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Barragens de Gramame e Mamuaba, em Alhandra, não passavam por manutenção completa desde sua construção, na década de 1980. Página 13

Estado conclui obras de recuperação de barragens

Segunda-feira 
de chuva forte, 
raios e trovões 
em João Pessoa

Dória desiste da 
pré-candidatura 
à Presidência 
da República

Entre domingo e o início 
da tarde de ontem, foram 
registradas 71 quedas de 
raios em toda a Paraíba. 

Páginas 5 e 6

Ex-governador vinha en-
frentando resistência para 
alavancar a candidatura, ape-
sar de ter vencido as prévias. 
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Hepatite 
misteriosa: 
PB investiga 
primeiro caso

Crime de 
guerra: soldado 
de 21 anos pega 
prisão perpétua 

Barraca com 
fogos de artifício 
explode em 
Campina Grande

Criança de sete anos, 
internada no Hospital Uni-
versitário Lauro Wander-
ley, apresentou sintomas. 
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Comandante de tanque 
foi condenado no primeiro 
julgamento desse tipo rela-
cionado à guerra na Ucrânia. 
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Idosa ficou ferida ao ser 
atingida por estilhaços e foi 
socorrida para o Hospital 
de Trauma da cidade. 
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Sede do Crença, 
município paraibano é o 

primeiro a receber o título 
de Cidade Mundial do 
Artesanato para Renda 

Renascença, conferido pela 
World Crafts Council. 
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Renda Renascença dá a Monteiro 
reconhecimento internacional

n “A gente releva muita coisa para 
ter uma inserção no afeto de quem 
já se conhece. Fazer amizade, 
nessa altura da vida, é difícil. Todos 
já têm as suas famílias, amigos, 
grupos e idiossincrasias”.

Ana Adelaide Peixoto
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Governo irá pagar R$ 713 milhões 
ao funcionalismo até 10 de junho

servidores estaduais

Valor é a soma da folha de pessoal de maio com a primeira parcela do 13o salário. Página 17
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No Dia Nacional do Cigano, um especial sobre o 
povo, que já não é mais nômade.
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Ciganos estão em 27 
cidades paraibanas

n “Após todos os avanços 
literários e tecnológicos, fica 
difícil empunhar essa bandeira 
(do ensino domiciliar), pois os 
defensores estão na contramão da 
grande maioria dos especialistas”.

  Fernando Vasconcelos
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

604.210

30.799.914

525.271.853

10.219

665.727 

6.276.601
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.775.656

434.289.527

11.766.442.765
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Mês de Consciência no Trânsito

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

Após vitória, Raposa 
volta a encarar o 
Botafogo amanhã
Times disputam, em JP, 
partida válida pela Série C 
do Brasileirão.
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Na nossa atualidade, a pauta animal ainda é um filhotinho na pauta políti-
ca do Brasil. Ainda não alcançou, de fato, uma maioridade, em termos de rele-
vância, para estar numa condição, senão de grande protagonista, mas, ao me-
nos, de maior patamar de importância nas políticas públicas do país. Porém, 
nos parece que essa causa está no caminho certo para deixar de engatinhar e 
alcançar passos mais largos, uma vez que vem ganhando mais visibilidade 
no debate político nacional.  

É uma pauta relevante que precisa ser enfrentada pelos governos, em ní-
veis federal, estadual e municipal. O bem-estar dos animais – aí incluídos os 
de estimação e os que vivem livres na natureza, que já estão no foco das cau-
sas ecológicas – é uma condição essencial para a vida em sociedade. Levan-
tamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2020, mostrou que cães e gatos estão presentes em 47,9 milhões de domicí-
lios brasileiros, sendo 33,8 milhões unidades com cães e 14,1 milhões de resi-
dências que têm, ao menos, um gato.     

Em 2019, o Senado Federal avançou nas políticas públicas de proteção aos 
animais, ao aprovar o projeto de Lei 27/2018, oriundo da Câmara dos Depu-
tados. A proposta estabelece, em sua ementa, “que os animais não humanos 
possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos de direitos despersonifi-
cados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, 
vedado o seu tratamento como coisa”. Em suma, criou um regime jurídico es-
pecial para os animais e consolidou uma regra: os animais não poderão mais 
ser considerados objetos.  

Na Paraíba, a inserção da causa animal nas políticas públicas também tem 
experimentado avanços significativos. Recentemente, o governador João Aze-
vêdo sancionou a Lei 12.216, de autoria do deputado Anísio Maia. Ela proíbe o 
sacrifício de animais pelos órgãos de controle de zoonoses ou canis públicos. 

Noutras frentes, como no âmbito da Prefeitura de João Pessoa, está em curso 
a construção de um hospital público veterinário, que funcionará no Bairro dos 
Estados. Na Câmara Municipal, a bandeira dessa causa tem uma representan-
te que há anos atua pelo bem-estar dos animais: a vereadora Fabíola Rezende.

Como vemos, essa pauta tem se inserido de modo mais incisivo nas políti-
cas públicas. Precisamos comprovar que, sendo o cão o melhor amigo do ho-
mem, o inverso também é verdadeiro.

Artigo

Uma causa relevante 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Rabo preso com o leitor 
Sempre fui leitor voraz de revistas des-

de os tempos de criança na Cesário Al-
vim, quando iniciei meus hábitos de leitu-
ra vivenciando as aventuras do Fantasma, 
o Espírito que anda; as histórias do Capitão 
Marvel, do Super-homem e conhecendo os 
fascinantes personagens de Walt Disney e 
da Turma do Bolinha,  Luluzinha , Plínio e 
o Careca. 

Mas adiante, na adolescência, migrei 
para os jornais e não passava um dia sem 
ler o Jornal do Brasil e O Globo que, além 
de colunistas do mais alto nível como Zózi-
mo Barroso do Amaral, Carlos Eduardo No-
vaes, Carlos Castelo Branco e outros gran-
des nomes do jornalismo, ofereciam um 
noticiário geral com informações precisas 
do Brasil e do mundo. Também reuniam 
os maiores craques da imprensa esportiva, 
como Armando Nogueira, Ruy Porto, João 
Saldanha e até o dramaturgo Nelson Rodri-
gues que presenteava os leitores as suas crô-
nicas intituladas “À Sombra das Chuteiras 
Imortais”, com o Sobrenatural de Almeida 
e a Cabra Vadia . 

Quando ingressei na Faculdade de Di-
reito Cândido Mendes, na praça 15, Cen-
tro do Rio, virei habitual frequentador da 
banca de revistas que funcionava na rua 
da Assembleia, bem próximo à universida-
de. Lá eu “filava” as manchetes de todos os 
jornais do dia – Diário de Notícias, Última 
Hora, Tribuna da Imprensa, Correio da Ma-
nhã e até Jornal dos Sports, com suas pági-
nas em cor de rosa que o diferenciava dos 
outros periódicos. 

Mas foi na maturidade, ainda durante o 
Regime Militar, que me tornei leitor e, de-
pois, assinante  de Veja que surgiu como a 
primeira revista de informação e análise do 
país, produzindo um jornalismo amplo, éti-
co, corajoso, criterioso e comprometido com 
a democracia. Nas suas páginas foi a primei-
ra a denunciar o assassinato do jornalista 
Wladimir Herzog nos porões do Doi Codi; 
a esclarecer o assassinato de Zuzu Angel; 
a se engajar no Movimento das Diretas Já. 

Também foi em Veja que o pais conhe-
ceu os bastidores da Casa da Dinda e as de-
núncias de Pedro Collor; as falcatruas de 
PC Farias,  que culminaram com a renun-
cia de Fernando Collor; foi ela que desmas-
carou os Anões do Orçamento, o escândalo 
do Mensalão e trouxe à tona o lado sombrio 
da corrupção que grassava no país, combati-
da pela Operação Lava Jato,  que culminou 
com a deposição da presidente Dilma Rou-
ssef e a prisão do ex-presidente Lula. 

Hoje a Veja consegue desagradar a to-
dos:  é criticada pelos simpatizantes do Par-
tido dos Trabalhadores e repudiada pelos 
bolsonaristas. 

O fato, porém, é que a revista permane-
ce onde sempre esteve, junto aos seus lei-
tores, mantendo-se fiel aos princípios que 
nortearam a sua fundação, criada, em 1968, 
pelo jornalista Roberto Civita, com a parti-
cipação de Mino Carta, Millor Fernandes e 
outros colaboradores. 

Quando a Veja não agrada a nenhum dos 
sistemas dominantes no país é porque está 
do lado certo. Como disse Samuel Wainer: 
jornalismo, pra valer, é para criticar; todo o 
resto é propaganda.

Dia desses, a fila no banco estava gran-
de. Ia até a porta da casinha, dava meia vol-
ta, e tomava o destino de onde eu estava. 
Talvez você não saiba o que é a casinha. Na 
escola primária, era o sanitário, o WC dos 
modernos. A casinha era uma só para am-
bos os sexos. Pedia-se a chave à professora 
e se ia para a dita casinha. A mestra con-
trolava o tempo de permanência na casi-
nhola da escola. Raramente fui à casinha, 
uma ou duas vezes.

Mas no banco é diferente. Uma casi-
nha para os homens, outra para as mulhe-
res. Lá onde a fila faz a curva. Pois a dita 
fila ia e voltava. Eu estava escorado na pa-
rede, não havia mais cadeiras disponíveis 
para os meus 70’s. Mas lá perto da casinha 
a bela do banco estava sentada, muito bem 
instalada com suas pernas monumentais. 
Olhei, vi, não podia deixar de fazer. Os 
bancos deviam deixar umas belas corren-
tistas dispostas estrategicamente para se-
rem vistas pelos fregueses.

Aí aconteceu. A moça olhou para mim e 
fez sinal. Ela fixou seus belos olhos na mi-
nha figura e me ofereceu a cadeira onde es-
tava sentada. Quer dizer: me chamou de 
velho, me reduziu à minha atual condição. 
Eu pensava que ela estava atraída pelo que 
resta de meu porte. Estou encolhendo, mas 
ainda me resta algo da antiga estatura, que 
já impressionou as mulheres. À distância, 
agradeci a bela e generosa mulher o seu 
gesto de me oferecer a cadeira. 

Permaneci em pé, escorando a parede. 
Fui buscar uma cadeira lá do outro lado, 
no balcão do cafezinho, antes que outra jo-
vem repetisse o gesto de dar sua cadeira ao 
setentão. O banco devia evitar esse vexa-
me aos idosos, colocando cadeiras em nú-
mero suficiente para os maiores de idade 
se sentar, a salvo da prestimosidade das 
jovens correntistas e suas belas pernas. 
Não há quem impeça de olhá-las, princi-
palmente às belas.

Outra vez, foi entrando no elevador. 
Ela, a bela, estava com uma saia um tanto 
curta, estilo bisel. As pernas eram lindas, o 
que impediu de dar vazão à minha curio-
sidade. Pode dizer “tara”, nem me impor-
to. Mas, se alguém mostra, é pra se olhar. 
Aí baixei a vista e olhei, vi. Pois a dona me 
encarou e deixou-me entrar primeiro na 
casinha do elevador. Era só o que falta-

va, depois que a outra me ofereceu a ca-
deira na fila. 

Deixei a bengala ir na frente e aceitei 
a gentileza da dona de bisel. Essa é uma 
palavra antiga para mim, pois sou filho 
de costureira. Minha mãe usava esse ter-
mo na sua conversa com as freguesas. De-
pois, mudou de profissão. Passou a ser en-
fermeira. Mas o bisel continuava na ponta 
das agulhas de injeção, aquele bico-de-gai-
ta na extremidade. Nunca me acostumei 
com agulhas de injeção, nem com seu bi-
sel. Doem.

Um dia, eu disse à mulher que ia aplicar 
a dita: “Deixe eu me preparar”. E ela res-
pondeu: “Já dei”. Foi lá numa farmácia que 
havia no Rique Center. Que mão abençoa-
da! O Doutor Léo tem mão assim, quando 
vai pegar a veia para aplicar anestesia na 
mão do paciente. Millor Fernandes dizia: 
”Dor de dente não dói, o que dói é a anes-
tesia”. Mas a anestesia do Doutor Léo, o 
anestesista, não dói. Quando vou ao den-
tista, ele vai comigo.

 A anestesia do Doutor Jackson, o den-
tista, dói pouco, mas anestesia nunca é de-
mais, tenha ou não ponta da agulha em 
bisel, como a saia da moça no elevador. 
Não sei se a que estava sentada usava bi-
sel, nem deu para olhar. Se você está em-
pulhado com meu uso e abuso do termo 
bisel, aquele chanfrado na esquina da pa-
rede de sua casa é um bisel. Dá mais resis-
tência ao reboco. A moça do elevador usa-
va pernas perfeitas, debaixo da saia em 
bisel, um lado mais alto que outro. 

E a que estava sentada? Não sei, não 
adivinho, sou um velhote apenas sem ver-
gonha.

A moça no banco

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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Mais uma homenagem ao poeta!

“ Ela fixou seus 
belos olhos na 
minha figura 
e me ofereceu 
a cadeira onde 
estava sentada

Sitônio Pinto

“O fato, porém, 
é que a revista 
permanece onde 
sempre esteve, 
junto aos seus 
leitores

Abelardo Jurema Filho
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A Paraíba iniciou a va-
cinação contra Covid-19 no 
dia 19 de janeiro de 2021 
e, até o dia 23 de maio de 
2022, já aplicou um total de 
8.775.656 doses de vacinas. 
Mesmo com volume signifi-
cativo, o crescimento percen-
tual do número de vacinados 
tem sido pequeno. Em 18 de 
maio, por exemplo, 1.860.227 
pessoas haviam recebido a 1ª 
dose de reforço. Cinco dias 
depois, esse total estava cal-
culado em 1.864.246 pessoas, 
um crescimento de pouco 
mais de quatro mil doses.

A ocupação de leitos tam-
bém apresentou crescimento 
entre as duas últimas sema-
nas. De 8 a 14 de maio, a Pa-
raíba tinha seis pacientes em 
leitos de UTI Covid-19. Na se-
mana seguinte, compreendi-
da de 15 a 21 do mesmo mês, 
11 pacientes ocuparam os 
mesmos leitos. Para a secre-
tária Estadual de Saúde, Re-
nata Nóbrega, é importante 
ampliar a aplicação das do-
ses de reforço, sobretudo du-
rante os festejos previstos em 
todo estado para o mês de ju-
nho. “Estamos às vésperas de 
um período turístico muito 
esperado devido ao hiato de 
dois anos imposto pela pan-
demia e sabemos que a Paraí-
ba receberá um número ex-
pressivo de turistas de todas 
as regiões do Brasil e do mun-
do. Assim, é importante que 
todos atualizem sua situação 
vacinal o mais rápido possí-
vel para estarem protegidos 
mesmo com a grande circu-
lação de pessoas no estado”.

A secretária reforça que 
toda a população a partir de 
18 anos está apta a receber 
uma dose de reforço e que as 
pessoas com mais de 60 anos 

Ocupação de leitos apresentou crescimento entre as duas últimas semanas

SES-PB quer ampliar 
reforço antes de junho

vacinação contra covid-19

n 

Para a secretária 
Estadual de 
Saúde, Renata 
Nóbrega, é 
importante 
ampliar a 
aplicação das 
doses de reforço, 
sobretudo, 
durante os 
festejos previstos 
em todo estado 
para junho

Para oficializar 
as federações  

a volta à base  
governista? 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“eu me retiro da disPuta com o  
coração ferido, mas a alma leve” 

Houve reação do cidadania  

“rumo ao suicídio Político” 

conversa avançada com Pdt  

Na semana passada, conforme registrou a colu-
na, o presidente nacional do Cidadania, Roberto 
Freire, considerou “um grande equívoco” a posi-
ção do MDB da Paraíba de apoiar Lula (PT), em 
detrimento da pré-candidatura de Simone Tebet 
a presidente. E disse que o apoio de Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB) ao líder petista estava 
atrelado a interesses pessoais do senador, que 
é pré-candidato a governador.    

Apesar de Bruno Araújo, presidente nacional do 
PSDB, defender o nome de Simone Tebet como 
pré-candidata da terceira via, há resistência a 
ela dentro do ninho tucano – alguns já articulam 
a defesa do nome de Eduardo Leite, ex-governa-
dor do Rio Grande do Sul. Marcos Pestana, um 
dos fundadores da sigla, foi taxativo: “O PSDB 
ou surgirá das cinzas com candidatura própria 
ou experimentará uma eleição terminal rumo ao 
suicídio político”. 

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), 
parece estar próximo de assumir, ainda que in-
diretamente, o comando do PDT na Paraíba. Ele 
já teve conversas com o presidente nacional da 
legenda, Carlos Lupi, e com o presidente esta-
dual, Marcos Ribeiro. Sobre o assunto, o prefeito 
confirmou as tratativas, mas ressaltou: “Não quer 
dizer que eu vá me filiar ao PDT”.     

Presidente interino do 
PDT da Paraíba, Mar-
cos Ribeiro confirma 
que estão em curso tra-
tativas para que a di-
reção partidária tenha 
uma audiência com o 
governador João Aze-
vêdo (PSB). Ele afirma 
que há interesse do 
PDT em dialogar com 
o governador, apesar 
da manifestada op-
ção dele em favor da 
candidatura de Lula 
(PT) – como sabemos, 
o PDT tem Ciro Gomes 
como pré-candidato a 
presidente.  

Os partidos que se uni-
ram em federação têm 
até a próxima terça-
feira para oficializar 
essa união na Justi-
ça Eleitoral, que terá 
vigência do período 
eleitoral, quando os 
candidatos concorrem 
a cargo eletivo, até o 
fim dos quatro anos 
do mandato, caso eles 
sejam eleitos. A nova 
regra foi criada após 
a extinção das coliga-
ções partidárias para 
as eleições proporcio-
nais – de deputado 
federais e estaduais. 

O ex-governador de São Paulo, João Dória 
(PSDB), se antecipou à decisão a ser tomada pelo 
seu partido, hoje, no tocante à disputa presiden-
cial e anunciou a sua desistência – é iminente a 
escolha da senadora Simone Tebet (MPB) pelos 
tucanos, em aliança com MDB e Cidadania. “Eu 
me retiro da disputa com o coração ferido, mas 
com a alma leve”, disse. A pré-candidatura dele 
nunca teve a simpatia integral do PSDB e das 
legendas aliadas.  

mdb da Paraíba é categórico: 
não aPoiará a Pré-candidatura  
de simone tebet a Presidente 

Presidente do MDB da 
Paraíba, Veneziano Vi-

tal do Rêgo disse, em 
entrevista a uma rá-

dio, que a indica-
ção da senadora 

emedebista 
Simone Te-
bet (foto) 
como pré-
candida-
ta a pre-
s idente, 
em alian-
ç a  c om 
PSDB e 

Cidadania, não altera a sua posição: ele votará 
em Lula. “Posso recebê-la na Paraíba, mas o fato 
de recepcioná-la não significa alteração de prumos 
do MDB local”. Fico a me perguntar se a coordena-
ção da campanha de Tebet irá programar visita à 
Paraíba, após essa declaração do presidente es-
tadual do seu próprio partido. Quais os emedebis-
tas dispostos a fazerem uma recepção calorosa à 
senadora, caso se confirme o que parece iminen-
te: a confirmação nesta terça-feira de que ela será 
mesmo a pré-candidata da chamada terceira via? 
– o MDB está junto do PSDB e do Cidadania nessa 
empreitada. Os tucanos da Paraíba poderão dar 
as boas-vindas a Simone Tebet? Dificilmente isso 
ocorrerá, uma vez que o partido está umbilicalmen-
te ligado nas eleições deste ano a partidos da base 
bolsonarista, como o PL, o PSC e o União Brasil.  

que tomaram a primeira dose 
de reforço há mais de quatro 
meses precisam procurar um 
posto de saúde para regula-
rizar a situação vacinal. “Há 
mais de um milhão de parai-
banos sem a primeira dose 
de reforço e, até o momento, 
pouco mais de 44 mil pessoas 
tomaram a segunda dose de 
reforço. As vacinas estão nos 
postos de saúde e contamos 
com o apoio da população 
para que todos tenham se-
gurança no período junino, 
que também é mais propen-
so a infecções respiratórias 
em geral”, recomendou.

 
Casos e óbitos 

O relatório que traz da-
dos epidemiológicos entre 
os dias 15 e 21 de maio regis-
tra 448 novos casos de Co-
vid-19 e três vidas perdidas 
no período. Agora, a Paraí-
ba totaliza 603.883 casos da 
doença, dos quais 10.218, in-
felizmente, evoluíram para 
óbito. Também foi destaca-
do um aumento de 21% nos 

casos confirmados na faixa 
etária de 30 a 39 anos (92 ca-
sos) e 19% na faixa etária de 
40 a 49 anos (86 casos). João 
Pessoa foi o município que 
registrou o maior número 
de casos, com 254 ocorrên-
cias. Campina Grande regis-
trou 42; Araçagi vem na se-
quência com 16 casos; Patos 
tem 11 e Cabedelo e Cajazei-
ras tiveram 10 casos confir-
mados, cada. Os municípios 
que mais apresentaram ca-
sos foram: João Pessoa (254), 
Campina Grande (42), Ara-
çagi (16), Patos (11), Cabede-
lo (10) e Cajazeiras (10).

Os óbitos registrados no 
boletim do dia 21 de maio 
aconteceram entre os resi-
dentes dos municípios de 
João Pessoa (1) e Santa Rita 
(2). As vítimas eram duas 
mulheres e um homem com 
faixa etária acima de 60 anos. 

Cobertura vacinal
Sobre a cobertura vaci-

nal contra Covid-19 na Pa-
raíba, foi registrado até o dia 

23 de maio no Sistema de In-
formação SI-PNI a aplicação 
de 8.775.656 doses. Deste to-
tal, 3.507.387 pessoas foram 
vacinadas com a primeira 
dose (93,5% do público alvo) 
e 3.310.856 completaram os 
esquemas vacinais, o que re-
presenta 88,26% da popula-
ção com cinco anos ou mais. 
Das pessoas vacinadas com 
o esquema primário com-
pleto, 3.225.130 tomaram as 
duas doses e 85.726 utiliza-
ram imunizante de dose úni-
ca. 

Sobre as doses adicio-
nais, foram aplicadas 49.126 
em pessoas com alto grau de 
imunossupressão. A popu-
lação com 18 anos ou mais 
recebeu 1.864.246 primeiras 
doses de reforço (62,53% do 
público alvo) e os idosos a 
partir de 60 anos tomaram 
44.034 segundas doses de re-
forço (7,85% da população da 
faixa etária contemplada). A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 9.430.248 doses de vacina 
aos municípios.

