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar 
Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros informes. João Pessoa, 17 de 
Maio de 2022. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade na cidade de João 

Pessoa a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter permanente, a 
ser realizada no dia 24/05/2022 às 19:30 horas, através da plataforma digital de vídeo conferência 
Google Meet. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Discussão e deliberação 
das cláusulas que comporão a Pauta de Reivindicações da categoria para celebração da Convenção 
Coletiva ou Instauração de Dissídio Coletivo, a vigorar a partir de 01/07/2022 a 30/06/2023 entre o 
Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba e Sindicato do Comercio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos da Paraiba; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação 
com os representantes dos empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração 
das negociações; 3- Outros informes. João Pessoa, 17 de Maio de 2022. Hariad Ribeiro Morais 
da Silva. Presidente do SIFEP

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos do ramo atacadista de medicamentos 

em atividade no Estado da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
em caráter permanente, a ser realizada no dia 25/05/2022 às 19h30min, através da plataforma 
digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 
1- Discussão e deliberação das cláusulas que comporão a Pauta de Reivindicações da categoria 
para celebração da Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio Coletivo, a vigorar a partir de 
01/07/2022 a 30/06/2023 entre o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba e o Sindicato 
do Com. Atac. de Drogas e Med. do Est. da PB; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato 
promova negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em 
caso de frustração das negociações; 3- Outros informes. João Pessoa, 17 de Maio de 2021. Hariad 
Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos do ramo atacadista de medicamentos 

em atividade no Estado da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
em caráter permanente, a ser realizada no dia 26/05/2022 às 19h30min, através da plataforma 
digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 
1- Discussão e deliberação das cláusulas que comporão a Pauta de Reivindicações da categoria 
para iniciarmos as negociações de celebração da Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio 
Coletivo, entre o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba e o Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas do Estado da Paraíba - SETCEPB; 2- Autorização da categoria para que 
o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar Dissídio 
Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros informes. João Pessoa, 17 de Maio de 
2021. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

A Real Vide Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ n° 21.542.053/0001-04, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP, LI e 
LO para Construção do Residencial Multifamiliar situado na Rua Terezinha da  Costa, Loteamento 
Recanto do Poço, Lote n° 06, Quadra B, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-PB, CEP: 58105-069

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1033/2022 em João Pessoa, 10 de maio 
de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rua Principal e Rua 
Antônio Silvino, totalizando 1.010 metros, localizadas no município de Cupissura. Na (o) – RUAS 
DO MUNICÍPIO DE CUPISSURA. Município: - UF: PB. Processo: 2022-001477/TEC/LAC-0215.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1031/2022 em João Pessoa, 10 de 
maio de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rua João Pessoa, 
totalizando 1.263 metros, localizadas no município de São João do Cariri. Na (o) – RUAS DO MU-
NICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI. Município: - UF: PB. Processo: 2022-001421/TEC/LAC-0205.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1034/2022 em João Pessoa, 10 de maio 
de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das Ruas Presidente João 
Pessoa; Elias Batista; Milton Coatti, totalizando 1,6KM, localizadas no município de Caaporã. Na (o) – 
RUAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. Município: - UF: PB. Processo: 2022-001478/TEC/LAC-0216.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1036/2022 em João Pessoa, 10 de maio 
de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das Ruas Batista Cordeiro; 
Antero Torreão; do Campo, totalizando 1,734 metros, localizadas no município de São José dos 
Cordeiros. Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS. Município: - UF: 
PB. Processo: 2022-001481/TEC/LAC-0218.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1032/2022 em João Pessoa, 10 de maio 
de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das Ruas Joaquim Zeca; 
Rogaciano Nunes; João Soares da Luz; José Benício de Araújo, totalizando 905 metros, localizadas 
no município de Massaranduba. Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA. Município: 
- UF: PB. Processo: 2022-001435/TEC/LAC-0209.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1024/2022 em João Pessoa, 
10 de maio de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das Ruas: 
Av. Vereador Cícero Soares; Vinte e Nove de Abril; Simplício Ancelmo; Júlio Eleotério; Luiz 
Quelê; Santino Pereira Vasconcelos, totalizando 1,4KM, localizadas no município de Amparo. 
Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. Município: - UF: PB. Processo: 2022-001398/
TEC/LAC-0198.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1025/2022 em João Pes-
soa, 10 de maio de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das 
Ruas: José Marinheiro de Brito; Presidente João Pessoa; Tenente Francisco Genésio; Ministro 
José Américo; Félix José de Farias, totalizando 1.180 metros, localizadas no município de 
Livramento. Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO. Município: - UF: PB. Processo: 
2022-001400/TEC/LAC-0199.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1026/2022 em João Pessoa, 
10 de maio de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das Ruas: 
Tertuliano Alves de Queiros e Rua do Cemitério, totalizando 880 metros, localizadas no município 
de Parari. Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE PARARI. Município: - UF: PB. Processo: 2022-
001402/TEC/LAC-0200.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1027/2022 em João Pessoa, 10 de maio 
de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das Ruas: Vinte e Oito de 
Janeiro; Severino Gonçalves; João Pessoa; trecho de PB-113, totalizando 1450 metros, localizadas 
no município de Puxinanã. Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ. Município: - UF: PB. 
Processo: 2022-001403/TEC/LAC-0201.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1028/2022 em João Pessoa, 10 
de maio de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das Ruas: Fausto 
Henrique Mendonça; Francisco Lucas Santa Cruz; Severino José da Silva, totalizando 683 metros, 
localizadas no município de Sumé. Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. Município: - UF: PB. 
Processo: 2022-001404/TEC/LAC-0202.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença por Adesão e Compromisso nº 1030/2022 em João Pessoa, 
10 de maio de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica das Ruas: 
Francisco Barbosa Pontes; Juvenal Tibúrcio Gonçalves; Professora Alzira Coutinho; Praça Getúlio 
Vargas; Professor João Guedes; Padre Antônio Galdino, totalizando 2.416 metros, localizadas 
no município de Pocinhos. Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. Município: - UF: PB. 
Processo: 2022-001420/TEC/LAC-0204.
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