A PB aplicou 8.775.656 doses, mas crescimento do número de vacinados é pequeno

O Hospital Infantil Ar-
linda Marques suspende os 
atendimentos ambulatoriais 
durante esta semana. A me-
dida é emergencial com o ob-
jetivo de reorganizar o aten-
dimento na unidade, que tem 
sofrido com a obstrução da 
galeria pluvial. O problema 
tem provocado vazamentos 
de gás na unidade. Um novo 
local para os atendimentos 
ambulatoriais será disponi-
bilizado na próxima segun-
da-feira (30) e os pacientes 
que tinham agendamento 
do dia 24 a 27 de maio se-
rão remanejados para outras 
datas. O atendimento de ur-
gência seguirá sendo realiza-
do normalmente na unida-

de. No decorrer da semana, 
será informado o novo local 
de atendimento para que os 
usuários possam dispor do 
serviço.

A secretária de Estado da 
Saúde, Renata Nóbrega, ga-
rante que as providências es-
tão sendo tomadas para iden-
tificar e sanar o problema o 
mais breve possível. “Reali-
zamos uma visita técnica ao 
Hospital Arlinda Marques 
na tarde de ontem para ten-
tar descobrir as causas des-
se vazamento e identificar 
qual produto está circulan-
do no ambiente. A Cagepa, 
Vigilância Sanitária e o mu-
nicípio também estão envol-
vidos nesse processo para 

tentar acelerar a resolutivi-
dade. Além disso, estão sen-
do instalados exaustores que 
possam remover esse ar im-
puro”, adiantou.

Sobre os atendimentos de 
urgência e emergência, a se-
cretária informa que não ha-
verá prejuízo para a popula-
ção. “O pronto atendimento de 
urgência do Arlinda Marques 
seguirá funcionando normal-
mente, mas orientamos a po-
pulação que se dirija, primei-
ramente, às UBSs. Lembramos 
que as UPAs e também o Hos-
pital do Valentina estarão rea-
lizando os atendimentos pe-
diátricos”, orientou.

Renata Nóbrega refor-
ça que os investimentos do 

Governo já contemplavam 
o Hospital Arlinda Mar-
ques com uma reforma e 
que esta será iniciada a par-
tir do momento que a unida-
de for transferida para um 
local temporário. “Estamos 
buscando um novo espaço 
para abrigar o hospital tem-
porariamente e a previsão 
é realizar a adaptação pre-
dial ainda esse ano e ofere-
cer os atendimentos do Ar-
linda Marques neste novo 
espaço enquanto durar a re-
forma. Além do investimento 
em estrutura e equipamen-
tos, também haverá amplia-
ção no número de leitos e blo-
co cirúrgico para a unidade”, 
comentou.

Atendimentos no ambulatório são suspensos 
Hospital arlinda Marques

O governador João Aze-
vêdo inaugura, hoje, a rede 
de gás natural canalizado 
dos bairros do Bessa, Jardim 
Oceania, Bancários e Esta-
dos e o ginásio poliesportivo 
do colégio Sesquicentenário, 
mais uma obra do Programa 
Bom de Bola.

A rede de gás natural 
possui uma extensão de 25 

km, dos quais 16,5 km são no 
Bessa e Jardim Oceania, 2,5 
km nos Bancários, 2,3 km no 
Bairro dos Estados e 3,5 km 
em outros bairros. As obras 
realizadas pela Companhia 
Paraibana de Gás (PBGás) 
representam um investi-
mento de mais de R$ 8 mi-
lhões em ampliação, expan-
são e segurança, oferecendo 

mais comodidade, moder-
nidade e economia para re-
sidências e comércios nos 
bairros. A estimativa da PB-
Gás é que com a nova rede, 
juntamente com a rede de 
gás já instalada na capital, 
mais de 3.600 novos clientes 
residenciais e comerciais se-
jam conectados ao gás natu-
ral ainda este ano.

JP ganha ginásio poliesportivo e rede de gás
Hoje

n 

As obras 
realizadas 
pela PBGás 
representam 
um 
investimento 
de mais de 
R$ 8 milhões

Fo
to

: W
al

de
m

ir
 B

ar
re

to
/A

gê
nc

ia
 S

en
ad

o

Foto: Marcus Antonius/Arquivo



4  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba, TERÇA-FEIRA, 24 de maio de 2022 EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Ednando PhillipyÚltimas

Em JP, criança de sete anos apresentou sintomas da doença que vem preocupando médicos em todo o planeta

PB investiga caso de hepatite aguda
No HULW

Na manhã de ontem, a Pa-
raíba notificou o primeiro caso 
suspeito de hepatite aguda de 
causas desconhecidas, que 
vem preocupando autorida-
des de saúde em todo o mun-
do. O paciente é uma criança 
de sete anos, que está interna-
da na unidade da criança e do 
adolescente do Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley 
(HULW-UFPB), em João Pessoa. 
Além do quadro sintomático de 
hepatite, o paciente teve sorolo-
gias negativas para hepatites já 
conhecidas e com teste positivo 
para Covid-19.

Através de nota, o HULW
-UFPB confirmou que o pacien-
te apresenta sintomas compatí-
veis com hepatite, “ainda que 
todos os exames realizados não 
tenham confirmado a doença 
até o momento (com resultado 
negativo para todos os agentes 
causadores das hepatites virais 
A, B, C, D e E)”, informa a nota.

A unidade hospitalar seguiu 
os protocolos do Ministério da 
Saúde e realizou a notificação 
oficial do possível caso à Secre-
taria Estadual de Saúde (SES), 
que vem acompanhando as in-
vestigações e o estado de saúde 
da criança e realizou a notifi-
cação do caso suspeito à pasta.

O secretário executivo de 
Saúde Jhony Bezerra lembrou 
que as investigações pela hepa-
tite misteriosa, como vem sen-
do divulgada, avaliam as rela-
ções entre o aparecimento dos 
sintomas e a contaminação por 
Covid-19.

“A criança está internada 
em hospital público, com soro-
logias negativas para hepatites 
já conhecidas, sorologias nega-
tivas também para arboviroses 
e doenças respiratórias. Sendo 
positivo o teste para Covid-19. 
Essa patologia está relacionada 
com alguns casos de Covid-19 
e pós-Covid no mundo, são 21 
países em investigação”, afir-
mou o médico.

A hepatite de causas desco-
nhecidas é uma inflamação no 
fígado que tem como sintomas 
diarreia, coloração amarela da 
pele e nos olhos, chamada de ic-
terícia, desconforto respiratório, 
febre, entre outros. 

A busca pela notificação e 
identificação dos possíveis ca-
sos precisa ser hábil para que os 
pacientes, geralmente crianças e 
adolescentes, não desenvolvam 
quadros graves da doença, que 
pode levar ao óbito.

Na última sexta-feira, em 
Recife-PE, um adolescente de 14 
anos que tem o caso em inves-
tigação para suspeita da doen-
ça precisou realizar um trans-
plante de fígado em caráter de 
emergência. Antes de iniciar 
o procedimento, o paciente se 
encontrava em coma, ocasiona-
do pelo quadro de insuficiên-
cia hepática considerada fulmi-
nante. Segundo informações do 
Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz, onde é atendido, o ado-
lescente já chegou na unidade 
apresentando estado grave, com 
o aparecimento de vômito, icte-
rícia e urina escura. 

Em casos com desenvolvi-
mento de insuficiência hepática, 
os pacientes podem evoluir ao 
óbito em poucos dias caso não 
haja a realização do transplante. 

“O pai que identificar isso 
no seu filho deve levar a crian-
ça para um posto de atendi-
mento, para avaliação de um 
médico e começar a investiga-
ção com sorologias, SWAB na-
sal e seguir a investigação. O 
que sabemos é que alguns ca-
sos podem estar relacionados 
com a Covid-19 e com adeno-
vírus. A criança segue com o 
quadro em investigação”, res-
saltou Jhony Bezerra.

O que pode causar a doença?
Os primeiros relatos da he-

patite misteriosa surgiram em 
abril, no Reino Unido. Hoje, 
aproximadamente 614 casos 
suspeitos foram relatados em 
todo o mundo, sendo 64 no Bra-
sil. Entre as linhas de investi-
gação, uma pesquisa realizada 
pelo Centro Europeu de Pre-
venção e Controle de Doenças 
mostrou que o adenovírus 41 foi 
identificado na maior parte das 
amostras de casos suspeitos na 
Europa e nos Estados Unidos. 

O adenovírus 41, no entan-
to, não é conhecido por ser cau-
sador de hepatite em crianças 
saudáveis. No mundo existem 
mais de 50 tipos de adenoví-
rus, que podem causar infec-
ções diversas em humanos. 
O microorganismo do tipo 41 
está, geralmente, associado 
com o aparecimento de vômi-
to, febre, diarreia e sintomas 
respiratórios. A OMS afirmou 
que a infecção pelo adenovírus 
tipo 41 não foi previamente as-
sociada à apresentação clínica 
descrita nos casos de hepati-
te infantil. Isto porque, em ge-
ral, os adenovírus se espalham 
de pessoa para pessoa e cau-
sam infecções autolimitadas, 
como sintomas respiratórios. 

Dependendo do tipo, o vírus 
também pode causar outras 
doenças, como gastroenterite 
(inflamação do estômago ou 
intestinos), conjuntivite e in-
fecção da bexiga (cistite). 

Outra linha de investiga-
ção associa a hepatite a Co-
vid-19. Segundo artigo publi-
cado na revista “The Lancet”, 
o desenvolvimento dos casos 
podem estar relacionados com 
uma infecção prévia por coro-
navírus. O estudo aponta que 
pessoas contaminadas podem 
ficar mais suscetíveis ao apare-
cimento da doença já que o Sar-
s-CoV-2, causador da Covid-19, 
cria um ambiente favorável a 
longo prazo para, quando in-
fectadas pelo adenovírus, as 
crianças tenham uma resposta 
inflamatória exacerbada.

A linha de pesquisa que re-
laciona a hepatite misteriosa 
com a Covid-19 alerta especia-
listas e deve também redobrar 
a atenção de pais e responsá-
veis, principalmente por conta 
da baixa procura pela imuni-
zação contra a doença nas fai-
xas etárias.

Na Paraíba, a cobertura va-
cinal entre a população de 5 a 11 
anos é a menor entre as faixas e 
grupos etários. Estima-se que 
a população do grupo seja de 
391.134 pessoas, das quais ape-
nas 232.489 foram vacinas com a 
primeira dose dos imunizantes 
e apenas 120.930 retornaram às 
salas de vacinação para encerrar 
o ciclo primário contra a doença, 
representando 30,94%, levando 
em consideração ainda 68 do-
ses únicas aplicadas. A imuni-
zação garante maior segurança 
epidemiológica de quem rece-
be os imunizantes  contra o de-
senvolvimento de casos graves 
da Covid-19.

Cercados pelo negacionis-
mo que posiciona pais e respon-
sáveis como contrários a adesão 
à vacinação e relacionando-a 
com a hepatite de causas mis-
teriosas, o secretário executivo 
de Saúde da Paraíba esclareceu 
que as vacinas não estão relacio-
nadas com a doença misteriosa.

“A OMS já se manifestou 
sobre esse tema e as vacinas da 
Covid-19 não têm nenhuma re-
lação com essa hepatite de cau-
sa indeterminada. Se sabe que 
em alguns casos em investiga-
ção, as crianças apresentaram 
sorologias positivas para Co-
vid-19 e o adenovírus. Então é 
bem provável que haja uma re-
lação da hepatite com Covid-19 
e o adenovírus”, declarou o se-
cretário e médico.

O mundo tem 573 novos 
bilionários desde o início da 
pandemia, segundo o relató-
rio “Lucrando com a dor” da 
ONG Oxfam, publicado on-
tem, durante o primeiro en-
contro presencial do Fórum 
Econômico Mundial em Da-
vos (Suíça) em dois anos. Des-
de 2020, um novo bilionário 
surgiu a cada 30 horas, apon-
ta o levantamento.

Os dados, baseados na lista 
de bilionários da Forbes, dão 
destaque para a crescente desi-
gualdade global desde o come-
ço da pandemia. No período, 
o patrimônio dos bilionários 

teve alta de 42% - um aumento 
real de US$ 3,78 trilhões.

Hoje, a riqueza total dos 
2.668 bilionários existentes 
no planeta equivale a 13,9% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) global, um total de US$ 
12,7 trilhões (cerca de R$ 61 
trilhões). O valor é quase o 
triplo do registrado em 2000, 
quando representava 4,4% do 
PIB mundial.

No estudo, Oxfam mostra 
que os bilionários e corpora-
ções dos setores alimentício, 
energético, farmacêutico e tec-
nológico foram os mais bene-
ficiados durante a pandemia.

Elon Musk, no topo da lista 
dos mais ricos do mundo, po-
deria perder 99% de sua for-

tuna e ainda estaria entre os 
0,0001% dos mais ricos, afir-
ma o relatório.

A pandemia aprofundou 
ainda as desigualdades de gê-
nero, de renda, racial e entre 
países ricos e países de baixa 
renda, aponta o relatório. A 
desigualdade no acesso à as-
sistência médica de qualida-
de também ficou em evidência 
no período. Os dados utiliza-
dos pela Oxfam consideram 
o período entre 18 de março 
de 2021 e 11 de março de 2022.

As riquezas divulgadas 
pela Forbes de março de 2020 
foram corrigidas pela infla-
ção de acordo com o Índice 
de Preços ao Consumidor dos 
Estados Unidos.

O prazo para a convocação 
dos candidatos inscritos na 
lista de espera para o primei-
ro processo seletivo de 2022 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) termina às 
23h59 (horário de Brasília) da 
próxima quinta-feira (26). No 
total, foram ofertadas 66,5 mil 
vagas no primeiro processo 
seletivo de 2022 do Fies e, se-
gundo o Ministério da Educa-

ção (MEC), para todo o ano de 
2022 serão 110 mil vagas. Ini-
cialmente, a convocação seria 
feita até o dia 4 de maio.

De acordo com o MEC, 
a decisão de ampliar o pra-
zo final de convocação da lis-
ta de espera do Fies 2022/1 
tem como objetivo promo-
ver maior ocupação das va-
gas ofertadas pelo programa. 
Além disso, nesta edição não 
será realizado o processo de 
preenchimento de vagas re-
manescentes, o que também 

contribuiu para a prorroga-
ção da data.

O que é o Fies
O Fies é um programa do 

MEC que concede financia-
mento a estudantes em cursos 
superiores não gratuitos ofer-
tados em instituições de ensi-
no que aderiram ao programa. 
Para concorrer a uma das opor-
tunidades do Fies, é preciso ter 
participado do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) a 
partir da edição de 2010.

Novos 56 casos de conta-
minação pela Covid-19 fo-
ram confirmados pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), ontem. Com a atua-
lização, a Paraíba acumula 
604.210 casos confirmados, 
sendo 447.092 pacientes 
considerados recuperados 
e 10.219 mortos.

Óbito
Desde a última atualiza-

ção, a Paraíba registrou um 
falecimento em decorrência 
do agravamento da doença. 
A vítima foi uma mulher 
acima de 80 anos, residen-
te em Santa Rita, portadora 

de diabetes, doença renal, 
doença respiratória, hiper-
tensão e neoplasia. 

Os dados de vacinação 
não foram atualizados pelo 
Ministério da Saúde on-
tem. A última publicação 
no painel de vacinação re-
gistrou 88,26% da popula-
ção paraibana acima de 5 
anos vacinada com duas do-
ses ou dose única, encerran-
do o ciclo primário contra a 
Covid-19. 

O montante representa 
3.310.856 pessoas vacina-
das, sendo 85.726 pessoas 
que receberam imunizan-
tes de dose única. Um total 
de 3.507.387 pessoas rece-
beram a primeira dose das 
vacinas e 354.537 ainda não 

retornaram às salas de va-
cinação para fechar o ciclo 
primário de vacinação. 

Entre as doses de refor-
ço, 1.864.246 da popula-
ção apta foi vacinada com 
a primeira dose de refor-
ço, representando 49,70% 
da população estimada, e 
44.034 já receberam a se-
gunda dose de reforço, sen-
do 7,85% da população apta 
para o recebimento. 

Outras 49.126 doses adi-
cionais foram aplicadas na 
população apta para rece-
ber doses aplicadas. Tam-
bém são registradas, a apli-
cação de 8.775.656 doses 
totais de 9.792.045 imuni-
zantes recebidos pelo Go-
verno do Estado.

Mundo ganhou 573 novos bilionários, 
segundo relatório da ONG Oxfam

Prazo de convocação de candidatos 
do Fies termina nesta quinta-feira

Paraíba registra 56 novos casos 
de contaminação pela Covid-19
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Foram 66,5 mil vagas no primeiro processo de 2022 do Fies e, para todo o ano, serão 110 mil vagas
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A Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia (SEECT-PB), em par-
ceria com o Sebrae Paraíba e 
a Fundação de Apoio à Pes-
quisa da Paraíba (Fapesq-PB), 
vai promover o 2º Seminário 
de Transformação Digital na 
Educação e na Ciência e Tec-
nologia, que este ano terá o se-
guinte tema: “Paraíba: minha 
terra conectada com os saberes 
do mundo”. O evento aconte-
cerá de forma híbrida nos dias 
31 de maio e 1o de junho.  

As inscrições são gratuitas 
e destinadas a alunos, profes-
sores e demais profissionais 
da Rede Estadual de Ensi-
no. Os interessados podem 
se inscrever até o próximo 
dia 31 de maio, por meio do 

site: https://cutt.ly/iHSHlOr. 
O evento acontecerá de for-
ma presencial para 600 pes-
soas, no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pes-
soa, e também em formato re-
moto, sendo transmitido tan-
to pelo canal no YouTube da 
SEECT-PB, como pela TV Pa-
raíba Educa. 

Nas últimas décadas, as 
tecnologias digitais têm sido 
incorporadas nos mais dife-
rentes âmbitos, auxiliando e 
aperfeiçoando distintas tare-
fas humanas. Como parte dis-
to, a transformação digital tor-
nou-se o centro norteador do 
processo de planejamentos es-
tratégicos e o ponto de partida 
para todos aqueles que, efeti-
vamente, pretendem viver e 

conviver sob os paradigmas 
do século 21. Neste contexto, 
com o intuito de estimular a 
comunidade escolar da Rede 
Estadual de Ensino da Paraí-
ba em torno das discussões 
contemporâneas, compreen-
dendo a transformação digital 
a partir da educação, ciência 
e tecnologia, a SEECT-PB vai 
realizar o II Seminário Trans-
formação Digital na Educação 
e na Ciência e Tecnologia: prá-
ticas inovadoras e criativas.

Neste ano, a SEECT-PB 
optou por reconhecer a im-
portância de conectar os co-
nhecimentos locais com as ex-
periências do mundo, como 
forma de globalizar os sabe-
res regionais e integrá-los com 
práticas globais.

Abertas inscrições para o 2o Seminário 
de Transformação Digital na Educação

em parceria com a fapesq-pB

Karine Melo 
Agência Brasil

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Jessica Brasil Skroch 
Agência Estado



Chuvas fortes, raios e tro-
vões assustaram a população 
da Grande João Pessoa na noi-
te de domingo e na madrugada 
de ontem. A capital registrou no 
período 202,2 milímetros (mm) 
de chuva. O Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) 
divulgou um alerta do nível la-
ranja que vale até a manhã de 
hoje, indicando perigo devido 
às chuvas para todo o Litoral 
paraibano. Na Paraíba, foram 
71 quedas de raios registradas 
entre o domingo e o meio-dia 
de ontem, de acordo com o Gru-
po de Eletricidade Atmosférica 
(Elat), do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe).

As descargas elétricas pro-
vocaram pane em mais de 15 
semáforos, principalmente nas 
Avenidas Epitácio Pessoa e Bei-
ra-Rio, deixando o trânsito com 
longos engarrafamentos. 

A queda de um raio, na ma-
drugada de ontem, causou pre-
juízos e provocou a queima de 
diversos equipamentos elétri-
cos na Policlínica Municipal de 
Jaguaribe, em João Pessoa. O 
atendimento na unidade ficou 
comprometido durante a ma-
nhã, retornando parcialmente 
no período da tarde. A Defesa 
Civil registrou ainda a queda 
de  duas árvores, uma em Man-
dacaru e outra em Cruz das Ar-
mas. Também ocorreram queda 
de galhos de árvores em praças 
públicas.

De acordo com informa-
ções da meteorologista da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), 
Marle Bandeira, João Pessoa 
registrou neste final de sema-
na, ou seja de sexta-feira até 
ontem, 202,2 mm de chuva, o 
que colocou a capital como a 
segunda cidade que mais re-
cebeu chuva na Paraíba. Este 
ano, o município com maior ín-
dice pluviométrico, até ontem, 
foi Cajazeiras que já acumulou 
1.178,8mm. João Pessoa somou 
1.154,7mm.

Sobre as chuvas deste final 
de semana, Marle explicou que 
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Na capital, foram 202,2 milímetros de chuva no final de semana; 71 quedas de raios foram registradas na Paraíba

Raios e trovões assustam população
chuva na grande jp

O município de Cabaceiras, 
no Cariri paraibano, corre contra 
o tempo para tentar consertar os 
estragos causados pela chuva do 
último sábado até o início da Festa 
do Bode Rei, marcado para come-
çar dia 3 de junho. A chuva regis-
trada na cidade foi de 163 milíme-
tros (mm) na Zona Urbana. Já na 
Zona Rural foi de 115 mm.  

O prefeito da cidade, Tiago 
Castro, confirmou a realização 
do evento, mesmo com os inú-
meros danos provocados pelo 
temporal do final de semana. 
Ele afirmou que o cancelamen-
to causaria um grande prejuízo 
para a economia local. “Os hotéis 
e pousadas da cidade estão pra-
ticamente com todos os leitos re-
servados para o período da festa, 
os donos de bares e restaurantes 
já se estruturam para venda no 
período. Então, entendemos que 
o cancelamento seria um dano 

n
Apesar 
dos danos 
causados 
pela 
chuva, a 
Prefeitura 
confirmou 
a abertura 
da Festa 
do Bode 
Rei para o 
próximo 
dia 3 de 
junho

“elas aconteceram em razão 
de um aglomerado de nuvens 
que se deslocaram do Oceano 
Atlântico em direção à costa 
leste da Paraíba e trouxe panca-
das mais fortes de chuva”, disse 
a meteorologista, complemen-
tando que esse é um fenômeno 
comum no estado nesta épo-
ca do ano.  

Para os próximos dias a pre-
visão é de mais chuvas no Li-
toral e nas demais regiões da 
Paraíba. Segundo Marle Ban-
deira, a expectativa é de mais 
chuvas para esta semana prin-
cipalmente no Litoral. Ela expli-
cou que a média para o mês de 
maio é de 280 mm de chuvas, 
porém, nos primeiros 23 dias 
deste mês a capital já atingiu 
a meta de chuva prevista para 
todo o mês de maio. “Essas chu-
vas estão dentro da normalida-
de uma vez que João Pessoa está 
em pleno período chuvoso que 
se inicia em abril e se estende-
rá até julho”, afirmou.

A meteorologista disse ain-
da, que temos áreas de insta-
bilidade próximas ao Litoral 
nordestino. Com isso, são es-
peradas chuvas de intensida-
de fraca a moderadas nas regi-
ões do Agreste, Brejo e Litoral. 
Nas demais regiões deverão 
ser registradas chuvas locali-
zadas, especialmente entre os 
períodos da tarde e noite”, pre-
viu Marle.

Temperatura 
Entre a manhã de domin-

go e ontem a máxima foi regis-
trada em Cabaceiras, 30,9 ºC. Já 
Monteiro teve a mínima deste 
período, 17,1 ºC . 

Temporal causa prejuízos no município de Cabaceiras
no cariri

José Alves  
zavieira2@gmail.com

ainda maior para nossa econo-
mia”, declarou o prefeito. 

Há dois anos o evento, consi-
derado um dos maiores do Nor-
deste no setor de caprinovinocul-
tura, não é realizado por conta da 
pandemia da Covid-19.

Tiago Castro informou que 
os estragos foram causados pelas 
chuvas ocorreram tanto na Zona 
Rural como na urbana. Um dos 
símbolos da cidade, o letreiro “A 

Roliúde Nordestina”, foi levado 
pelo vento forte. Muros de esco-
las e do cemitério, do campo de 
futebol, prédios públicos, estra-
das e pontes foram danificados. 
Nos sítios, alguns acessos a comu-
nidades foram parcialmente des-
truídas. O forte temporal também 
causou a morte de cavalos, bois e 
vacas, depois que um raio atingiu 
uma propriedade rural.

O prefeito disse que até o dia 

da festa não será possível recupe-
rar tudo que foi destruído, e que, 
por isso, foi feito uma lista do que 
é prioridade. “A área onde toda a 
festa acontece com certeza fica-
rá pronta. Mas a reconstrução de 
muros e prédios públicos que tive-
ram sua estrutura danificada, fa-
remos ao longo dos próximos me-
ses”, informou. 

“Além de ter vindo com mui-
ta intensidade, ela (a chuva) che-

gou com muito vento, o que cau-
sou ainda mais danos. E essa toda 
essa quantidade de água caiu em 
cerca de uma hora”, relatou o pre-
feito. “Nem os mais idosos da ci-
dade se recordam de ter visto tan-
ta água em tão pouco tempo em 
Cabaceiras, uma das cidades que 
menos chove no Brasil”, afirmou.

Chuva forte com vento provocou alagamentos em salas de aulas e derrubou muros de escolas, do cemitério e do campo de futebol em Cabaceiras

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Foto: Prefeitura de Cabaceiras Foto: Prefeitura de Cabaceiras

Sobre os 15 semáforos que 
ficaram fora de ‘órbita’ na ma-
nhã de ontem, a explicação foi 
que descargas eletromagné-
ticas afetaram boa parte da 
rede. Até as 13h de ontem nem 
todos os semáforos haviam 
voltado à normalidade. As 
equipes da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana de João Pessoa (Semob-
JP) permaneceram em alerta, 
monitorando as 100 câmeras 
distribuídas em pontos es-
tratégicos da cidade a fim de 
orientar os condutores.

As equipes de técnicos de 
manutenção da Semob reali-
zaram 20 atendimentos, prio-
rizando os locais com maior 
demanda de tráfego, a nos 
principais corredores a exem-
plo das Avenidas Epitácio Pes-
soa, Beira Rio, Pedro II e prin-
cipal dos Bancários. Em todos 
os trechos em que ocorreram 
problemas nos semáforos, 
agentes de mobilidade urba-
na controlaram o trânsito en-
quanto outro grupo fazia a 

Semáforos em pane “enlouquecem” o trânsito

Leia mais na página 6

manutenção nos equipamen-
tos, permanecendo no local até 
que os aparelhos voltassem a 
funcionar.

A recomendação era que 
os condutores de veículos 
transitassem com a máxima 
atenção e velocidade mode-
rada, para reduzir o risco de 
acidentes. A expectativa era 
que no período da tarde, to-
dos os semáforos voltassem 
à normalidade. No sentido 

de conter os problemas dos 
semáforos com mais rapidez, 
a Semob-JP disponibilizou os 
números 118 e (83) 9 8760-2134 
(WhatsApp) para a população 
informar ocorrências de trân-
sito na capital.

Defesa Civil
Mesmo com as fortes chu-

vas registradas em João Pes-
soa desde a noite do domin-
go a Defesa Civil não recebeu 

nenhuma chamada de emer-
gência, ou urgência, mas con-
tinuou em estado de alerta 
para qualquer ocorrência. A 
maioria das ligações para a 
Defesa Civil ontem foi de re-
gistro de alagamentos e trân-
sito lento em diversos pontos 
da cidade.

Em razão das fortes chu-
vas a Defesa Civil dá as se-
guintes orientações: fique em 
casa e saia apenas em casos de 
necessidade; redobre a aten-
ção no trânsito, mantenha dis-
tância entre os veículos e não 
exceda a velocidade para evi-
tar acidentes nas vias alaga-
das; evite se abrigar embaixo 
de árvores para não ser atin-
gido por raios; ao perceber si-
nais de processo erosivo em 
barreiras, inclinação de pos-
tes ou árvores, mantenha dis-
tância e em caso de necessida-
de, acione Defesa Civil através 
dos telefones 0800-285-9020 e 
98831-6885, que funcionam 24 
horas, ou o Corpo de Bombei-
ros pelo 193.

Defesa Civil recebeu apenas ligações sobre alagamentos e trânsito lento

Foto: Evandro Pereira

Pessoense começou a semana enfrentando chuva forte; Inmet lançou alerta laranja de perigo de temporal para o Litoral paraibano 

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Efeito
Capital atingiu, 

em 23 dias, os 280 
milímetros de chuvas 
previstos para todo o 

mês de maio
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Meteorologistas dos nove 
estados do Nordeste vão se 
reunir por videoconferência, 
hoje, para fazer a previsão do 
tempo para o inverno, que co-
meça oficialmente no próxi-
mo dia 21 de junho. No entan-
to, conforme informações de 
Flaviano Fernandes, do Ins-
tituto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet), algumas áreas 
da Paraíba devem se prepa-
rar para temperaturas abai-
xo de 15°C.

Já em meados de maio, as 
temperaturas começaram a 
diminuir na Paraíba. Na ca-
pital, a sensação térmica e 
a temperatura estão caindo, 
ao passo que a umidade está 
crescendo. Segundo o meteo-
rologista do Inmet, “estamos 
no período chuvoso do setor 
leste. Esse período chuvoso 
vai de abril até julho, poden-
do se estender até agosto. As 
chuvas mais intensas nesse 
período são devidas ao siste-
ma conhecido como Ondas 
de Leste ou Distúrbio Ondu-
latório de Leste.”

Os Distúrbios Ondulató-
rios de Leste (DOLs) são per-
turbações no campo de ven-
to e pressão, que ocorrem na 
faixa tropical do globo terres-
tre. Eles surgem no Oceano 
Atlântico, próximo à costa da 
África, e avançam, movendo-
se de leste a oeste, até atingi-
rem o litoral nordestino brasi-
leiro. É esse sistema de Ondas 
de Leste que influencia a pre-
cipitação em regiões tropi-
cais, sendo um fator decisivo 
da intensidade e frequência 
do regime de chuvas duran-
te a estação chuvosa.

De acordo com Flaviano 
Fernandes, a média de tem-
peraturas na Paraíba, duran-
te o inverno, costuma ficar em 
torno dos 25°C. “Lembrando 
que o que chama a atenção 

são as temperaturas míni-
mas”, ele alerta: “Essas po-
dem ser abaixo de 15°C em 
alguns municípios.” O meteo-
rologista do Inmet avisa que 
“no inverno, os municípios 
mais frios estão no agreste. 
Além daqueles que estão lo-
calizados nos topos das ser-
ras, inclusive municípios lo-
calizados no Sertão.”

Segundo a meteorologista 
da Agência Executiva de Ges-
tão das Águas (Aesa), Mar-
le Bandeira, que vai partici-
par da videoconferência com 
os meteorologistas do Nor-
deste, “o inverno no estado 
este ano está dentro da média 
dos anos anteriores, mas só 
vamos nos aprofundar nes-
sa previsão durante a video-
conferência.” A informação 
quanto à estação do frio no 
estado também foi confirma-
da por Flaviano Fernandes, 
do Inmet, que afirmou que a 
previsão para 2022 “é de um 
inverno com temperaturas 
dentro da média.”

Quanto a variação de cli-
ma na região, a meteorologis-
ta da Aesa comenta que, “no 
Nordeste, o clima é bem pa-
recido. Existem alguns micro-
climas, mas no geral é bem 
parecido. Não há muita dis-
crepância entre a Paraíba e 
os demais estados”. Todavia, 
dentro do estado, as tempera-
turas variam de região para 
região. 

Especialistas elaboram, hoje, as previsões climáticas para o Nordeste durante o inverno através de videoconferência

PB: temperatura pode chegar a 15°C
previsão meteorológica

Nalim Tavares 
Especial para A União

Na capital
A sensação térmica e 
a temperatura estão 

caindo, ao passo 
que a umidade está 

crescendo

n 

A média de 
temperaturas 
na Paraíba, 
durante o 
inverno, 
costuma 
ficar em 
torno dos 
25°C

• Média das temperaturas na Paraíba para o inverno

REGIÃO  MÁXIMA  MÍNIMA
SERTÃO   30°C   20°C
CARIRI   28°C   18°C
AGRESTE  25°C   17°C  
BREJO   22°C   16°C
LITORAL  28°C   20°C

(Fonte: Marle Bandeira, meteorologista da Aesa)

 
 

O período de inverno é mar-
cado por chuvas e ventanias 
que podem, em alguns casos, 
ocasionar a queda de árvores 
ou galhos dessas árvores. Esse 
risco de queda também se con-
figura em risco de acidentes 
para motoristas, pedestres e a 
população, de maneira geral. 
Em João Pessoa, cai uma média 
de 40 árvores anualmente. Com 
as chuvas do final de semana 
foram registradas duas quedas 
de árvores na capital. 

Em 2022, até agora, já foram 
registradas a queda de 28 e o in-
verno, oficialmente, ainda não 
começou. A fim de evitar os 
possíveis acidentes e essas que-
das, existem divisões que traba-
lham na manutenção e preven-
ção de quedas das cerca de 300 
mil árvores viárias que existem 
na capital paraibana.

O engenheiro agrônomo 
Anderson Fontes, diretor de 
Controle Ambiental da Secreta-
ria Municipal do Meio Ambien-
te de João Pessoa (Semam-JP), 
ressalta que esse risco acentua-
do de quedas na chamada “esta-
ção das chuvas” se dá em razão 
dos ventos fortes, mas também 
de outros fatores como o acú-
mulo de água na copa das ár-
vores (elas ficam mais pesadas), 
sistema radicular muito com-
pactado com cimento demais 
em cima da raiz, presença de 
fungos, entre outros. 

Para evitar os acidentes re-

Chuvas causam quedas de árvores em JP
Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

lacionados ao tombamento de 
árvores ou galhos, o trabalho 
dos órgãos competentes envol-
ve a chamada poda de conten-
ção e de conformação, além de 
outros serviços que estão asso-
ciados ao planejamento do ma-
nejo arbóreo da cidade. 

“Diminuir o volume da ar-
quitetura da copa das árvores, 
para que ela tenha esse acúmu-
lo de água, mas não fique mui-
to pesada. Desobstruir parte do 
sistema radicular, onde a alve-
naria está toda cobrindo a raiz 
e essa raiz é sufocada, ficando 
sem oxigenação. Resolver tam-
bém problemas de saúde das 
árvores, verificando as que es-
tão com fungos apodrecedores, 
com problemas de cupim” são 
alguns exemplos de atividades, 
de acordo com Fontes.

A manutenção das árvores 
e a prevenção de quedas é um 
trabalho que, na capital da Pa-
raíba, envolve a Semam e a Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Urbano (Sedurb-JP), ambas 
vinculadas à Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa. Na seção 
de Meio Ambiente, a respon-
sabilidade envolve o mapea-
mento e diagnóstico das árvo-
res urbanas/viárias da cidade. 
“Através de sua equipe técni-
ca verificando as condições da 
saúde das árvores, as questões 
das infraestruturas das copa 
das árvores e, enfim, todo esse 
monitoramento”, explicou An-
derson. 

A segunda parte envolve 
a Sedurb, que é responsável 
por fazer o levantamento das 
urgências para os serviços de 

poda e desenvolver a progra-
mação deles. Se um morador 
identificar uma árvore apresen-
tando risco de queda, um cres-
cimento inadequado ou aspec-
to seco, por exemplo, é possível 
entrar em contato com a Divi-
são de Arborização e Reflores-
tamento da Semam por meio 
do telefone (83) 9 8645-8430. 
“Nesse caso, a pessoa vai pe-
dir uma avaliação e, dentro do 
contexto, a Semam vai infor-
mar como abrir um processo”, 
informou Pontes. 

Em casos de chuvas e esse 
risco aparente de queda de ár-
vore, a população deve entrar 
em contato com o Corpo de 
Bombeiros (193) ou com a pró-
pria Semam, através do núme-
ro 3218-9208, que é a Divisão de 
Fiscalização Ambiental.

Foto: Clóvis Roberto

Com a chegada do período chuvoso e a proximidade do inverno, a sensação términa e a temperatura já estão em queda

Foto: Roberto Guedes/Arquivo A União

Chuvas e ventos fortes são fatores que aumentam os riscos de quedas de árvores, aponta a Semam

Trauma registra doação de órgãos
em joão pessoa

A doação de órgãos re-
gistrada na madrugada des-
se domingo (22) no Hospital 
de Trauma de João Pessoa 
vai transformar a vida de 
cinco paraibanos que aguar-
davam na fila de transplan-
tes. O doador, um jovem de 
18 anos, teve morte encefá-
lica confirmada após a rea-
lização de exames clínicos 
e de imagem e a doação só 
foi feita depois do consenti-
mento da família. 

Foram feitas as doações 
do fígado, dos dois rins e 
das córneas. Todos os recep-
tores foram paraibanos que 
estavam inscritos na fila de 
espera. 

O trabalho de retirada 
na unidade durou cerca 
de duas horas e envolveu 
uma equipe multidiscipli-

nar, composta por médicos, 
equipe de enfermagem e 
instrumentação. Os serviços 
de psicologia e assistência 
social também deram todo 
o suporte durante o proces-
so, desde o primeiro contato 
com a família e após o pro-
cedimento. 

O fígado foi implanta-
do em um homem de 60 
anos, o rim esquerdo em 
uma adolescente de 14 anos 
e o rim direito, foi desti-
nado para um homem de 
69 anos. Como determina 
a legislação brasileira, no-
mes e outros dados dos re-
ceptores não podem ser di-
vulgados. 

 “O processo de doação 
e transplante de órgãos são 
carregados de emoção, em 
que um momento de luto 

e tristeza se transforma em 
ato de generosidade e amor. 
Cada gesto de doação tem 
muito sentimento envolvi-
do, por isso temos muita 
gratidão por cada sim que 
é dado,” pontua a chefe do 
Núcleo de Ações Estratégi-
cas da Central de Transplan-
tes, Rafaela Carvalho. 

 Atualmente, a lista de es-
pera por doação de órgãos 
na Paraíba tem 303 pesso-
as aguardando uma córnea, 
quatro pessoas esperando 
um coração, 18 pacientes a 
espera de um fígado e 180, 
esperando um rim. Já fo-
ram realizados em 2022, 112 
transplantes.

Médicos captaram fígado, rins e córneas de jovem doador de 18 anos

Foto: Secom-PB

hoje

PMJP lança programa 
Ação Escola Antirracista

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio de uma parce-
ria entre a Secretaria de Edu-
cação e Cultura (Sedec) e a 
Coordenadoria de Promoção 
à Cidadania LGBT e Igualda-
de Racial, lança, hoje, a partir 
das 10h, no auditório do Paço 
Municipal, no Centro da Ca-
pital, o programa Ação Esco-
la Antirracista.

O programa, que tem 
como objetivo combater o ra-
cismo dentro das unidades 
de ensino da capital, promo-
verá uma série de palestras 
acerca do tema com estudan-
tes do 8º e 9º anos. Neste pri-
meiro momento, a ação será 
realizada em 14 escolas. A 
primeira delas será Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental Zumbi dos Palma-

res, no dia 10 de junho, a par-
tir das 9h.

“O projeto é uma excelen-
te oportunidade para levar o 
debate racial para o ambien-
te escolar. Nessa perspecti-
va, o chão da escola é um es-
paço onde é possível iniciar a 
construção de uma sociedade 
pautada na equidade racial e 
nos Direitos Humanos”, des-
tacou Lucian Souza da Silva, 
diretor da Seção de Direitos 
Humanos, Projetos Integra-
dores e Projeto de Vida da Se-
cretaria de Educação.

Geraldo Filho, que co-
manda a Coordenadoria de 
Promoção à Cidadania LGBT 
e Igualdade Racial de João 
Pessoa, revelou que, em bre-
ve, ele será levado para outras 
escolas da capital.

Serviço
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Paraíba

Curtas
Operação Paradigma detêm 
mais de 150 no fim de semana

A Polícia Militar prendeu e apreendeu 153 sus-
peitos de crimes, nesse fim de semana, durante as 
atividades da Operação Paradigma. No período, 
foram apreendidas 28 armas de fogo, recuperados 
26 veículos roubados e retirados das ruas mais de 
cinco quilos de entorpecentes.

Para os próximos dias, haverá reforço nas áreas 
comerciais, já que as compras para as festividades 
juninas, que voltam a acontecer após dois anos, 
devem aumentar o fluxo de pessoas e valores nas 
ruas. Várias modalidades de policiamento serão 
usadas, inclusive policiais a pé.

Entre os resultados alcançados nesse fim de 
semana, conforme a Coordenadoria de Estatística 
e Avaliação (EM/7), está a redução de 33% dos Cri-
mes Violentos Patrimoniais, em comparação com o 
mesmo período do ano passado, com destaque para 
as quedas nos indicadores de roubos a pessoas, 
residências, estabelecimentos comerciais e carros.

Servidor é preso pelo crime 
da “saidinha de banco”

Um servidor público, que não teve a identi-
dade revelada, foi preso numa ação integrada, 
por agentes das Delegacias de Repressão ao 
Crime Organizado (Draco) e de Roubos e Fur-
tos de Campina Grande. 

O funcionário é acusado de ter cometido 
o crime da “saidinha de banco”, em 2015, no 
bairro da Liberdade, naquela cidade do Agres-
te paraibano. Segundo as investigações, o 
crime foi praticado com apoio de outra pessoa; 
eles teriam aguardado a saída da vítima, após 
sacar dinheiro em agência bancária. 

A dupla teria anunciado o assalto. Após 
se apoderar de uma expressiva quantia de 
dinheiro, conseguiu fugir. A prisão aconteceu 
em João Pessoa, em cumprimento a mandado 
de prisão. A polícia ainda está à procura da 
pessoa que deu a ‘dica’ para a dupla.

Casal é suspeito de matar 
estudante em assalto

Um casal está sendo procurado, suspeito 
do assassinato do estudante Leonardo de 
Andrade Leal, de 18 anos, ocorrido na noite 
de domingo (22), no bairro Treze de Maio, em 
João Pessoa. 

O delegado Rodolfo Santa Cruz, titular da 
Delegacia de Homicídios da capital, disse que 
os policiais estão analisando imagens de câme-
ras do local do crime para identificar o casal.

O crime aconteceu na Rua Alírio Nascimen-
to quando a vítima se dirigia para o ensaio de 
uma quadrilha junina. ‘Léo’ teria reagido, seu 
amigo correu e ele foi baleado. O casal levou 
o celular e duas correntes de prata da vítima.

PM prende suspeito de 
assaltos em Santa Rita

Um suspeito de vários assaltos na cidade de 
Santa Rita, Região Metropolitana de João Pes-
soa, foi preso em flagrante, no fim de semana. 
Segundo informações, o preso, de 23 anos, era 
foragido da Justiça pelo crime de roubo.

A prisão foi realizada por uma guarnição 
do 7º BPM quando realizava rondas e recebeu 
informações de que dois homens teriam aban-
donado um veículo, com restrição de roubo, no 
estacionamento de um estabelecimento comer-
cial na cidade. 

Em uma moto, no bairro de Tibiri, a dupla 
realizou roubo a um estabelecimento comer-
cial. Foi iniciada perseguição e a dupla foi in-
terceptada no bairro Marcus Moura, mas antes 
ambos atiraram contra os policiais. Um deles 
foi ferido e o outro conseguiu fugir. Foram 
apreendidos um simulacro de pistola, os veícu-
los e parte do material usado nos assaltos.
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A dupla estava com um simulacro e duas armas

“Ferrugem” é acusado de matar um comerciante e um universitário venezuelano

Suspeito de latrocínios é 
preso após perseguição

reincidente

Um homem suspeito de 
praticar latrocínios, vários 
assaltos com o uso da violên-
cia e ainda roubos ao patri-
mônio já se encontra em um 
presídio da capital. Djalma 
Roberto da Silva Félix Filho, 
o “Ferrugem”, de 19 anos, foi 
preso no bairro Colinas do 
Sul, em João Pessoa, quando 
se preparava para cometer 
mais um crime. Segundo o 
delegado João Paulo Amazo-
nas, a prisão aconteceu após 
perseguição e troca de tiros. 
Ele foi ferido em uma das per-
nas, atendido no Hospital de 
Trauma, e depois transferido 
para o presídio.

A “Ferrugem” são atribuí-
dos, somente este ano, dois la-
trocínios, sendo um no mês 
de janeiro, quando no bair-
ro do Geisel ele teria matado 
Osmildo Pereira de Sousa, 
40 anos, dono de uma borra-
charia. Na ocasião, ele estava 
numa moto roubada.

No dia 17 de março, no 
bairro de Jaguaribe, “Ferru-
gem”, junto com um com-
nheiro, teria matado com um 
tiro o venezuelano Jean Car-
los Cabello Aguillera, de 26 

anos. A vítima era estudan-
te universitário do curso de 
Administração; como em ou-
tras ações, o bandido levou a 
moto da vítima.

Na Delegacia de Crimes 
Contra o Patrimônio da capi-
tal, conforme informou João 
Paulo Amazonas, “Ferru-
gem” era investigado por di-
versos crimes patrimoniais 
(roubos a motocicletas, esta-
belecimentos comerciais e ar-
rastões).

Imagens de câmeras de 
monitoramento nos locais dos 
dois latrocínios, como tam-
bém de outras ações do crimi-
noso foram consideradas im-
portantes pelo delegado para 
a sua localização. “Os crimes 
foram muito divulgados na 
imprensa, e geraram reper-
cussão no seio social, pois as 
vítimas eram pessoas de bem, 
trabalhadores”, disse o dele-
gado. No momento da prisão, 
“Ferrugem” estava com uma 
motocicleta roubada, uma 
arma de fogo, celulares e re-
lógio roubados. “Apesar de ter 
resistido à ação policial, inclu-
sive, atirando contra a equipe, 
os agentes da Delegacia usa-
ram a força proporcional, e o 
suspeito foi capturado”, disse 
o delegado. 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

O estudante venezuelano Jean Carlos e o comerciante Omildo Pereira
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Um confronto entre po-
lícia e um homem apontado 
como líder de organização 
criminosa provocou a mor-
te de Alberto Oliveira Dan-
tas, conhecido como “Cara de 
Chinelo”, que estava escondi-
do em uma residência, após 
ter apresentado um alvará de 
soltura falso em uma unida-
de prisional e, com isso, con-
seguiu fugir.

A troca de tiros aconteceu 
no sábado (21), na cidade de 
São Bento, Sertão do estado, 
e envolveu policiais militares 
e civis daquele município do 

Sertão paraibano. Informa-
ções dão conta de que a polícia 
realizou levantamento e des-
cobriu a localização de “Cara 
de Chinelo”, tendo montado 
um cerco para dar cumpri-
mento a um mandado de pri-
são expedido contra ele. 

Ao avistar os policiais, o 
criminoso tentou fugir pu-
lando muros de residências e 
reagiu à ação policial efetuan-
do tiros. “Cara de Chinelo” foi 
socorrido para o hospital de 
São Bento, mas devido à gra-
vidade dos ferimentos, não re-
sistiu. No local foram apreen-

didos, dentro de uma sacola, 
carregadores e farta muni-
ção, principalmente de pisto-
las, além de drogas e dinheiro.

“Cara de Chinelo” tinha 
uma vasta ficha criminal, pois 
respondia por homicídios, 
roubos e sequestros e sempre 
divulgava fotos portando ar-
mas, entre elas, metralhadora 
e pistolas. Recentemente, te-
ria postado um vídeo dizen-
do que “ia mudar de vida”. Se-
gundo a polícia, ele participou 
de um assalto a uma agência 
dos Correios, na cidade de 
Timbaúba dos Batistas (RN).

Bandido morre em troca de tiros com a polícia
no sertão do estado

“Cara de Chinelo”: perigoso
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O encontro de amigos, em 
um bar, no centro da cidade 
de Esperança, Agreste do es-
tado, terminou em tragédia 
com um jovem morto e mais 
duas pessoas feridas a faca-
das. O principal suspeito do 
assassinato e da dupla tenta-
tiva de homicídio, identifica-
do por Rodrigo Marchante ou 

Rodrigo do Gado, ainda não 
foi localizado e a polícia solici-
ta o apoio da população infor-
mando o paradeiro dele atra-
vés do 197 (Disque Denúncia).

A vítima do crime foi Luan 
Oliveira Silva, de 22 anos, que 
sofreu uma facada nas costas e 
morreu ainda no local. As ou-
tras duas vítimas, que são ir-

mãos, foram socorridas para 
a unidade hospitalar da cida-
de, sendo um deles transferi-
do para o Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campina 
Grande.

Uma guarnição da Polícia 
Militar esteve no local e tomou 
conhecimento que várias pes-
soas bebiam no bar e, em dado 

Dono de açougue mata uma pessoa e fere duas
briga em bar

momento, iniciaram uma dis-
cussão. Rodrigo Marchante 
deixou o local, se dirigiu até 
um veículo e voltou armado 
com uma faca e, de surpresa, 
deu violento golpe nas costas 
de Luan. As outras duas ví-
timas tentaram conter a con-
fusão e também foram esfa-
queadas.

Em seguida, Rodrigo te-
ria saído ainda com a faca na 
mão direita, e depois desapa-
receu. Até o final da tarde de 
ontem, não havia sido locali-
zado. O suposto autor da tra-
gédia é proprietário de um 
açougue em Esperança e bas-
tante conhecido. 

Ao ouvir testemunhas, a 
polícia soube que Rodrigo 
teve desentendimentos com 
os dois rapazes feridos, no 
entanto, não existe informa-
ção se ele tinha alguma rixa 
com o jovem morto. Luan es-
tava no local comemorando, 
pois sua companheira esta-
va grávida do segundo filho 
do casal.

Fotos: Redes Sociais

Rodrigo (E) teria utilizado uma faca para matar Luan Oliveira (D) e ferir mais duas pessoas 

“Ferrugem” foi capturado durante troca de tiros com a polícia
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O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria Executi-
va de Segurança Alimentar 
e Economia Solidária (Se-
saes) e Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), continua reali-
zando ações para fortalecer 
a agricultura familiar, entre 
as quais viabilizar uma me-
lhor distribuição dos produ-
tos deste setor. Assim, mais 
13 municípios, além de 84 já 
beneficiados, estão receben-
do caminhões equipados com 
baú isotérmico, que também 
vão modernizar as Centrais 
de Recebimento de Produtos 
da Agricultura Familiar. A 
ação é fruto de convênio en-
tre o Governo do Estado e o 
Governo Federal, no valor de 
R$ 2,3 milhões.

Na sexta-feira, o gover-
nador João Azevêdo fez a 
entrega de um desses cami-
nhões ao município de Pra-
ta. Na ocasião, a agriculto-
ra e produtora rural Márcia 
Cristina Guimarães fez ques-
tão externar sua alegria pelo 
benefício. Ela comercializa 
milho, feijão, abobrinha, je-
rimum, coentro, alface, cou-
ve, caju, pinha, mamão e me-
lancia, além de leite de cabra, 
e disse que “esse caminhão 
vai ajudar e muito, porque 
nós vamos trazer os produ-

Caminhões com baú isotérmico vão modernizar as Centrais de Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar

Ação beneficia mais 13 municípios 
segurança alimentar

tos que produzimos no cam-
po para entrega na cidade. 
Diariamente entregamos 20 
litros de leite de cabra e cer-
ca de 100 quilos de verduras, 
hortaliças, frutas e legumes”.

O secretário de Agricul-
tura do Município de Prata, 
Haron Salvador, agradeceu 
ao governador João Azevê-
do pela iniciativa em prol da 
agricultura familiar. “Esse 
incentivo para escoar a pro-
dução, esse carro vai melho-
rar a logística na distribuição 
das compras governamen-
tais, também nas doações de 
alimento às famílias carentes; 
muito obrigado governador”, 
afirmou o secretário.

Para a presidente da As-
sociação de Criadores de 
Caprinos e Ovinos da Pra-
ta (ACCOP), Paula Tarssya-

na Barros dos Santos Pauli-
no, o veículo entregue é de 
grande importância porque 
irá beneficiar todos os pro-
dutores. “Nós que fazemos 
aquisição de leite e apanha-
mos em outras cidades, o ca-
minhão ajudará para que seja 
captado na cidade de Ouro 
Velho para entregas no mu-
nicípio, onde temos um pon-
to de distribuição. Além da 

cidade de Prata, a associação 
comercializa para as cidades 
de Alcantil, Barra de São Mi-
guel, Caraúbas, Queimadas 
e Riacho de Santo Antônio. 
Temos hoje cerca de 100 pro-
dutores associados, que pro-
duzem e comercializam cer-
ca de 2.200 litros por dia, que 
são recebidos, beneficiados e 
comercializados através do 
Programa Alimenta Brasil.”, 

comemora Paula.
Os caminhões integram 

um convênio entre o Gover-
no do Estado e o Governo 
Federal, no valor de R$ 2,3 
milhões, complementar ao 
convênio com valor de R$ 9,9 
milhões, do Programa Ali-
menta Brasil (PAB), anterior-
mente denominado Progra-
ma Aquisição de Alimentos 
(PAA), que contempla muni-

cípios com kits de equipamen-
tos compostos por freezer, ba-
lança, computador e palets. 
Também serão atendidos os 
municípios de Carrapateira, 
Conceição, Condado, Cruz do 
Espírito Santo, Duas Estradas, 
Itatuba, Princesa Isabel, San-
ta Terezinha, São José do Es-
pinharas, São José da Lagoa 
Tapada, São José de Piranhas 
e Tavares. 

Acordo
A ação é fruto 
de convênio 

entre o Governo 
do Estado e o 

Governo Federal, 
no valor de 

R$ 2,3 milhões

PB rural sustentável

Governo abre licitação para 
instalar dessalinizadores 

O Governo do Estado, por 
meio do Projeto Cooperar/PB 
Rural Sustentável, publicou, 
na sexta-feira (20), no Diário 
Oficial do Estado, processo 
de licitação (edital 003/2022) 
para contratação de empresa 
habilitada para implantação 
de 26 dessalinizadores com 
Energia Fotovoltaica. Os lici-
tantes elegíveis deverão apre-
sentar ofertas lacradas para a 
construção de obras civis, for-
necimento e instalação dos 
equipamentos na zona rural 
da Paraíba.

Os dessalinizadores têm 
proporcionado inúmeros be-
nefícios socioeconômicos e 
ambientais e possibilitam se-
gurança hídrica, através do 
fornecimento de água potá-
vel de boa qualidade, promo-
vem a transformação social 
com a gestão dos recursos 
hídricos locais; utilizam a 
energia solar (limpa e reno-
vável) para a promoção de 
água potável, além de possi-
bilitarem a convivência com 
o Semiárido. 

Os licitantes elegíveis in-
teressados, que atendam aos 
requisitos estabelecidos, de-
vem enviar as ofertas por 
meio eletrônico, através do 
site http://www.cooperar.
pb.gov.br/downloads, onde 
também estarão disponí-
veis todas as instruções. As 
ofertas devem ser entregues 
até as 15h30, do dia 20 de ju-
nho de 2022, impressa e di-
gital. O envio por meio ele-
trônico não será permitido. 
Em caso de dúvidas, os lici-
tantes contarão com orienta-
ções da Central de Atendi-
mento – Tira dúvidas – (83) 
9.9895.7095.

As ofertas serão abertas 
em sessão pública na presen-
ça dos representantes desig-
nados dos licitantes no dia 
21/06/2022, no seguinte en-

dereço: Comissão Especial 
de Licitação, Avenida Epitá-
cio Pessoa, 4756 – Cabo Bran-
co – João Pessoa (PB) – CEP: 
58045-000. Primeiro será fei-
ta análise e divulgação das 
propostas de preços, e a par-
tir daí, em um prazo de até 48 
horas, para análise de habili-
tação fiscal e técnica que será 
comunicada aos licitantes, 
conforme o edital. As ofer-
tas recebidas fora do prazo 
serão rejeitadas.

 
Cooperar 

O Projeto Cooperar, ao 
longo dos anos, vem acu-
mulando uma considerável 
experiência no âmbito do 
desenvolvimento rural sus-
tentável no estado da Para-
íba. Nesse contexto, o pro-
grama PB Rural Sustentável, 
com apoio do Banco Mun-
dial, tem entre suas ações um 
componente (Componente 2) 
voltado para proporcionar às 
famílias de pequenos produ-
tores rurais, o acesso à água e 
a redução da vulnerabilida-
de agroclimática.

O programa PB Rural 
Sustentável do Governo do 
Estado é executado pela Se-
cretaria de Agricultura Fa-
miliar e do Desenvolvimento 
do Semiárido (Seafds) e Pro-
jeto Cooperar, em parceria 
com o Banco Mundial

aProveitamento de umBu

Agricultores participam de oficinas
A produção de umbu, na 

região do Cariri, é uma al-
ternativa de renda para fa-
mílias agricultoras. Para in-
centivar o cultivo e agregar 
valor ao produto, a Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer), 
vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Agrope-
cuário e da Pesca (Sedap), 
promove uma série de capa-
citações e troca de experiên-
cia para melhor aproveita-
mento do fruto.

 Na região administra-
tiva da Empaer em Campi-
na Grande, neste mês, fo-
ram realizadas sete oficinas 
com 77 participantes, mi-
nistradas pelas extensionis-
tas Maria Brasileiro e Maria 
Gomes, com apoio do exten-
sisonista rural Tibúrcio de 
Lima e acompanhamento 
do gerente regional Ailton 
dos Santos.

 Na troca de experiências 
durante as oficinas, os parti-
cipantes aprendem a mani-
pular doces, geleia, mousse, 
compota, suco, umbuzada, 
cocada, doce em pasta de 
acerola e licor.

 Foram beneficiados pro-
dutores rurais das comuni-
dades Gaspar, Tambor, Serra 
de Joaquim Vieira, no Dis-
trito de São José da Mata, 
em Campina Grande, como 
também dos municípios de 
Santa Cecília, Umbuzeiro 
e Queimadas.  Na semana 
passada o curso sobre deri-
vados do umbu aconteceu no 
assentamento José Antônio 
Eufrouzino, Distrito de Ca-
tolé de Boa Vista. 

Na ocasião, com a partici-
pação do estagiário Franklin 
Gomes, da Escola Agrícola 
de Bananeiras, foi prestado 
atendimento e esclarecidas 
dúvidas dos agricultores.

 Sob a coordenação da as-

sessora regional Lourdinha 
Farias, a equipe de exten-
sionistas sociais da região 
de Campina Grande defi-
niu uma programação para 

a realização de novos cur-
sos nos próximos meses, 
visando atender às famí-
lias rurais de acordo com 
as demandas nas comuni-

dades, no trabalho de par-
ceria com Conselhos Muni-
cipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e outros 
parceiros.

Os participantes aprendem a manipular doces, geleia, mousse, compota, suco, umbuzada

Na região administrativa da Empaer, em Campina Grande, foram realizadas, este mês, sete oficinas

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB
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O programa 
contempla 
municípios 
com kits de 
equipamentos 
compostos 
por freezer, 
balança,  
computador  
e palets

Na sexta-feira passada, o governador João Azevêdo fez a entrega de um desses caminhões ao município de Prata

Foto: Secom-PB

Aponte para o QR Code 
para enviar ofertas por 

meio eletrônico
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Em João Pessoa, Festival de Cinema no Meio do Mundo começa hoje e irá homenagear Zezita Matos e Fernando Teixeira

Mostra celebra os consagrados
AudiovisuAl

A edição Paraíba 2022 do 4° 
Festival de Cinema no Meio 
do Mundo (Festcimm), cujo 
tema é “Celebração e apren-

dizado”, começa hoje, na cidade de João 
Pessoa, sendo realizado gratuitamen-
te e em formato híbrido. A programa-
ção do evento (confira no box abaixo) se 
norteará pelo centenário da Semana 
de Arte Moderna de São Paulo e home-
nageará – em clima de celebração – os 
80 anos de idade dos atores Fernando 
Teixeira e Zezita Matos. O festival será 
aberto às 18h30, no Cine Bangüê do Es-
paço Cultural José Lins do Rego, e, em 
seguida, a partir das 19h30, haverá a 
exibição, na Mostra Longa-metragem, 
do filme King Kong en Asunción (Brasil, 
Bolívia, Paraguai), dirigido pelo per-
nambucano Camilo Cavalcante.

Na capital paraibana, as atividades 
prosseguem até a próxima quinta-feira 
(dia 26) e em seguida, no mês de junho, 
cumpre circuito nas cidades de Prince-
sa Isabel (nos dias 3, 4 e 5); Cabaceiras 
(dias 17, 18 e 19) e Areia (apenas de for-
ma virtual). O encerramento vai ser na 
cidade de Garanhuns, em Pernambuco, 
do dia 9 a 13 de agosto. Mais informa-
ções podem ser conseguidas através do 
site oficial do evento (www.festcimm.
com.br) ou pelo perfil oficial no Insta-
gram (@festcimm).

“A primeira edição do festival foi 
presencial e agora, com a edição 2022, 
retomamos o formato, pois estávamos 
esperando pelo calor humano, e a ex-
pectativa é de que possamos atender 
essa carência. Mas a experiência trazi-
da com o surgimento da pandemia da 
Covid-19 nos leva a manter, também, o 
formato híbrido do evento. Nessa edi-
ção atual, deverão ser exibidos, no to-
tal, cerca de 70 filmes de longa e curtas-
metragens do Brasil e de outros países, 
como França e México”, disse o coor-
denador-geral do Festcimm, Tiago A. 
Neves. Ele lembrou que, em 2020, as 
transmissões do evento audiovisual 
atingiram países nos continentes ame-
ricano, europeu, africano e asiático, 
num público geral de 30 mil pessoas 
e cuja pretensão é ampliar ainda mais 
essa quantidade.

Na próxima quinta-feira (26), a pro-
gramação terá sessão homenagem a 
partir das 18h30, com o filme O Olhar 
de Zezita, da diretora Mercicleide Ra-
mos, para Zezita Matos, e, às 19h, com 
Papa Rabo, referência à montagem da 
peça dirigida por Fernando Teixeira. 
E, às 19h30, os dois artistas vão receber 
troféus do festival em reconhecimen-
to por suas trajetórias artísticas. “Eles 
vão ter homenagem não apenas pelos 
80 anos que comemoram, em 2022, mas 
também pela contribuição que dão ao 
teatro e ao cinema, colaborando para 
o engrandecimento e divulgação do 
audiovisual no Estado”, destacou Tia-
go A. Neves.

“Fiquei muito surpresa, agradeci-
da e satisfeita, ao saber dessa home-
nagem. Cada homenagem que recebo 
aumenta a minha responsabilidade e 
o meu compromisso de fazer arte de 
resistência e de qualidade”, confessou 
Zezita Matos. “Cheguei do Maranhão 
no último domingo, para onde fui 
passar 15 dias, diante de dificuldades, 
como o transporte, na cidade de Ur-
bano Santos filmando O Baldio Som de 
Deus, do diretor maranhense Frederi-
co Machado que é uma ode às mulhe-
res”, disse a premiada atriz.

Referindo-se ao curta-metragem O 
Olhar de Zezita, a artista, que comple-
tará 80 anos de idade em 28 de agos-
to, agradeceu à diretora do filme. “Foi 
outra homenagem que recebi de Mer-
cicleide Ramos, sem ela me conhecer. 
Numa edição do Fest Aruanda, em 
João Pessoa, ela pediu para falar co-
migo para dizer que ia escrever sobre 

a minha história. Foi um grande pre-
sente e até hoje sou grata a Merciclei-
de”, confessou Zezita Matos, que tam-
bém é a atual presidente da Academia 
Paraibana de Cinema (APC).

Quanto ao filme A História da Eter-
nidade, longa-metragem do diretor Ca-
milo Cavalcante que integra a progra-
mação do Festcimm, a atriz lembrou 
de um fato curioso. “É um filme lin-
díssimo e o próprio Camilo veio até a 
minha casa, acompanhado pelo res-
ponsável pela fotografia, o paraibano 
Walter Carvalho, para me convidar, 
tendo afirmado que escreveu a perso-
nagem pensando em mim. Esse filme 
é a história de três mulheres de vidas e 
gerações diferentes, sendo que eu faço 
a mais velha. As outras duas são Mar-
célia Cartaxo e Débora Ingrid”, elen-
cou Zezita Matos.

Ela contou que está bem e continua 
trabalhando, desde 1958 para cá, levan-
do a vida, porque a idade ainda não 
pesa. “Enquanto tiver lucidez e conse-
guir decorar os textos continuarei tra-
balhando. Nunca pensei e não fiz nada 
fora do comum para chegar a receber 
essas homenagens, ao longo da minha 
carreira. Sou uma pessoa que se dedi-
ca ao teatro e ao cinema. Isso veio na-
turalmente na minha  ida, como outras 
coisas também vieram, como ter sido a 
primeira mulher a dirigir o Teatro San-
ta Roza e ser a primeira mulher presi-
dente da Academia Paraibana de Ci-
nema, para a qual fui reconduzida ao 
cargo”, apontou Zezita Matos.

Rompendo fronteiras
O ator Fernando Teixeira, que co-

memorará 80 anos de idade no dia 5 
de outubro, também confessou sua sa-
tisfação pela homenagem a ser presta-
da pelo 4° Festival de Cinema no Meio 
do Mundo. “Isso é prova de que meu 
trabalho está legal e é de qualidade”, 
resumiu ele, que atua no longa King 
Kong en Asunción, dirigido por Cami-
lo Cavalcante. “Eu digo que me inter-
nacionalizei com esse filme porque foi 
a primeira vez que fui trabalhar numa 
produção em outro país, no caso o Pa-
raguai. As cenas foram gravadas em 
Assunção e fiz o personagem Antô-
nio, que deixou a vida de bandido e 
se regenera para ser barbeiro. Mas ele 
reencontra seu amigo, cujo apelido é 
King Kong por ser parecido com um 
macaco, que ainda atua como matador, 
e ficamos conversando e relembrando 
nossas vidas. É um filme muito boni-
to e interessante”, disse ele.

Fernando Teixeira lembrou que 
começou a estudar para ser ator em 
1961, num curso ministrado por Eu-
gênio Kusnet, no Teatro Oficina, em 
São Paulo. “Viver o set de filmagens é 
uma coisa maravilhosa porque estou 
produzindo, criando e conhecendo no-
vas pessoas. Fiz 66 filmes e hoje vou a 
Cabedelo para gravar uma participa-
ção no filme O Sacrifício, curta de Ma-
riana Ramos”, contou ele.

Além de homenageados, Teixeira é 
amigo de Zezita Matos de longa data. 
“Em 1965, trabalhamos como atores na 
peça A muito curiosa história da virtuosa 
matrona de Éfeso e, em 1976, eu a dirigi 
em O Auto da Compadecida, baseada no 
texto de Ariano Suassuna, em que ela 
fez a própria Compadecida”, afirmou 
o premiado artista.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Programação
CONFIRA TODAS AS ATRAÇÕES E EVENTOS DA MOSTRA:

n TERÇA-FEIRA (DIA 24) 
18h30 – Abertura;
19h30 – Mostra Longa-metragem (‘King Kong en Asunción’, de Camilo Cavalcante – Brasil,
Bolívia, Paraguai).

n QUARTA-FEIRA (DIA 25)
10h – Debate Mostra Longa-metragem (on-line);
16h – Mesa – A Revolução Modernista no Cinema (on-line);
19h – Sessão Homenagem (‘A História da Eternidade’, de Camilo Cavalcante – Brasil).

n QUINTA-FEIRA (DIA 26)
18h30 – Sessão Homenagem (‘O Olhar de Zezita’, de Mercicleide Ramos);
19h – Sessão Homenagem (‘Papa Rabo’, de Fernando Teixeira);
19h30 – Homenagem aos artistas Fernando Teixeira e Zezita Matos;
20h – Mostra Longa-metragem (‘Máquina do Desejo – 60 anos do Teatro Oficina’, de Lucas
Weglinski e Joaquim Castro – Brasil).

n 

Zezita 
Matos em ‘A 
História da 
Eternidade’, 
que será 
exibido 
amanhã: 
com um 
papel escrito 
pelo diretor 
pensando na 
atriz, filme 
acompanha a 
trajetória de 
três mulheres 
de vidas e 
gerações 
diferentes

n 

Fernando 
Teixeira no 
longa de 
abertura, 
‘King Kong 
en Asunción’: 
com cenas 
gravadas em 
Assunção, 
capital do 
Paraguai, ator 
encarnou um 
personagem 
que deixou 
a vida de 
bandido e se 
regenera para 
ser barbeiro
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Na minha infância, além dos grupos 
escolares, os pais contavam com a 
abnegação de professoras primárias, 

que se encarregavam da educação de crianças 
em idade escolar. A maioria lecionava de 
graça. As coisas foram evoluindo, criaram-se os 
ginásios, depois os cursos clássico e científico e 
o sistema educacional foi evoluindo, ao sabor da 
modernidade. Depois, aprimoraram-se os cursos 
universitários. Hoje, após várias modificações, as 
nossas crianças e jovens enfrentam verdadeiras 
maratonas para tentaram chegar até o vestibular 
(hoje, Enem) e cursaram uma universidade.

Não se pode dizer que o sistema educacional 
de antigamente era melhor do que o de 
hoje. É muito difícil fazer essa comparação, 
principalmente após o advento da tecnologia e as 
variadas formas modernas de comunicação. Mas 
o fato é que, atualmente, há uma forte corrente 
querendo restaurar o ensino domiciliar, ou seja, a 
educação infantil passar para a responsabilidade 
dos próprios pais ou parentes próximos. E, na 
última quinta-feira, o projeto de lei foi aprovado 
na Câmara Federal.

Porém, apurou-se que “oito em cada dez 
brasileiros demonstram rejeição ao ensino 
domiciliar” (Pesquisa Datafolha). O tema veio à 
tona por se constituir em mais uma das bandeiras 
ideológicas do Governo Bolsonaro e tem chances 
de ser regulamentada. Desde que passe pelo 
Senado. Um total de 78,5% discorda de os pais 
terem o direito de tirar os filhos da escola para 
ensiná-los em casa, alguns com discordância 
total, outros, em parte. O ensino domiciliar é pauta 
histórica de grupos conservadores e religiosos. 
Almejam os seus defensores conseguir sua 
aprovação para agradar sua base de apoio, 
guiados por princípios cristãos e ideológicos.

O nosso ensino tem falhas? Sim. Mas, após 
todos os avanços literários e tecnológicos, fica 
difícil empunhar essa bandeira, pois os defensores 
estão na contramão da grande maioria dos 
especialistas. Argumentam que, para regularizar 
o tema, estão preservando um direito das famílias 
de decidir como educar os filhos e que milhares 
de adeptos vivem sob insegurança jurídica. Já 
os críticos dessa teoria defendem que oficializar 
a opção fere o direito de frequentar a escola, 
considerada por eles crucial para a educação 
integral e para a socialização. Essa última visão 
tem forte adesão na população, apresentando 
um índice de 89,9%, entendendo que as crianças 
devem ter o direito de frequentar as escolas, mesmo 
que seus pais não queiram.

A educadora Denise Carreira, da Ação 
Educativa, diz que os dados mostram 
descompasso do governo e de grupos 
conservadores com os anseios da população, que 
sempre valorizou a escola. Segundo ela, “Crianças 
educadas de forma segregada ficam mais 
vulneráveis para enfrentar os desafios da vida. 
É a escolarização que possibilita socialização e 
esse espaço é muito importante para a formação 
integral das crianças.”

Segundo estudiosos, a rejeição dos que 
não querem o novo modelo estaria associada 
à importância dada à socialização na escola 
e à conclusão de que pais não são aptos a 
ensinar como os professores. Por outro lado, a 
preocupação com a forma que a escola aborda 
valores da família é decisivo para os que 
defendem o modelo. Desde priscas eras se sabe 
que a escola não é apenas o local para adquirir 
conhecimento, mas está ligada à própria noção de 
infância e faz parte da construção da subjetividade 
estar com outras crianças diferentes. 

Convenhamos: talvez parte das classes 
mais abastadas poderiam manter um modelo 
educacional familiar. E as famílias que lutam 
todos os dias para conseguir o que comer? E 
aquelas sem qualquer tipo de assistência social 
ou sanitária. O nosso MEC, todos sabem, não 
se constitui em um modelo de administração 
moderna e esteve ausente no apoio às redes de 
ensino na pandemia, mantendo-se apático ao 
debate sobre a renovação do Fundeb, mecanismo 
de financiamento da educação básica. Talvez, 
os defensores da modalidade estejam mais 
preocupados com votos e esqueçam, ou talvez até 
desconheçam, as prioridades para esse grupo 
tão vulnerável, que é formado pela primeira 
infância. Iniciativas como essa podem se constituir 
em verdadeiro retrocesso para o país. Com ela, 
Bolsonaro impõe ao sistema educacional como 
um todo três premissas básicas de sua agenda 
reacionária na educação: a depreciação da 
escola como um bem público; a desvalorização 
do magistério profissional; e a desconstrução 
do núcleo essencial do direito fundamental à 
educação de crianças e adolescentes.

Fernando 
  Vasconcelos

Ensino domiciliar
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

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

Diminutivos
Assistindo a um vídeo 

de uma senhora beirando 90 
anos sobre a velhice e o enve-
lhecer, ela constata que nessa 
fase da vida já se perdeu as re-
ferências, todo mundo já mor-
reu e os vivos estão ocupados. 
Perde-se também os grupos 
sociais, diz ela, e cita o seu in-
titulado, grupo “seminovas”, 
e de que as pessoas vão mor-
rendo, mas é preciso renovar 
as amizades e de expandir os 
vários conteúdos: literatura, 
bate-papo, natação. Há de se 
ter conhecimento também e 
estar sempre lendo e estudan-
do e participando dos eventos. 
Estar atualizada. Conheci-
mentos abrangente. Conver-
sar aumenta a autoestima! E 
isso é preciso.

Fiquei pensando nessa se-
nhora tão sábia. Claro que lem-
brei da minha mãe que fez isso 
tudo antes e depois de ficar 
viúva aos 67 anos. Grupo da 
praia, dos concertos de músi-
ca, do cinema, da caminhada, 
da calçadinha... Penso em mim 
também, que gosto de con-
versar e tenho sim, grupos de 
amigas de infância e das mais 
recentes. A gente releva mui-
ta coisa para ter uma inserção 
no afeto de quem já se conhe-
ce. Fazer amizade nessa altura 
da vida é difícil. Todos já têm 
as suas famílias, amigos, gru-
pos e idiossincrasias. Quando 
se envelhece, há de ser ter mui-
ta humildade para reconhecer 
que tudo nessa vida passa. In-
clusive nós. O auge já se foi lon-

ge. Falo do auge da juventude 
e dos 15 minutos de fama que 
todos tem na vida. 

Sempre tive o olhar envie-
sado para as mulheres que não 
tinham vida própria e que, na 
velhice pegavam carona na 
vida dos filhos e netos. Uma 
questão muito cultural do Nor-
deste. Se falam todo dia, agre-
gadas, passeios juntos a toda 
hora. Nem os filhos criam in-
dependência, nem as mães 
voam para longe do ninho. Os 
pais? Lendo o jornal ou assis-
tindo o futebol. Claro que, es-
tou exagerando, pois a vida 
muda e a dinâmica do mundo 
e da sociedade também, com a 
graça de Deus. Hoje não criti-
co mais, é uma forma de sobre-
vivência da velhice. E por falar 
em Deus, outras mulheres são 
religiosas, então na velhice, se 
dedicam mais ainda à hóstia 
consagrada, às missas, cate-
cismo, trabalhos voluntários, 
etc. Outras, desportistas, con-
tinuam a jogar, nadar, correr 
e com isso criam os grupos de 
conversa, viagem e vinho. Há 
de se gostar de bicho e plan-
tas também. Cuidar do jar-
dim é essencial. E um “miau” 
e ou “au au”, faz a felicidade do 
mundo todo hoje. Invejo todos 
os que amam cachorros e ga-
tos em casa. O que não é o meu 
caso. Gosto dos bichos na flo-
resta. Não tenho esse despren-
dimento e dedicação.

Eu, que nem jogo nada, 
nem sou religiosa, e nem tenho 
uma vida grudada aos filhos e 

neta (embora ame vê-los e aca-
rinhá-los), fico a ver um pouco 
os navios. Sim, tenho conheci-
mento e embora já tenha perdi-
do muita gente da minha gera-
ção, ainda tenho referências. E 
a sabedoria está no movimento 
das amizades. É preciso acei-
tar convites, convidar, estar 
atenta, regar os amigos, e ter 
uma vida interior apazigua-
da. E gostar de ficar em casa 
sozinha. A arte? Ajuda muito. 
Mas há de se saber fazer as coi-
sas sozinha, pois eu que pensa-
va, quando me aposentar vou 
ganhar os mundos, o mundo 
aumentou, junto com as guer-
ras e a pandemia, e a disponi-
bilidade também. A prontidão 
é tudo! Já dizia Hamlet. E ela 
nem sempre está ali esperan-
do o seu momento. 

Falam mal das redes so-
ciais. Eu sou daquelas que 
uso e abuso. E na pandemia? 
Quando pude assistir à lives, 
shows, peças, acompanhar 
notícias e igualmente não me 
sentir tão só. Isso é fake? Acho 
que não. Mostro o melhor de 
mim? Claro! Quem gosta de 
lamento em público? Mas sou 
daquelas que sabe gemer as 
dores nas horas de precisão. 
Ultimamente tenho gemido 
no pilates, na aula com perso-
nal e na fisioterapia. É minha 
gente o corpo envelhece, as ar-
ticulações endurecem e a gen-
te corre atrás.

Mais uma coisa que eu 
acrescentaria ao vídeo sobre 
envelhecer: parem de usar o 

diminutivo com os velhos! 
Diminutivo só no amor e nas 
alcovas. Fui ao oculista dia 
desses, e naquele exame preli-
minar, o técnico falou: “Como 
vão esses olhinhos? Vamos 
ver esses olhinhos? Ponha 
aqui mais pertinho!” Quase 
que respondia: “Para te olhar 
melhor Sr. Doutorzinho”. De-
pois, no cardiologista, o médi-
co: “Chegue mais pertinho de 
mim, chegue”, vi que era res-
peitoso (em qualquer lugar do 
mundo poderia ser confundi-
do por assédio), mas, por conta 
dos meus cabelos brancos, eu 
já estava no diminutivo... Acho 
que vou pintar os cabelos!

Vou ali escutar o áudio da 
senhoria de novo para não es-
quecer o dever de casa!

“Sempre 
tive o olhar 
enviesado para 
as mulheres 
que não tinham 
vida própria e 
que, na velhice 
pegavam carona 
na vida dos 
filhos e netos

Muito sangue, algum suor e certas lágrimas
Grandes diretores têm sua própria 

assinatura na tela, um estilo que é fa-
cilmente reconhecido pelo especta-
dor. David Lynch, Tim Burton e Wes 
Anderson são três nomes, cujos fil-
mes provocam, de cara, essa identi-
ficação. Norte-americano prestes a 
fazer 39 anos no dia 7 de julho, o ci-
neasta Robert Eggers também já mos-
trou que também tem uma assinatu-
ra para chamar de sua. 

Em sua grande estreia como dire-
tor no filme A Bruxa (2015), os elemen-
tos que iriam pontuar sua carreira (pelo 
menos até aqui) já estavam estabeleci-
dos: a fotografia soturna e quase docu-
mental, o clima claustrofóbico, o tom 
angustiante (muitas vezes evocado pela 
trilha sonora), personagens viscerais e 
sequências impactantes.

Essa fórmula, que perpassa o dra-
ma O Farol (2019), é usada novamen-
te, e com a mesma maestria, em seu 
terceiro longa-metragem, O Homem 
do Norte (2022), atualmente em cartaz 
nos cinemas, inclusive em João Pes-
soa e Campina Grande.

O Homem do Norte pode não ter o 
impacto que A Bruxa teve – se tornou 
um dos pilares do chamado pós-ter-
ror – mas é um tremendo filme sobre 
vingança a partir de uma história com 
background Viking, tema que anda em 
alta nos meios audiovisuais.

Mas Eggers procura um outro ca-
minho. Ao buscar na lenda escandina-
va de Amleth o mote para a trama do 
seu filme, O Homem do Norte acaba en-
contrando semelhanças com Hamlet, 
afinal, a obra de Shakespeare também 
teria se inspirado na história de um jo-
vem que testemunha seu pai ser assas-
sinado pelo irmão deste (portanto, seu 
tio), tomar o reino que seria seu por di-
reito e, por consequência, forçá-lo ao ba-
nimento, restando ao herdeiro jurar que 
retornará um dia para vingar a morte 
do pai e retomar suas terras.

A trama, que chegou a inspirar até 
a animação O Rei Leão, da Disney, nas 
mãos de Eggers ganha um drama de 
ação repleto de violência, erotismo e 
um certo toque de misticismo, com 
direito a sacrifício humano e feiticei-

ra sinistra (vivida pela cantora islan-
desa Björk).

A história se passa no século 9, 
quando o jovem Amleth (Oscar No-
vak) e o pai, o rei Aurvandil (Ethan 
Hawke), são surpreendidos em uma 
emboscada arquitetada por Fjölnir 
(Claes Bang), irmão bastardo do rei. 
A criança, então, testemunha o pai 
ser decapitado pelo tio e escapa, ele 
próprio, de ter um destino igual. Mas 
antes de se esconder das vistas do as-
sassino, ainda o vê capturar sua mãe, 
a rainha Gudrún (Nicole Kidman).

Anos depois, Amleth, já musculo-
so e ainda mais sedento por vingança 
(agora encarnado pelo ator Alexander 
Skarsgård, que já havia contracena-
do com Kidman no seriado Big Litt-
le Lies), reencontra o tio, sem o reino, 
mas como uma espécie de senhor feu-
dal na Islândia.

É quando ele, se fazendo passar 
por escravo, executa seu plano de vin-
gança, contando com a ajuda de Olga 
(Anya Taylor-Joy, lançada ao estrelato 
justamente através de A Bruxa), com 

quem também vive um romance. E 
apesar das fortes personagens femini-
nas, o filme não doura a pílula e man-
tém a característica macho-hétero-top 
das lendas de época, o que teria feito 
o filme cair no gosto de conservado-
res de direita, para desgosto do dire-
tor, que, em entrevistas, deixou claro 
seu constrangimento.

Como eu disse no começo do texto, 
o filme tem uma assinatura própria, 
que empolga não só nas bárbaras ce-
nas de luta, como na condução da his-
tória, que acaba por se inspirar no pró-
prio Hamlet, como também em MacBeth 
e outras obras de Shakespeare com rea-
lezas e traições, assim como guarda se-
melhança com Conan, o Bárbaro, estrela-
do por Arnold Schwarzenegger.

Enfim, Robert Eggers corresponde 
às expectativas e entrega uma expe-
riência de imersão ao mundo brutal 
da mitologia nórdica, com muito san-
gue, algum suor e certas lágrimas, de 
maneira mais convincente que mui-
tos de seus similares, mais estilizados 
que propriamente viscerais.

Foto: Divulgação

Skarsgård em ‘O Homem do Norte’: imersão no mundo brutal da mitologia nórdica
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O que é a poesia? O que é o poeta? 
Cassiano Ricardo assim definiu: “A 
poesia é uma ilha cercada de palavras”. 

Para Fernando Pessoa, “O poeta é um fingidor 
/ finge tão completamente / que chega a fingir 
que é dor / a dor que deveras sente”. Quando 
se trata de poesia e de poetas, as respostas 
são múltiplas. Jorge de Lima, de forma muito 
sábia, atribui que são os símbolos e os voos que 
dão suporte ao poeta. O crítico literário Afrânio 
Coutinho afirma que o poeta domina e organiza 
sua experiência pela palavra e se comunica por 
meio de imagens e de símbolos.

Essas reflexões surgiram após a leitura do 
livro Universo a duas vozes (Mídia Gráfica 
Editora, 2022), da professora Magna Celi Meira. 
Na apresentação, a autora explica que os 
versos nasceram de momentos de relaxamento 
e que não houve a preocupação com regras 
poéticas ou vocabulário. Reconhece, contudo, 
que os poemas seguiram uma trajetória ligada 
ao misticismo. Sua dupla formação Letras/ 
Filosofia certamente contribuiu para esse apelo 
ao místico.

Wanilda Lima Vidal, responsável pelo 
prefácio, considera que é um livro para ser lido 
sem pressa, e mais de uma vez, é uma leitura 
para refletir as palavras da autora, o lado 
humano do Universo e observar as técnicas de 
vozes que tentam responder as angústias que 
assaltam a alma humana. 

São 177 poemas, e dentro desse amplo 
universo, como bem disse a professora Wanilda, 
ressoam muitas vozes. Há textos de caráter 
intimista, como De mel e de colibris (p. 107):

Adoça teus lábios ante o vaso de mel 
Que destilei para ti. 
Sente e ouve o doce canto do colibri.
(...)

Outros se vinculam à poesia popular e à 
infantil. Durante muitos anos, Magna Celi foi 
pesquisadora do Programa de Pesquisas em 
Literatura Popular na UFPB, tendo participado de 
seminários, congressos, apresentando trabalhos 
ligados a essa temática. Como diz o poeta “se 
de tudo fica um pouco”, desse saudoso tempo 
ficaram resquícios dessa vivência e cito: O canto 
das aves (p. 205): 

Um canto singelo 
que ora assobia 
vem vindo de longe 
fiel cotovia.
(...)

Formado por dez quadras, o poema é 
apresentado em versos de cinco sílabas, 
redondilha menor, técnica muito utilizada 
pelos poetas populares e presente na literatura 
portuguesa e nas cantigas de amor e de amigo. 
Além de pesquisadora da UFPB, Magna Celi 
lecionou Literatura Portuguesa e tem amplo 
conhecimento sobre a literatura da terra 
de Camões e as cantigas do cancioneiro 
português. 

A repetição ou reiteração de palavras é 
um recurso frequente na poesia, essa figura 
confere musicalidade ao texto. A Canção de 
lá (p.70) apresenta várias palavras repetidas 
que comprovam a sonoridade do poema. Um 
excerto de alguns versos com a utilização desse 
efeito musical é a melhor prova do tom musical 
que atravessa o poema:

Voa, voa, borboleta, 
traz meu príncipe encantado
(...)
Segue, segue, ventania,
bailando com alegria
(...)
Nada, nada meu peixinho 
no firme nado, quietinho. 

Este poema se aproxima da poesia infantil. 
Cecília Meireles, no livro Ou isto ou aquilo, 
utilizou a repetição de palavras em muitos 
poemas. Walmir Ayala afirma que a poeta 
resolveu brincar com as palavras, fez ciranda 
com os sons, utilizou rimas ingênuas, musicou 
o pensamento. Nos poemas ligados à poesia 
popular ou infantil, Magna Celi se valeu desse 
mesmo recurso ceciliano. 

Como já disse anteriormente, são 177 poemas 
e há muito coisa para desvendar, segui a linha 
das pesquisas que desenvolvi em Guriatã: uma 
viagem mítica ao país-paraíso – a junção da 
poesia popular com a poesia infantil.

Poesia/poeta

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

A Fundação Cultural de João Pes-
soa (Funjope) está colocando uma 
equipe à disposição para tirar dúvidas 
em relação aos editais para compor o 
calendário de atividades 2022/2023 
dos equipamentos Galeria Casarão 34, 
Casa da Pólvora e Hotel Globo. As re-
uniões serão virtuais, via Meet, hoje e 
amanhã, sempre às 19h.

Os editais estão disponíveis no Por-
tal da Transparência da Prefeitura de 
João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.
br). As inscrições estão abertas e se-
guem até o dia 8 de junho.

Os questionamentos sobre os edi-
tais do Hotel Globo e Casarão 34 po-
derão ser feitos hoje, por meio do 
seguinte link (meet.jit.si/Editaldeo-

cupaçaodoCasarão34eHotelGlobo24-
05-22-19h00). Já o da Casa da Pólvora 
acontecerá amanhã, através de outro 
link (meet.jit.si/EditaldeOcupaçãoda-
casadaPolvora25-05-22-19h00).

Reuniões para questionamentos vão acontecer hoje e amanhã, através da internet

Funjope tira dúvidas sobre 
seus editais de ocupação

Virtual

Da Redação
Foto: Funjope/Divulgação

Hotel Globo é um dos equipamentos

Através do QR Code 
acima, acesse a 

reunião via Meet

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

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

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

EM cartaz
ESTREIA

ChAmAS dA VIngAnçA (Firestarter. EUA. 
Dir: Keith Thomas. Suspense. 16 anos). Basea-
do em obra de Stephen King, experimento faz 
um casal ter habilidades telecinéticas e tele-
páticas de controle mental. A filha deles aca-
ba desenvolvendo uma capacidade pirocinéti-
ca assustadoramente forte, o que coloca uma 
organização secreta no seu encalço. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8: 17h30 (dub.) - 22h20 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto 
seg.) - 19h10 (exceto seg.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 16h20 - 21h; CINE SERCLA PARTA-
GE 4 (dub.): 16h20 - 21h.

dOg - A AVEnTuRA dE umA VIdA (Dog. 
EUA. Dir: Channing Tatum e Reid Carolin. Co-
média. 14 anos). Ex-soldado (Channing Ta-
tum) recebe a missão de levar a pastor-belga 
do exército ao funeral do melhor amigo huma-
no do cão, o treinador de cachorros. Mas, ao 
longo do caminho, eles enlouquecem um ao 
outro. CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 15h30 (dub.) - 
19h50 (leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
14h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h15; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h20; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h15.

PuREzA (Brasil. Dir: Renato Barbieri. Dra-
ma. 14 anos). Pureza (Dira Paes) é uma mãe 
solo que mora com seu filho (Matheus Abreu), 
em uma pobre região do Maranhão. Descon-
tente com a vida, o jovem resolve deixar o local 
para buscar emprego em um conhecido garim-
po, com a promessa de dar uma vida melhor. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 17h40 - 22h15.

QuATRO AmIgAS numA FRIA (Brasil. 
Dir: Roberto Santucci. Comédia. 12 anos). Um 
quarteto de amigas que se conhecem desde 
a infância, viajam a despedida de solteira de 
uma delas (Maria Flor), mas no final, da prati-
camente tudo errado. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 
15h15 (exceto sáb. e dom.) - 19h45; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3: 16h15 - 20h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 5: 16h15 - 20h15.

PRé-ESTREIA

TOP gun: mAVERICk (EUA. Dir: Joseph Ko-
sinski. Aventura. 12 anos). Depois de mais de 30 
anos servindo a marinha como um dos maiores 
pilotos de caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom 
Cruise) continua na ativa, se recusando a subir 
de patente e deixar de fazer o que mais gosta, 
que é voar. Enquanto ele treina um grupo de pi-
lotos em formação para uma missão especial 
que nenhum “Top Gun” jamais participou. CEN-
TERPLEX MAG 2: 15h30 (dub.) - 18h15 (leg.) - 21h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., exceto qui., 
sex., seg. e ter.): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 9 - MacroXE: 13h (dub., exceto qui., sex., 
seg. e ter.) - 16h (dub., exceto qui., sex., seg. e 
ter.) - 19h (dub., exceto qui. e sex.) - 22 (leg., ex-
ceto qui. e sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 13h30 (exceto qui., sex., seg. e ter.) - 16h30 
(exceto qui., sex., seg. e ter.) - 19h30 (exceto qui. 
e sex.) - 22h30 (exceto qui. e sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 13h (exceto qui., sex., 
seg. e ter.) - 16h (exceto qui., sex., seg. e ter.) - 
19h (exceto qui. e sex.) - 22h (exceto qui. e sex.); 

CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 15h (exce-
to qui., sex., seg. e ter.) - 18h (exceto qui. e sex.) - 
21h (exceto qui. e sex.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 15h25 (sáb., dom. e qua.) - 18h (exceto qui. 
e sex.) - 20h35 (exceto qui. e sex.); CINE SERCLA 
PARTAGE 1(dub.): 15h25 (sáb., dom. e qua.) - 18h 
(exceto qui. e sex.) - 20h35 (exceto qui. e sex.).

COnTInuAçÃO

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 desconhe-
cido. Além de receber ajuda de novos aliados 
místicos e outros já conhecidos (como a Wan-
da, interpretada pela Elizabeth Olsen), o mago 
da Marvel atravessa as realidades alternati-
vas perigosas dos diversos universos para en-
frentar um misterioso adversário. CENTERPLEX 
MAG 3: 16h (dub.) - 18h45 (leg.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h20 - 18h10 
- 20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 113h45 
(exceto sáb. e dom.) - 19h15; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (leg.): 15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (leg.): 14h (qui., sex., seg. e ter.) - 17 
(qui., sex., seg. e ter.) - 20h (qui. e sex.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h30 - 17h20 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub., 3D): 
16h (qui., sex., seg. e ter.) - 19h (qui. e sex.) - 22h 
(qui. e sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg., 
3D): 15h (qui., sex., seg. e ter.) - 18h (qui. e sex.) - 
21h (qui. e sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 13h (qui., sex., seg. e ter.) - 16h30 (qui., sex., 
seg. e ter.) - 19h30 (qui. e sex.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub., 3D): 13h30 (qui., sex., seg. e ter.) 
- 16h15 (qui., sex., seg. e ter.) - 19h15 (qui. e sex.) 
- 22h (qui. e sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h30 (exceto seg. e ter.) - 18h15 (exceto 
seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 14h30 - 17h15 - 20h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 15h (qui., 
sex., seg. e ter.) - 17h45 (qui. e sex.) - 20h30 (qui. 
e sex.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h30 
- 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h45 - 
18h15 (3D) - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 15h45 - 18h15 (3D) - 20h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 17h30 - 20h.

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 atin-
gir maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei 
Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo bru-
talmente assassinado. Amelth acaba descobrin-
do que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar 
a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura 
que um dia voltaria para vingar seu pai e ma-
tar seu tio. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 16h20 
- 21h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h20.

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 
cotidiana 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 dizem 
ser. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 16h10 
(exceto seg.) - 21h30 (exceto seg.).

mEu AmIgÃOzÃO - O FIlmE (Brasil. Dir: 
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e Matt 
se preparam pra um dia especial e muito aguar-
dado, mas os sonhos da turma vão por água 
abaixo quando descobrem que os pais mu-
daram os planos e agora vão juntos para uma 
mesma colônia de férias, com várias crianças 
que eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
13h45 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 3: 13h30 (sáb. e dom.).

O PESO dO TAlEnTO (The Unbearable 
Weight Of Massive Talent. EUA. Dir: Tom Gormi-
can. Comédia. 16 anos). Sofrendo por não con-
seguir 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. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.).

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. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 14h45 (sáb. e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 15h10; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 15h10.

Foto: Divulgação

‘Chamas da Vingança’ acompanha uma menina que desenvolve habilidades pirocinéticas
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Vocalista da banda de forró Os Fulano, Betinho Lucena apresenta a canção autoral ‘Chama da Paixão’

Paraibano lança xote melódico
Música

Um xote melódico, que con-
vida para dançar e também 
celebra a fluidez e a leveza do 
amor. O que motivou o cantor 
e compositor paraibano Beti-
nho Lucena a produzir a mú-
sica ‘Chama da Paixão’, que 
está lançando nesta semana? 
Uma constatação do “mal ir-
remediável”, como já batizava 
o dramaturgo Ariano Suassu-
na: a canção surgiu em plena 
pandemia, no ápice de mortes 
ao redor do globo.

“Em casa, naquela questão 
de isolamento, fiquei pensan-
do na quantidade de pessoas 
que estavam partindo sem 
conseguir dar um adeus, dei-
xando para trás familiares e 
amigos”, recorda o artista. “A 
música trata de uma questão 
mais afetiva, que foi toman-
do essa proporção e forma ao 
longo do processo de grava-
ção. No estúdio, isso mudou 
um pouco, em relação à ideia 
e o direcionamento, mas o 
que deu a inspiração mesmo 
foi a pandemia.”

A letra e melodia sugerem 
a felicidade de um reencontro. 
O novo single do músico, com 
arranjo do maestro Marcelo 

Vilor, já se encontra em todas 
as plataformas digitais. ‘Cha-
ma da Paixão’ sugere que o 
amor está presente de várias 
formas em todos os relacio-
namentos na sociedade. “Re-
tornar para casa e encontrar 
quem você gosta, quem você 
ama traz um sentimento que 
independe de ser um casal. 
Também acontece nas relações 
de amizade, de maternidade e 
paternidade”, pontua ele.

Vocalista da banda pa-
raibana de forró Os Fulano, 
o projeto de Betinho, apro-
vado pela Lei Aldir Blanc, 
acontece com novas produ-
ções sendo trabalhadas. “Em 
meio a tantas notícias desa-
gradáveis que vêm aparecen-
do na mídia, posso afirmar 
que ‘Chama da Paixão’ traz 
um conteúdo que amolece 
os corações e torna o proces-
so de viver mais sentimental, 
com mais amor ao que chega 
para somar”.

‘Chama da Paixão’ é o 
primeiro de uma iniciativa 
de lançamento de uma sé-
rie de singles, entre composi-
ções solos de Lucena quanto 
em parcerias. “É o pontapé 
para algumas ideias e proje-
tos que pode ser colocados no 
mundo. Em breve, num fu-
turo próximo, talvez, quem 
sabe?”, brinca o artista.

Bastidores
O lançamento da canção 

vai além da simples audi-
ção: o público poderá ter uma 
versão completa da experiên-
cia com ‘Chama da Paixão’ 
através de um vídeo de bas-
tidores, revelando toda a es-
sência que a música tem.

“Se você ouve a voz de 
quem canta e consegue cap-
tar a ideia, imagine vendo o 
processo de gravação e conse-
guindo observar a forma com 
que a equipe está organizando 
a canção?”, frisa Betinho Luce-
na. “Isso é o que tenho ideali-
zado para este momento: levar 
a canção ao público de uma 
maneira mais transparente, 
estreitando os laços com o ar-
tista. Por isso, defendo a ideia 
de apresentar um conteúdo 
que transmita o sentimento 
colocado na canção e em todo 
o processo até chegar ao resul-
tado”, conclui o músico.

O vídeo poderá ser acessa-
do através do canal oficial do 
paraibano no YouTube (/Be-
tinhoLucena).

Responsável por revelar 
uma nova geração de escri-
tores, o Prêmio Sesc de Lite-
ratura anuncia os vencedores 
de sua 19ª edição. A gaúcha 
Taiane Santi Martins, de 34 
anos, ganhou na categoria ro-
mance com Mikaia. O paraen-
se Pedro Augusto Baía, de 35, 
venceu em contos, com Corpos 
Benzidos em Metal Pesado.

Foram inscritos, ao todo, 
1.632 livros inéditos de autores 
estreantes na categoria esco-
lhida. Pela primeira vez, hou-
ve mais inscrições de contos 
do que de romances – 844 ante 
788. Criado em 2003, o prêmio, 
que já recebeu mais de 20 mil 
originais, foi o pontapé inicial 
para a carreira de escritores e 
escritoras como Luisa Geisler, 
André de Leones, Rafael Gal-
lo, Lúcia Bettencourt, Marcos 
Peres e Sheyla Smanioto, en-
tre outros.

Nascida em Vacaria, no 
Rio Grande do Sul, e editora 
da revista literária Travessa 
em Três Tempos, Taiane Santi 
Martins levou seis anos (qua-
tro de escrita e dois de revi-
são) para finalizar seu roman-
ce escolhido por um júri final 
composto por Itamar Vieira 
Junior e Luciany Aparecida. 
Mikaia narra a história de três 
gerações de mulheres que vi-
veram e fugiram da guerra ci-
vil moçambicana.

A autora explica, nesta 
primeira entrevista, que o ro-
mance surgiu da personagem 
que, por sua vez, surgiu, em 
2012, de um desenho do via-
jante Louis Choris retratando 
a dança e a música em Santa 
Catarina, no século 19. Um 
contexto histórico completa-
mente diferente do que de-
cidiu seguir depois, mas que 
deixou sua marca. “Quando 
fui escrever meu projeto de 
doutorado, resgatei a imagem 
de uma mulher dançando ao 

som de um carimba e o nome 
Mikaia. A ideia era trabalhar, 
por meio da ficção, conceitos 
que venho estudando teorica-
mente desde minha primeira 
graduação, em História – em 
especial a construção da me-
mória”, comenta.

O mote inicial, ela expli-
ca, foi colocar memórias em 
disputa. Enquanto Mikaia, 
uma dançarina de balé que 
sofre uma amnésia repenti-
na, quer lembrar, sua irmã, 
Simi, quer esquecer e sua avó, 
Shaira, decide silenciar.

Taiane, que foi aluna da 
famosa e pioneira Oficina de 
Criação de Luiz Antonio de 
Assis Brasil e viveu por um 
tempo em Moçambique, con-
ta que há pelo menos 12 anos 
faz pesquisas no campo dos 
estudos africanos e que, por 
isso, era fundamental que esse 
fosse o coração de sua histó-
ria. Quanto à sua formação, 
ela diz que a oficina foi fun-
damental. “Uma coisa é sua 
família e amigos acreditarem 
em sua escrita, outra é o Assis 
Brasil acreditar”, brinca.

Para ela, mais do que ofe-
recer teoria e prática, esse tipo 
de curso permite a convivên-
cia com pessoas comprome-
tidas com a prática da litera-

tura. “As oficinas que fiz me 
deram a base necessária não 
só para que eu acreditasse que 
poderia escrever, mas tam-
bém para que eu encontrasse 
minha voz”, diz – e acrescen-
ta sua longa formação como 
leitora neste percurso.

Quanto a ter seu livro es-
colhido pelo autor de Torto 
Arado, um dos maiores su-
cessos da literatura brasilei-
ra contemporânea, a escrito-
ra se disse muito emocionada 
e honrada. “Li Torto Arado e 
vi o amor de minha família 
pela terra retratado no ro-
mance. Sou filha de peque-
nos produtores rurais, cresci 
num sítio, em meio à lida do 
campo e, embora exista um 
país inteiro entre o sul onde 
nasci e o sertão de Beloní-
sia e Bibiana, me senti mui-
to próxima das personagens 
de Itamar Vieira Junior – às 
vezes mais do que em rela-
ção a grandes personagens 
da literatura gaúcha. E, nes-
se sentido, é muito significa-
tivo para mim saber que ele 
fez parte do júri”.

Do sul ao norte. Pedro Au-
gusto Baía, vencedor do Prê-
mio Sesc na categoria Contos, 
nasceu e vive em Abaetetu-
ba, no Pará, um município às 
margens do Rio Maratauíra. É 
psicólogo, trabalha como ana-
lista judiciário no Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, 
tem doutorado em Psicologia 
Forense na Universidade de 
Coimbra e faz, este ano, sua 
estreia na literatura.

Sua relação com o mundo 
dos livros, porém, começou 
muito antes – na infância, 
com os livros que a mãe le-
vava para casa, com a litera-
tura dos escritores locais que 
vendiam suas obras de por-
ta em porta, com a ajuda da 
irmã e de professores; conti-
nuou na adolescência, com as 
muitas idas às bibliotecas da 
cidade, e segue como parte 
importante de sua vida.

“A literatura é um ecossis-
tema de humanização para 
mim. E, de agora em diante, 
espero que a literatura ope-
re em minha vida como uma 
arte de comunicação com o 
mundo, como um proces-
so de diálogo humanizador, 
para que por meio da litera-
tura possamos refletir sobre 
afetos, meio ambiente, direi-
tos humanos”, conta o novo 
escritor, também em sua pri-
meira entrevista sobre seu li-
vro premiado.

Os primeiros contos de 
Corpos Benzidos em Metal Pe-
sado nasceram a partir da 
segunda metade do ano de 
2018. “Eu me encontrava bas-
tante mobilizado pelo cenário 
político e social brasileiro; era 
o ano das eleições presiden-
ciais, o sentimento de des-
pedaçamento da democracia 
aflorava em nossos corpos. 

Ainda não sabia muito bem 
o que estava produzindo, mas 
precisava escrever para refle-
tir sobre os meus sentimen-
tos, sobre a Amazônia, o Bra-
sil e o mundo”, conta.

Ao longo dos anos, foram 
surgindo novos contos, que 
ele foi reescrevendo em bus-
ca de sua voz narrativa. Em 
2020, durante a pandemia, Pe-
dro percebeu que seus contos 
possuíam, de alguma forma, 
um fio condutor e isso suge-
riu a organização de um livro. 
Ele poderia ter se chamado 
Ano do Delírio ou então Estética 
da Ruína, mas os novos textos 
criados entre 2021 e 2022 leva-
ram ao título definitivo: Corpos 
Benzidos em Metal Pesado.

“Inicialmente, os contos 
nasceram como um pedido de 
socorro, uma válvula de esca-
pe para eu expressar a angús-
tia, a preocupação e as refle-

xões sobre o cenário ambiental, 
político e social brasileiro, com 
especial atenção para o estado 
do Pará. Eu vejo diariamente 
a devastação ambiental, o as-
sassinato dos rios, os conflitos 
de terra, mas também vejo um 
povo resistindo, por meio de 
sua cultura, ancestralidade, 
artesanato e uma relação ín-
tima com o rio e as florestas”, 
comenta o autor.

Ele continua: “Então, o fio 
condutor é o processo de de-
vastação a que estão sujei-
tos os nossos corpos, afetos 
e geografias, em contraposi-
ção a uma reza ancestral que 
persiste entre nós, como um 
pedido de socorro, uma ten-
tativa de reconstrução dos 
sentimentos e geografias”.

O júri final que premiou o 
livro de Pedro foi composto 
pelos escritores Natalia Bor-
ges Polesso e Paulo Scott.

Da Redação

Maria Fernanda Rodrigues 
Agência Estado

Conheça os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura
Nova geração

Através do QR Code 
acima, acesse as 

plataformas digitais Betinho está disponibilizando, também, vídeo da produção do ‘single’

Foto: Ana Moraes/Divulgação

“Isso é o que 
tenho idealizado 
para este 
momento: levar 
a canção ao 
público de uma 
maneira mais 
transparente, 
estreitando os 
laços com o 
artista

Betinho Lucena

Números
Foram inscritos, ao todo, 
1.632 livros inéditos de 
autores estreantes. Pela 

primeira vez, houve mais 
inscrições de contos do 
que de romances: 844 

perante 788

Taiane Martins (E) ganhou na categoria romance; e Pedro Augusto Baía (D) venceu em contos

Fotos: Acervo Pessoal/Sesc
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“Foram efetuados, também, 
serviços para retirar vazamentos e 
instalação de aparelhos modernos 
de monitoramento de pressão: 
piezômetro, com o objetivo de 
melhor medir pressões estáticas ou 
a compressibilidade dos líquidos

Deusdete Queiroga

Foram investidos R$ 4,5 
milhões no manancial, que é 
responsável pelo abastecimento 
da Região Metropolitana de JP

Obras em
Gramame e mamuaba

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e 
do Meio Ambiente (Seirh-
ma), concluiu a obra de re-
cuperação das barragens 
Gramame e Mamuaba. 
Trata-se de um dos prin-
cipais mananciais da Pa-
raíba, responsável pelo 
abastecimento de água 
da Região Metropolitana 
de João Pessoa, onde fo-
ram investidos cerca de R$ 
4,5 milhões, com recursos 
próprios do Tesouro Esta-
dual. Construídas na dé-
cada de 1980, as barragens 
não passavam por manu-
tenção completa desde sua 
construção. Localizadas 
no município de Alhan-
dra, contam com capaci-
dade de acúmulo máxi-

mo de 56 milhões e 937 mil 
metros cúbicos de água.

A obra consistiu na in-
tervenção total das estru-
turas hidromecânicas, tais 
como: comportas, pontes 
rolantes, vigas pescado-
ras, válvulas dispersoras, 
além da estrutura física 
dos maciços, do sistema 
de drenagem pluvial, nos 
drenos horizontais, além 
da recuperação das infil-
trações existentes, entre 
outros, garantindo a se-
gurança quanto à opera-
ção das estruturas.

De acordo com o secre-
tário da Seirhma, Deus-
dete Queiroga, o mais im-
portante dos trabalhos 
executados foi a restaura-
ção na parte hidromecâni-
ca das barragens. “Ou seja, 
a comporta e válvula dis-

persoras estavam bastan-
te deterioradas e oxidadas 
pela ação do tempo, o que 
comprometeria o abaste-
cimento da capital para 
os próximos anos, com 
dificuldades para o acio-
namento da vazão máxi-
ma. Por isso, foi necessária 
a intervenção do Estado, 
com a contratação de em-
presa especializada para 
recuperação e substituição 
desses equipamentos”, ex-
plicou o secretário.

Além disso, segundo 
o secretário, foram feitos 
serviços em todo o maci-
ço, onde havia erosões e 
cobertura vegetal de árvo-
res de grande porte cujas 
raízes infiltradas compro-
metiam o corpo da bar-
ragem; recuperadas as 
calhas na parte de drena-

gem, que foram refeitas e 
estão em pleno funciona-
mento. “Foram efetuados 
também serviços para re-
tirar vazamentos e insta-
lação de aparelhos moder-
nos de monitoramento de 
pressão: piezômetro, com 
o objetivo de melhor me-
dir pressões estáticas ou a 
compressibilidade dos lí-
quidos”, esclareceu. 

A obra está inserida no 
Programa de Recuperação 
de Barragem, que já con-
templou 66 barragens em 
todas as regiões do Estado, 
com investimento de apro-
ximadamente R$ 40 mi-
lhões. Na Paraíba, 150 bar-
ragens são monitoradas 
pela gestão estadual, por 
meio da Seirhma e pela 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas (Aesa). 

Fotos: Secom-PB

 Erguidas na década de 1980, as barragens não passavam por manutenção completa 
desde sua construção. Localizadas no município de Alhandra, contam com capacidade de 

acúmulo máximo de 56 milhões e 937 mil metros cúbicos de água

são concluídas
barragens

O Governo do Estado, 
através da Secretaria Exe-
cutiva do Orçamento De-
mocrático Estadual, reali-
zou na manhã de ontem 
uma reunião preparatória 
para a audiência pública 
do Orçamento Democráti-
co estadual que vai reunir, 
de forma presencial, os 22 
municípios da 6ª Gerên-
cia Geoadministrativa, no 
próximo dia 10 de junho a 
partir das 18h no ginásio 
municipal o “Gelão”, loca-
lizado no bairro do Jatobá, 
Zona Sul de Patos, no Ser-
tão da Paraíba.

O encontro aconteceu 
no auditório da agência do 
Sebrae e reuniu mais de 
cem representantes da so-
ciedade civil e do Estado 
em uma série de debates. 
Na ocasião foram discuti-
das as principais propos-
tas do município que se-
rão apresentadas durante 
a plenária do ODE.

Como demandas prio-
ritárias, foram citadas: re-
forma e ginásio de esco-
las estaduais; reforma e 
ampliação da Maternida-
de Doutor Peregrino Filho, 
nova sede para o Detran de 
Patos, dentre outras. 

O articulador Cleudo 
Pereira explicou para os 

presentes como será rea-
lizada a assembleia regio-
nal e para que serve. Ele 
explicou sob o processo 
de votação das demandas 
e destacou a importância 
da participação expressiva 
da comunidade para repre-
sentar o Município. “A co-
munidade deve participar 
ativamente das reuniões 
com o intuito de continuar 
a contribuir para o desen-
volvimento do nosso Mu-
nicípio”, ressaltou Cleudo 
Pereira.

De acordo com o secre-
tário executivo do ODE, 
Júnior Caroé, as reuniões 
preparatórias têm o obje-
tivo de promover o diá-

logo sobre a importância 
da participação popular 
nas audiências públicas re-
gionais. “É um espaço de 
mobilização e de incenti-
vo para que as pessoas se 
sintam motivadas a par-
ticipar das decisões orça-
mentárias do governo,” fri-
sou Júnior Caroé.

 O secretário informou 
que está sendo realizada 
uma série de reuniões pre-
paratórias simultaneamen-
te nas 14 regiões Geoad-
ministrativas, preparando 
para as 15 audiências pú-
blicas, com a presença do 
governador João Azevêdo 
e equipe de governo. 

“É com muita satisfa-

ção e entusiasmo que esta-
remos realizando presen-
cialmente o ciclo 2022 de 
audiências públicas regio-
nais. Estamos convocando 
toda a população paraiba-
na a participar deste mo-
mento de votação das prio-
ridades de investimento do 
governo para o próximo 
ano orçamentário”, infor-
mou o secretário executi-
vo do ODE, Júnior Caroé.

Júnior Caroé informou 
ainda que as equipes de ge-
rentes regionais e de arti-
culadores do ODE, junta-
mente com o auxílio dos 
conselheiros de todas as 
regiões, estão mobilizan-
do a população. 

Reunião prepara audiência com 22 municípios
orçamento democrático

n 

Demandas 
prioritárias: 

reforma 
e ginásio 

de escolas 
estaduais; 
reforma e 

ampliação da 
maternidade 

Doutor 
Peregrino 

Filho; nova 
sede para 

o Detran 
de Patos

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com
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O funcionamento dos 
sistemas eleitorais está 
sendo testado durante toda 
a semana no Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB). O Estado foi es-
colhido para sediar o 1º tes-
te em campo regional dos 
sistemas de candidaturas e 
propaganda eleitoral 2022, 
juntamente com os esta-
dos de Roraima, Paraná e 
Goiás. O teste, que come-
çou ontem, vai até a próxi-
ma sexta-feira.

O objetivo é avaliar o 
sistema de candidaturas 
(CAND) para o registro 
de candidaturas dos parti-
dos, que tem início em ju-
lho, segundo o Calendá-
rio Eleitoral 2022.  Duplas 
de cada regional, compos-
ta por um técnico da área 
de Tecnologia da Informa-
ção (TI) e um técnico da 
área judiciária, irão avaliar 
sob a coordenação do gru-
po de teste da Justiça Elei-

toral, composto por servi-
dores do TSE.

“O teste foca no sistema 
que propicia o ambiente 
que os candidatos e os par-
tidos utilizam para lançar 
o registro deles. Ele preen-
che os dados, manda para 
o TRE e o TRE faz a análi-
se. O fato do sistema estar 
sendo testado é para ga-
rantir que não tenha ne-
nhum problema para os 
candidatos e partidos uti-
lizarem”, explicou o secre-
tário de Tecnologia da In-
formação e Comunicação 
do TRE-PB em Exercício, 
Sylvio Rogério Soares do 
Nascimento. 

A Paraíba foi o estado 
escolhido para realizar o 
teste na região Nordeste. 
Representantes de TRE’s 
de toda a região irão pas-
sar a semana analisando o 
sistema e simulando possí-
veis situações que os can-
didatos e partidos podem 
passar durante o registro. 

“A gente avalia a per-
formance do sistema e es-

Foco
Teste foca sistema 

que propicia o 
ambiente que os 
candidatos e os 

partidos utilizam

Paraíba e mais três estados foram escolhidos para avaliar o sistema de registro de candidaturas dos partidos

TRE testa funcionamento de sistemas
eleições

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

tamos colaborando for-
necendo o espaço para a 
realização do teste. Testa-
mos o sistema como um 
todo, de todo o Nordeste. 

tentando identif icar 
possíveis falhas no siste-
ma e sendo reconhecidas. 
Seguimos um fluxo, fazen-
do uma simulação do re-
gistro como se fosse o can-
didato, verificamos se há 
troca de informações e se o 

sistema está coerente”, dis-
se Sylvio Rogério. 

Além de registrar a can-
didatura, o período de ca-
dastro dos candidatos e 
part idos permite mais 
transparência para o elei-
tor. Na medida em que os 
candidatos vão preenchen-
do dados, como bens acu-
mulados, por exemplo, os 
eleitores podem acompa-
nhar no site do TRE-PB. 

Após o registro, a Justi-
ça vai avaliar se a candida-
tura é válida ou não. Para 
isso, também será avalia-
da a integração do Proces-
so Judicial eletrônico (PJe) 
com o Sistema de Candida-
turas (CAND). O secretário 
de tecnologia em exercício 
ressaltou que garantir a se-
gurança é o principal ob-
jetivo da Justiça Eleitoral. 
Após a avaliação do siste-

ma de registro de candida-
tos, a Justiça Eleitoral fará 
mais testes até o dia das 
eleições. O próximo será no 
sistema de totalização, e de 
divulgação, que deve ocor-
rer em outro estado. 

“Todo esse processo que 
a gente faz é focado na se-
gurança, para culminar 
que no dia da eleição o elei-
tor tenha o direito dele de 
votar e ter a certeza que o 
voto que ele está dando é 
o voto que será computa-
do”, disse. 

 Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PB em exercício, Sylvio Rogério do Nascimento

Foto: Ortilo Antônio

Outra ação desenvolvi-
da pelo TRE para melho-
rar a transparência do sis-
tema eleitoral, é o aumento 
no número de urnas que 
serão auditadas durante as 
eleições. Segundo Sylvio 
Rogério, o Tribunal passou 
de três para 20 urnas nes-
te ano. 

“A gente vem trabalhan-

do cada dia mais para mos-
trar que nosso processo é se-
guro e o eleitor pode confiar. 
É um evento que sempre fi-
zemos e esse ano amplia-
mos a cobertura do teste, na 
última eleição foram três ur-
nas e esse ano vamos passar 
para 20”, explicou. 

No sábado que antece-
de o domingo das eleições, 

no dia 2 de outubro, serão 
sorteadas 20 urnas. “Elas 
já vão se encontrar insta-
ladas no local de votação, 
prontas para a votação. En-
tão serão retiradas, os juí-
zes são comunicados e no 
sábado é feita uma vota-
ção em cédula com candi-
datos reais”. 

Após a votação manual, 

no domingo de eleição, das 
8 às 17h, ela  é reproduzida 
no dia e ao final do proce-
dimento é realizada a veri-
ficação. “Então mostramos 
que os votos de cédula fo-
ram digitados na urna e ao 
final faz a apuração das cé-
dulas, chegando ao resul-
tado inevitável que é bater 
o que está lá”, comentou o 

secretário de tecnologia. 

Aberto ao público
O processo é auditado 

por uma empresa indepen-
dente contratada pelo TRE
-PB, que acompanha esse tra-
balho em todos os estados 
da Federação. Além de ser 
filmado, o processo é aberto 
para o público. No entanto, 

ocorre pouca procura. 
“Os partidos políticos, 

candidatos e população em 
geral podem participar. In-
felizmente, não tem a pre-
sença de muitos. A gente 
sente falta dos partidos po-
líticos. Tanto criticam, mas 
quando têm a oportunidade 
de estar acompanhando eles 
não procuram”, ressaltou.

Segurança do processo eleitoral prevê mais urnas auditadas

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba irá ho-
menagear com Medalha 
Epitácio Pessoa, a sua 
mais importante comen-
da, o diretor-financeiro 
da Fundação Napoleão 
Laureano, médico Antô-
nio Carneiro Arnaud. A 
solenidade da entrega da 
honraria será realizada 
amanhã.

Mesmo com a entrega 
da Medalha Epitácio Pes-
soa só ocorrendo neste 
mês de maio, a honraria 
da Assembleia foi apro-
vada no ano passado. A 
entrega não foi possível 
por causa das sessões re-
motas, em consequência 
das restrições causadas 
pela pandemia, que proi-
bia eventos presenciais.

“É uma honra ser o au-
tor do projeto que propôs 
a Medalha Epitácio Pes-
soa para o senhor Carnei-
ro Arnaud, um homem 
que fez e faz muito pelo 
estado da Paraíba. Em es-
pecial para aqueles que 
necessitaram e necessi-
tam de atenção no campo 
da medicina, notadamen-
te no setor de oncologia. 
Então, essa homenagem 
é o mínimo que nós, com-
ponentes do Poder Legis-
lativo, poderíamos fazer. 
Será um prazer entregar 
a honraria a ele”, disse 
Cabo Gilberto, autor da 
propositura que teve a 
aprovação por unanimi-
dade, em plenário, foi do 

deputado estadual Cabo 
Gilberto (PL).. 

O médico Anton io 
Carneiro Arnaud nas-
ceu no Sertão da Paraí-
ba, em 7 de dezembro de 
1933. Graduou-se em me-
dicina pela Universidade 
Federal de Pernambuco 
em 1958 e fez residência 
noInstituto Nacional do 
Câncer em cirurgia dos 
tumores da cabeça e pes-
coço, no Rio de Janeiro, 
entre 1959-1960. 

Foi diretor do Hospi-
tal Napoleão Laureano e 
chefe da Secção dos Tu-
mores da Cabeça e Pesco-
ço (1962-1979); idealizador 
e fundador da Sociedade 

Paraibana deOtorrinola-
ringologia e Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço, em 15 
de novembro de 1967, e 
seu presidente, de 15 de 
novembro de 1969 a 15 de 
novembro de 1971.

 Const ruído há 60 
anos, em 24 de fevereiro 
de 1952, o HNL nasceu de 
um sonho de seu idealiza-
dor, o próprio Napoleão 
Laureano, quando, cer-
ca de dois anos antes, já 
buscava investimentos e 
apoio para fundar o que 
seria o centro de referên-
cia no tratamento do cân-
cer na Paraíba, incluin-
do apelos ao presidente 
da época, Getúlio Vargas.

O idealizador desse 
projeto, Napoleão Rodri-
gues Laureano, natural 
do município de Natu-
ba, na Paraíba, nasceu em 
agosto de 1914 e faleceu 
aos 36 anos, em maio de 
1951. Formou-se médico 
pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade 
Federal de Pernambuco 
(UFPE) e se especializou 
em cirurgia oncológica no 
Rio de Janeiro. 

De volta à Paraíba, 
abriu um consultório em 
João Pessoa que tratava 
de “doenças das senhoras, 
operações, partos, trata-
mento cirúrgico das ci-
catrizes e outros defeitos 
congênitos ou adquiri-
dos”, conforme anúncio 
publicado no jornal A 
União em 1944. 

Assembleia faz, amanhã, entrega 
de medalha a Carneiro Arnaud

honraria

Data
Homenagem foi 

aprovada há mais de 
um ano, mas entrega 
foi adiada por causa 
da pandemia, que 

só permitia sessões 
remotas

O Tribunal de Justi-
ça da Paraíba, em mensa-
gem à Casa Epitácio Pes-
soa, através de projeto de 
Lei, vai elevar  as Comar-
cas dos municípios de Gua-
rabira e Sousa a 3ª Entrân-
cia do Poder Judiciário do 
Estado. Ontem, a Comis-
são de Constituição, Justi-
ça e Redação (CCJ) da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba aprovou, por una-
nimidade, a elevação das 
comarcas. 

Fizeram parte da reu-
nião da CCJ, que ocorreu 
de forma virtual, os de-
putados Ricardo Barbosa 
(PSB), que preside a Co-
missão, Hervázio Bezerra 
(PSB), Júnior Araújo (PSB), 
Jutay Meneses (Republi-
canos), Wallber Virgoli-
no (PL) e Camila Toscano 
(PSDB), relatora da maté-
ria.

De acordo com mensa-
gem encaminhada à Presi-
dência da Assembleia, pelo 
presidente do TJPB, desem-
bargador Saulo Benevides, 
as comarcas atendem aos 
critérios estabelecidos pela 
Lei de Organização e Divi-
são Judiciárias, referentes 
ao número mínimo popu-
lacional, de eleitores e de 
processos distribuídos nos 
últimos 12 meses. 

Segundo ele, as comar-
cas de Sousa e Guarabira 
possuem, respectivamen-
te, 139.983 e 116.874 ha-
bitantes; 100.102 e 90.238 
eleitores; e mais de 10 mil 

processos distribuídos nos 
últimos 12 meses.

 “A decisão de elevar es-
sas comarcas à 3ª Entrância 
objetiva o aperfeiçoamento 
da prestação jurisdicional, 
repovoando, sobretudo, co-
marcas que sofrem com a 
falta de magistrados que 
buscam suas promoções, 
integrando entrâncias su-

periores na carreira, que é 
uma coisa natural”, expli-
cou o desembargador-pre-
sidente do TJPB.

 A relatora da matéria, 
deputada Camila Tosca-
no, disse que a elevação 
da Comarca de Sousa, mas 
em especial, a Comarca de 
Guarabira, por ser sua ter-

ra natal, é motivo de extre-
ma alegria. 

“É motivo de muita ale-
gria, pois trará para a mi-
nha região mais juízes e, 
consequentemente, mais 
agilidade nos processos. 
Esta ação só trará benefí-
cios à população da mi-
nha região”, comemorou a 
deputada. 

Já para o deputado Jú-
nior Araújo a decisão do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba é, na verdade, uma 
grande iniciativa, que dará 
mais agilidade àqueles que 
procurarem auxílio da Jus-
tiça.

“É um avanço histórico 
que o TJPB está dando. E 
eu não tenho dúvidas que 
trará benefícios a mais de 
200 mil habitantes no Ser-
tão e Brejo estadual”, come-
morou o parlamentar.

A CCJ da Assembleia 
Legislativa também apro-
vou projeto que propõe a 
instituição da Política Es-
tadual de Prevenção ao Al-
coolismo, no âmbito do Es-
tado da Paraíba. 

O objetivo é o de pro-
mover a implantação de 
diagnósticos de transtor-
nos por uso de álcool, além 
de ações preventivas e ser-
viços de acolhimento aos 
portadores da doença, que 
contribuam de modo efi-
caz para a redução do con-
sumo de bebida alcoólica, 
buscando inibir a inges-
tão excessiva. A autoria é 
de Camila Toscano. 

CCJ aprova elevação de comarcas em 
Guarabira e Sousa para 3a Entrância

Judiciário

n 

A decisão de 
elevar essas 
comarcas à 3ª 
Entrância objetiva 
o aperfeiçoamento 
da prestação 
jurisdicional, 
repovoando, 
sobretudo, 
comarcas que 
sofrem com a falta 
de magistrados
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Diante da pressão de seu 
partido, o ex-governador de 
São Paulo João Doria (PSDB) 
anunciou ontem que decidiu 
desistir de sua pré-candidatu-
ra à Presidência da República. 
Desta forma, o ex-governa-
dor paulista abre espaço para 
que a senadora Simone Tebet 
(MDB) seja o nome escolhido 
na aliança entre a sigla tuca-
na, o MDB e o Cidadania para 
o Planalto.

“Neste 23 de maio, serena-
mente, entendo que não sou 
o nome da cúpula do PSDB. 
Aceito essa realidade com a 
cabeça erguida”, disse o go-
vernador em pronunciamen-
to no início desta tarde. “O 
PSDB saberá tomar a melhor 
decisão no seu posicionamen-
to para as eleições deste ano. 
Me retiro da disputa com o co-
ração ferido, mas com a alma 
leve”, declarou Doria.

Apesar de ter vencido as 
prévias de seu partido, Doria 
vinha enfrentando resistên-
cia para alavancar sua candi-
datura. Nos últimos meses, 
sua legenda mostrava pou-
cas esperanças no projeto do 
paulista. Uma ala do PSDB 
tentou fazer com que o ex-go-
vernador Eduardo Leite fos-
se o nome tucano para a cor-
rida, mas o projeto não teve 
sucesso.

Em um dos momentos 
mais tensos da disputa inter-
na do PSDB, Doria chegou a 
comunicar a aliados que ha-
via desistido de concorrer à 
Presidência e avisar que não 
iria mais deixar o cargo de go-
vernador, como estava previs-
to. O anúncio, no decorrer do 
dia 31 de março, fez com que 
Bruno Araújo, presidente do 
PSDB, enviasse uma carta aos 
principais líderes do partido 
na qual defendeu o resultado 
das prévias pela primeira vez.

Araújo, que esteve ao lado 
do governador paulista nesta 
segunda-feira, coordenava a 

pré-campanha de Doria des-
de fevereiro deste ano, mas foi 
substituído por Marco Vinho-
li, que é o dirigente do partido 
em São Paulo, em abril, após 
dar declarações contrárias à 
pré-candidatura do ex-gover-
nador paulista.

Somou-se a essa pressão 
interna a união de partidos de 
centro para lançar um nome 
único ao pleito, conversa que 
incluiu o União Brasil, que 
decidiu desembarcar das ne-
gociações para lançar uma 
chapa pura. Durante as nego-
ciações, os partidos definiram 
que os resultados de uma pes-
quisa qualitativa e uma pes-
quisa quantitativa iriam defi-
nir quem seria o postulante ao 
Executivo. A balança pendeu 
para Tebet, mesmo com Doria 
tentando emplacar o resulta-
do de outras pesquisas para 
sustentar sua viabilidade.

A resistência tucana na 
candidatura de Doria tem 
como pano de fundo a dispu-
ta pelo governo de São Paulo. 
Devido à rejeição do ex-go-
vernador, aliados de Rodri-
go Garcia avaliavam que co-
lar a imagem de Doria a dele 
minava as chances do Gar-
cia continuar na Palácio dos 
Bandeirantes, sede do gover-
no paulista.

Devido a isso, nas últimas 
semanas, o atual governador 
do estado vinha ensaiando 
um distanciamento de Doria. 

Apesar de ter vencido as prévias do PSDB, ex-governador vinha enfrentando resistência para alavancar a candidatura

Doria desiste de disputar Presidência
eleições 2022

Matheus de Souza 
Agênica Estado

Em um momento de muita tensão e emoção, Doria anunciou, em São Paulo, a retirada de sua pré-canditura pelo PSDB

O ex-presidente Mi-
chel Temer (MDB) elogiou 
o ex-governador João Do-
ria (PSDB) por ter desistido 
de concorrer à Presidência 
da República. “O ex-gover-
nador João Doria realizou 
um extraordinário governo 

em São Paulo, confirmando 
seu perfil de gestor qualifica-
do. Revela, agora, desprendi-
mento, praticando um gesto 
grandioso”, relatou, em nota.

Sem apoio do PSDB, Do-
ria renunciou à pré-candi-
datura no início da tarde de 
ontem. A cúpula do partido 
tende a apoiar a senadora Si-
mone Tebet (MDB) na dispu-

ta. Ela teve rejeição menor 
em pesquisas qualitativas 
em relação ao tucano.

Correligionário de Tebet, 
Temer aproveitou para tam-
bém elogiar a pré-candida-
ta do partido. “A senadora 
Simone Tebet, por sua vez, 
tem demonstrado que está à 
altura do desafio que se apre-
senta a ela”, afirmou.

Temer elogia atitude do ex-governador
Eduardo Gayer 
Agência Estado
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O ex-governador do Rio 
Grande do Sul Eduardo Lei-
te (PSDB) somou-se aos elo-
gios de correligionários ao 
tucano João Doria por ter 
desistido de concorrer à Pre-
sidência da República. “O 
PSDB teve candidato legíti-
mo oriundo das prévias, que 
agora faz gesto pela unifica-
ção da terceira via sob lide-
rança de outro partido. Ges-

to importante de João Doria, 
que merece respeito”, escre-
veu Leite no Twitter.

Doria e Leite travaram 
uma disputa acirrada nas 
prévias do PSDB, vencidas 
pelo paulista no ano pas-
sado. Mas a cúpula do par-
tido resistiu a indicar o ex-
governador de São Paulo à 
vaga de candidato e prefe-
re apoiar a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS) na disputa, 
o que motivou a desistência 
de Doria. O apoio ao MDB 

ainda não foi oficializado.
“As circunstâncias adver-

sas de uma eleição não di-
minuem a relevância do seu 
legado para o Brasil”, acres-
centou Leite, na mesma rede 
social, sobre Doria, que re-
nunciou ao cargo de gover-
nador de São Paulo em 31 de 
março para se lançar na dis-
puta nacional.

Candidatura própria
Uma ala do PSDB vai su-

gerir que o partido conside-

re o ex-governador Eduardo 
Leite (RS) e o senador Tas-
so Jereissati (CE) como op-
ções na disputa presidencial, 
criando um novo impasse na 
sigla após a desistência de 
João Doria.

O pedido contraria um 
acordo firmado pelas cúpu-
las do PSDB, MDB e Cidada-
nia de apoio à senadora Si-
mone Tebet (MDB-MS) como 
cabeça de chapa, como de-
fende o presidente da sigla 
tucana, Bruno Araújo.

Leite: “Gesto importante pela unificação”
Eduardo Gayer 
Agência Estado

O Ministério da Econo-
mia criou grupo de trabalho 
para estudar e apresentar 
possíveis cenários e propos-
tas alternativas ao atual mo-
delo operacional do Seguro 
Obrigatório de Danos Pes-
soais causados por Veículos 
Automotores de via Terres-
tre, ou por sua carga, a pes-
soas transportadas ou não 
(DPVAT). O grupo é tempo-
rário e terá prazo de 180 para 
a conclusão de suas ativida-
des e emissão de relatório fi-
nal, que será encaminhado 
ao Conselho Nacional de Se-
guros Privados (CNSP).

A portaria com a deci-

são está no Diário Oficial 
da União (DOU) desta se-
gunda-feira (23). Pelo ato, 
compete a essa equipe ana-
lisar pontos positivos e ne-
gativos do atual modelo DP-
VAT e outros que vigoraram 
no Brasil e principais mode-
los internacionais de seguro 
obrigatório do mesmo tipo. 
Além disso, o grupo deve-
rá indicar as legislações que 
deveriam ser alteradas, pro-
por mudanças legislativas 
para viabilizar um novo mo-
delo, caso sejam necessárias, 
e apresentar solução, mesmo 
que temporária, para a con-
tinuidade da operacionaliza-
ção do DPVAT.

O grupo será composto 
por representantes da Se-

cretaria de Política Econô-
mica da Assessoria Espe-
cial de Estudos Econômicos 
do Ministério da Economia, 
que o coordenará; Superin-
tendência de Seguros Priva-
dos (Susep); Secretaria Espe-
cial do Tesouro e Orçamento 
do Ministério da Economia; 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM); e Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN). Banco Central 
do Brasil, Ministério da Justi-
ça e Ministério do Trabalho e 
Previdência poderão indicar 
representantes para partici-
parem de reuniões específi-
cas que tratem da sua área 
de competência, na condi-
ção de convidados, sem di-
reito a voto.

Governo fará estudo para mudar o DPVAT
criação de grupo

Luci Ribeiro 
Agência Estado

Até o dia 31 deste mês, 
a Justiça Eleitoral encerra o 
prazo para a oficialização 
de federações partidárias. 
Inédita no país, a nova re-
gra, criada depois de as co-
ligações partidárias serem 
extintas para pleitos regio-
nais e mantidas apenas para 
eleições majoritárias, permi-
te que duas ou mais siglas 
atuem em conjunto. Inicial-
mente, a data final para o re-
gistro era 1º de março, mas 
uma decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) prorro-
gou o prazo. 

Diferentemente das coli-
gações, onde a parceria po-
deria ser desfeita assim que 
se encerrasse o processo elei-
toral, nas federações os par-
tidos mantêm sua autono-
mia, mas deverão atuar como 
um só desde o período elei-

toral, quando os candidatos 
vão concorrer a cargo políti-
co, até o fim dos quatro anos 
do mandato, caso sejam elei-
tos. O eventual descumpri-
mento da regra poderá cau-
sar ao partido dissidente a 
impossibilidade de federar 
com outras siglas durante as 
duas próximas eleições, ou 
até completar o prazo míni-
mo remanescente.

Aprovadas pelo Congres-
so no ano passado, as federa-
ções foram criadas para ten-
tar minimizar os problemas 
criados pela pulverização 
partidária no país, que tem 
32 siglas de correntes varia-
das. Alguns desses partidos  
sequer conseguiram eleger 
representante no Parlamento. 
Unidas, as agremiações tam-
bém fundem o tempo de tele-
visão para propaganda elei-
toral e recursos que recebem 
para campanhas e manuten-
ção dos partidos.

Partidos poderão criar
federações até o dia 31

Justiça eleitoral

Karine Melo 
Agência Brasil

Terceira via
Doria abre espaço para 
que a senadora Simone 

Tebet seja o nome 
escolhido na aliança 
entre  a sigla tucana, 
o MDB e o Cidadania 

para o Planalto

Prazo
 O grupo criado pelo 

Ministério da Economia 
é temporário e terá 
prazo de 180 para a 
conclusão de suas 

atividades e emissão
 de relatório final

Foto: Suamy Beydoun/Agência Estado
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Morte
Vadim Shishimarin, 
um comandante de 
tanque de 21 anos, 
havia se declarado 

culpado de 
matar Oleksandr 

Shelipov, de 62 
anos, na aldeia 
ucraniana de 

Chupakhivka, no 
nordeste do país

Um tribunal ucrania-
no condenou um soldado 
russo à prisão perpétua, 
ontem, por matar um ci-
vil desarmado. Foi o pri-
meiro julgamento por 
crime de guerra decor-
rente da invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia em 24 de 
fevereiro.

Vadim Shishimarin, 
um comandante de tan-
que de 21 anos, havia se 
declarado culpado de 
matar Oleksandr Sheli-
pov, de 62 anos, na aldeia 
ucraniana de Chupakhi-
vka, no nordeste do país, 
em 28 de fevereiro, após 
receber ordem para ati-
rar nele.

O juiz Serhiy Agafo-
nov disse que Shishima-
rin, executando “ordem 
criminosa” dada por um 
militar de patente supe-
rior, tinha disparado vá-
rios tiros na cabeça da 
vítima com uma arma 
automática.

Shishimarin, usando 
uma blusa azul e cinza 
com capuz, assistiu aos 
procedimentos silencio-
samente de uma caixa 
de vidro reforçada na 
sala de audiências e não 
mostrou nenhuma emo-
ção quando o veredito foi 
lido. O julgamento tem 
enorme significado sim-

bólico para a Ucrânia, 
que acusou a Rússia de 
atrocidades e brutalida-
de contra civis durante a 
invasão e disse ter iden-
tificado mais de 10 mil 
possíveis crimes de guer-
ra. A Rússia nega ter ci-
vis como alvo ou envol-
vimento em crimes de 
guerra.

O Kremlin não co-
mentou imediatamen-
te o veredito. Disse ante-
riormente que não tinha 
informações sobre o jul-
gamento e que a ausên-
cia de uma missão diplo-
mática na Ucrânia limita 
sua capacidade de forne-
cer assistência.

O diretor-geral da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS), Tedros Adhanom, 
disse ontem que a entidade 
precisa estar “no centro” de 
um sistema global de saúde, 
ao mesmo tempo em que reco-
nhece a necessidade de refor-
mas internas.

A Assembleia Mundial da 
Saúde, que está sendo realiza-
da até o próximo dia 28 em Ge-
nebra, é vista como uma das 

mais importantes nos 75 anos 
de história da agência de saú-
de da Organização das Nações 
Unidas (ONU), pois busca defi-
nir seu papel futuro na política 
global de saúde e obter aprova-
ção para uma revisão de finan-
ciamento.

“Precisamos de uma OMS 
mais forte e financiada de for-
ma sustentável, no centro da 
arquitetura global de segu-
rança sanitária”, disse Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, em 
discurso na assembleia anual 
da organização.

“Houve muitos pedidos 

para que a OMS mude. E não há 
dúvida de que mais mudanças 
são necessárias”, acrescentou.

A OMS está sob avaliação 
depois que um painel indepen-
dente a descreveu como fraca 
quando a Covid-19 apareceu, 
com poderes limitados para 
investigar surtos e coordenar 
medidas de contenção.

Seus 194 Estados-mem-
bros, no entanto, são vistos 
como divididos sobre o fato de 
a entidade merecer novos po-
deres, após a maneira como li-
dou com a pandemia.

“Alguns membros estão di-

zendo que a OMS fez o que po-
dia durante a pandemia e que-
rem fortalecer sua autoridade. 
Outros estão desiludidos com 
a organização e muito dividi-
dos quanto à possibilidade de 
receber mais poderes”, disse 
Adam Kamradt-Scott, profes-
sor de Saúde Global na Escola 
de Governança Transnacional.

Em seu discurso, Tedros 
Adhanom afirmou que a Co-
vid-19 está longe de terminar e 
que o mundo não está pronto 
para a próxima pandemia, citan-
do conclusões de relatório divul-
gado na semana passada.

Foi o primeiro julgamento por crime de guerra decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro

Soldado russo pega prisão perpétua 
na ucrânia
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Chefe da OMS diz que entidade precisa ter 
papel central no sistema global de saúde 

A Rússia ampliou 
no último domingo-
sua ofensiva no leste da 
Ucrânia, que já enfrenta 
quatro meses de guerra. 
O negociador russo, Vla-
dimir Medinski, afir-
mou que seu país está 
disposto a retomar as 
conversações de paz e 
assegurou que elas fo-
ram suspensas por cau-
sa de Kiev.

“Do nosso lado, es-
tamos dispostos a con-
tinuar o diálogo”, disse 
Medinski a uma TV be-
larussa. “A Rússia nunca 
rejeitou as negociações”. 
Até o momento, foram 
realizadas várias reuni-

ões, mas sem resultados.
“Os russos estão vol-

tando todos seus esfor-
ços para conquistar Se-
verodonetsk”, afirmou o 
governador de Luhansk, 
Sergei Gaidaim, referin-
do-se a uma cidade es-
tratégica para se con-
quistar toda a região. “A 
cidade está sendo des-
truída, como antes des-
truíram Rubizhn e Po-
pasna”, denunciou.

Segundo a presidên-
cia ucraniana, os bom-
bardeios russos atin-
giram as cidades de 
Mykolaiv, Kharkiv e 
Zaporizhia na noite do 
último sábado. 

Rússia reforça ofensiva
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Em seu discurso na Assembleia Mundial da Saúde, Tedros Adhanom afirmou que a Covid-19 está longe de terminar

Agência Brasil

em portugal

Casos de varíola dos macacos já são 37 

Os casos confirmados de in-
fectados pela varíola dos maca-
cos já chegam a 37 em Portugal, 
após 14 pessoas terem a doença 
detectada nas últimas horas. As 
autoridades de saúde não des-
cartam um aumento, porque 
aguardam resultados de outras 
amostras.

Entre as análises realizadas, 
a Direção Geral de Saúde (DGS) 
de Portugal comunicou ontem 
a identificação de uma varieda-
de do vírus da África Ociden-
tal que é “menos agressivo”. O 
número de casos confirmados 
no país lusitano disparou des-
de quarta-feira passada, dia 18, 
quando a DGS comunicou os 
primeiros cinco casos de varí-
ola dos macacos.

As autoridades de saúde 
portuguesas recomendam a 
ida ao médico antes do apare-
cimento de úlceras, erupções 
cutâneas ou gânglios linfáti-
cos acompanhados de febre, do-
res musculares e cansaço. Eles 

também pedem às pessoas com 
sintomas que evitem o contato 
físico direto, além de compar-
tilhar roupas, toalhas, lençóis e 
objetos pessoal.

A varíola dos macacos, do 
gênero Orthopoxvirus, é uma 
doença rara transmissível por 
meio do contato com animais, 
pessoas ou materiais infecta-
dos ou contaminados pelo ví-
rus. Vários países europeus re-
lataram casos deste vírus que 
foi detectado pela primeira vez 
na República Democrática do 
Congo em 1970 e se multipli-
cou na última década em países 
de África Ocidental e Central.

Dinamarca e Escócia 
A Dinamarca registrou a 

sua primeira incidência da varí-
ola dos macacos em um homem 
adulto que havia retornado de 
uma viagem à Espanha, disse 
o Ministério da Saúde em de-
claração ontem. “As autorida-
des de saúde não esperam uma 
infecção generalizada na Di-
namarca, mas estamos acom-
panhando de perto a situação 

soberania

Em resposta ao presidente Biden, China 
alerta EUA contra intervenção em Taiwan

O ministro de Relações 
Exteriores da China, Wang 
Wenbin, disse que Pequim 
está muito insatisfeita com 
as falas do presidente dos 

EUA, Joe Biden, sobre pos-
sível intervenção militar do 
país caso os chineses invadam 
Taiwan. A China “não tem es-
paço para acordos e conces-
sões” em preocupações cen-
trais como Taiwan e “tomará 
medidas firmes para salva-

guardar sua soberania e in-
teresses de segurança”, disse 
Wang. “Nós fazemos o que di-
zemos”, alertou.

A ministra de Relações 
Exteriores de Taiwan, Joanne 
Ou, agradeceu o compromis-
so “firme” dos americanos. 

“A determinação de nosso go-
verno de defender firmemen-
te a liberdade, a democracia e 
a segurança de Taiwan nun-
ca mudou, e continuaremos 
a melhorar as capacidades de 
autodefesa”, disse ela em um 
comunicado por escrito. 

Agência Brasil

Agência Estado “É basicamente 
uma doença muito 
rara e até agora as 
consequências  
não parecem ser 
muito graves,  
mas é importante 
que fiquemos  
de olho

Boris Johnson

para estarmos preparados 
para um possível desenvol-
vimento na situação de in-
fecção”, disse o ministro da 
Saúde, Magnus Heunicke, 
em um comunicado.

O homem infectado está 
atualmente em isolamento e 
as autoridades estão em con-
tato com quaisquer contatos 

próximos, disse o ministério.
A Escócia também anun-

ciou seu primeiro caso. O pri-
meiro-ministro britânico Boris 
Johnson disse, também nes-
sa segunda-feira, que o gover-
no está analisando cuidadosa-
mente as circunstâncias que 
cercam a transmissão da varí-
ola na Grã-Bretanha, já que a 
Escócia confirmou seu primei-
ro caso do vírus. “É basicamen-
te uma doença muito rara e até 
agora as consequências não pa-
recem ser muito graves, mas é 
importante que fiquemos de 
olho”, disse Johnson.

Já a Inglaterra tem 20 ca-
sos confirmados atualmente, 
de acordo com a última atu-
alização, ocorrida na última 
sexta-feira. Outros casos foram 
identificados em vários países 
globalmente. A Agência de Se-
gurança de Saúde do Reino Uni-
do disse que o risco para a po-
pulação britânica permanece 
baixo, e que pessoas com con-
tato próximos aos casos con-
firmados devem se isolar por 
21 dias.

Foto: Evan Schneider/ONU

O presidente da Ucrâ-
nia, Volodymyr Ze-
lensky, disse ontem na 
reunião de líderes em-
presariais, em Davos, 
que o mundo enfrentou 
um ponto de inflexão e 
teve que aplicar sanções 
contra a Rússia como um 
aviso para outros países 
considerando o uso da 
força bruta.

“A história está num 
ponto de virada... Este 
é realmente o momen-
to em que se decide se 
a força bruta governa-
rá o mundo”, disse Ze-
lensky em um discurso 
para o Fórum Econômi-
co Mundial, evento do 
qual participam lideran-
ças empresariais de todo 
o mundo.

A Ucrânia está no 
topo da agenda do Fó-
rum. “Esta é a platafor-

ma econômica mais in-
fluente do mundo, onde 
a Ucrânia tem algo a di-
zer”, disse o presidente 
ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, em seu dis-
curso diário em vídeo 
na noite do último do-
mingo. A reunião ocor-
re após um hiato de 
mais de dois anos devi-
do à pandemia de Co-
vid-19. Mas não só o cli-
ma é diferente em 2022, 
com políticos, executivos 
e acadêmicos russos to-
talmente ausentes.

Além da crise da 
Ucrânia, estão na pauta 
das discussões em Davos 
a recuperação pós-pan-
demia, o enfrentamento 
da mudança climática, o 
futuro do trabalho, a ace-
leração do capitalismo e 
o aproveitamento de no-
vas tecnologias.

Zelensky fala em Davos

Agência Estado
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O governador João Azevêdo 
anunciou, ontem, durante o progra-
ma semanal Conversa com o Go-
vernador, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Tabajara, a an-
tecipação da primeira parcela do dé-
cimo terceiro salário para todos os 
servidores públicos estaduais para 
o dia 10 de junho. 

Além disso, o gestor estadual tam-
bém assegurou o pagamento dos salá-
rios referente ao mês de maio para os 
próximos dias 30 e 31. No total, as fo-
lhas somam um impacto financeiro su-
perior a R$ 713 milhões, que serão in-
jetados na economia do estado em 12 
dias, garantindo o fortalecimento dos 
setores de comércio e serviços. 

“Essa tem sido uma constante no 
nosso governo, mantendo o paga-
mento em dia, dentro do mês traba-
lhado. Com essa injeção de mais de 
R$ 713 milhões na economia, estamos 
gerando renda, emprego e auxiliando 
os servidores estaduais a se planeja-
rem para o mês de junho”, destacou o 
chefe do Executivo estadual.

Valor é resultado da antecipação da primeira parcela do 13o, no dia 10 de junho, e do pagamento dos salários de maio

PB paga R$ 713 milhões em 12 dias
Folha salarial

30/5 (segunda-feira)

Aposentados, pensionistas e 

reformados;

31/5 (terça-feira)

Servidores da ativa (adminis-

trações direta e indireta);

10/6 (sexta-feira)

Primeira parcela do décimo 

terceiro salário para aposen-

tados, pensionistas, reforma-

dos e ativos.

Calendário

O programa para financiamento estu-
dantil FNE P-Fies, executado pelo Banco 
do Nordeste, foi reconhecido, na sexta-feira 
(20), pelo Prêmio Alide 2022 como a melhor 
prática entre as instituições de desenvol-
vimento na categoria “produtos financei-
ros”, devido a sua contribuição no impul-
sionamento da educação para reduzir as 
desigualdades regionais e dotar o merca-
do de trabalho de mão de obra qualificada.

O prêmio é concedido pela Associação 
Latino-americana de Instituições Financei-
ras para o Desenvolvimento (Alide), com 
sede em Lima (Peru), e foi entregue na 52a 
Assembleia Geral da associação, em Cura-
çao (Venezuela). A entidade é o organismo 
internacional, sem fins lucrativos, que re-
presenta as instituições de desenvolvimen-
to na América Latina e no Caribe.

Para o diretor de Negócios do BNB, An-
derson Possa, a premiação reconhece um 
esforço que vem sendo implantado para 
aumentar o acesso de jovens à formação 
superior. “Esse prêmio é extremamente 
importante, pois demonstra o acerto da 
instituição e a competência com está sen-
do feito o trabalho no P-Fies fazendo com 
que o ensino chegue às pessoas. Isso gera 
impacto no desenvolvimento, no emprego 
e na renda da região”, afirma.

Somente nos quatro primeiros meses 
de 2022, foram aplicados R$ 11 milhões no 
P-Fies. O valor equivale à metade de tudo 
que foi realizado em 2021.

O P-Fies tem objetivo de proporcionar 
o acesso à formação profissional com o fi-
nanciamento de 100% do valor da mensa-
lidade. O pagamento do crédito pode ser 
feito em até três vezes o tempo de duração 
do curso, sendo 35% do valor da mensali-
dade mais os juros no mês subsequente ao 
desembolso. Os valores são pagos pelos es-
tudantes em condições especiais ainda du-
rante realização do curso.

O acesso às informações do progra-
ma é realizado no próprio site do Banco 
do Nordeste e o processo de solicitação do 
crédito é totalmente on-line. Para conse-
guir o financiamento, o estudante preci-
sa ter participado do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, e 
obtido média das notas das provas igual 
ou superior a 450 pontos, além de ter nota 
maior que zero na redação.

Programa de financiamento 
estudantil do BNB é premiado

melhor prática

“Esse prêmio é 
extremamente 
importante, 
pois demonstra 
o acerto da 
instituição e a 
competência 
com está sendo 
feito o trabalho 
no P-Fies 
fazendo com 
que o ensino 
chegue às 
pessoas. Isso 
gera impacto no 
desenvolvimento, 
no emprego 
e na renda 
da região

Anderson Possa

Foto: Freefik

Pagamento de R$ 6,3 bilhões será creditado nas contas de 3.383.969 contribuintes do país no próximo dia 31

A Receita Federal libera, às 10h 
de hoje, a consulta ao primeiro lote 
de restituições do Imposto de Ren-
da 2022. O pagamento da quantia 
de R$ 6,3 bilhões será creditado nas 
contas de 3.383.969 contribuintes, no 
próximo dia 31. Conforme a Delega-
cia da Receita Federal, na Paraíba, 
ainda não há dados locais disponí-
veis. Para saber se foi contemplado, 
o contribuinte deve acessar o site da 
Receita e informar o número do CPF 
e a data de nascimento.

O primeiro lote contempla contri-
buintes idosos com idade a partir de 
80 anos (226.934), idosos com idade de 
60 a 79 anos (2.305.412), pessoas com 
deficiência física ou mental ou mo-
léstia grave (149.016) e pessoas cuja 
maior fonte de renda seja o magis-
tério (702.607). O próximo lote será 
pago em 30 de junho, beneficiando 
os contribuintes que declararam pri-
meiro. Os demais lotes serão credi-
tados nas datas de 29 de julho, 31 de 
agosto e 30 de setembro.

A Receita Federal credita a res-
tituição na conta bancária informa-

da pelo contribuinte na declaração 
de Imposto de Renda. Se, por algum 
motivo, o crédito não for realizado, 
os valores ficarão disponíveis para 
resgate por até um ano no Banco do 
Brasil. Neste caso, é preciso reagen-
dar o crédito dos valores pelo por-
tal BB ou pelos telefones da central 
de relacionamento do banco, pelos 
números 4004-0001 para capitais, 
0800-729-0001 para demais localida-
des ou 0800-729-0088, telefone espe-
cial exclusivo para pessoas com de-
ficiência auditiva.

PB ainda deve 80 mil declarações
O prazo para entrega da decla-

ração do Imposto de Renda será en-
cerrado no próximo dia 31. No Bra-
sil, até a tarde de ontem, 25,1 milhões 
de contribuintes haviam enviado as 
informações à Receita Federal, o que 
representa aproximadamente 73% 
das declarações esperadas. Na Pa-
raíba, o índice é um pouco maior, de 
76,6%. Foram enviadas 260.562 decla-
rações de um total de 340.000 espera-
das. Isto é, aproximadamente 80 mil 
ainda precisam declarar.

O contribuinte que perder o pra-
zo vai arcar com uma multa de 1% 

ao mês sobre o valor do Imposto de 
Renda devido. A quantia mínima é 
de R$ 165,74, podendo chegar, no má-
ximo, a 20% do valor do tributo. O 
Documento de Arrecadação de Re-
ceitas Federais (Darf) pode ser emi-
tido pelo programa do Imposto de 
Renda ou pelo e-CAC, na opção Meu 
Imposto de Renda.

Está obrigado a enviar a declara-
ção do Imposto de Renda quem rece-
beu rendimentos tributáveis acima 
de R$ R$ 28.559,70, em 2021, incluin-
do salários, aposentadorias, pensões 
e aluguéis. Também deve declarar 
quem recebeu rendimento isento, 
não tributável ou tributado exclu-
sivamente na fonte acima de R$ 40 
mil, contemplando também o Fun-
do de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS), seguro-desemprego, doa-
ções e heranças.

Quem obteve ganho de capital 
vendendo bens ou direitos sujeitos 
a pagamento do IR ou realizou ope-
rações na bolsa de valores também 
deve declarar, assim como o deten-
tor de bens ou direitos acima de R$ 
300 mil, em 31 de dezembro de 2021, 
e quem registrou receita de atividade 
rural acima de R$ 142.798,50.

Receita abre hoje consulta ao primeiro lote 
de restituição do Imposto de Renda 2022

a partir das 10h

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

No próximo sábado (28), o Centro 
Universitário de João Pessoa – Uni-
pê realiza mais uma edição do pro-
jeto Sabadão do Imposto de Renda, 
que tem o intuito de oferecer infor-
mações sobre o IR aos contribuintes 
e auxiliá-los quanto ao preenchimen-
to e entrega da declaração, que deve-
rá ser entregue até o dia 31 de maio à 
Receita Federal.

Os atendimentos acontecerão na 
sede do NAF Unipê, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, e serão feitos por 
mais de 20 alunos do curso de Ciên-
cias Contábeis da Instituição, com a 
supervisão de docentes. O serviço é 
gratuito porém é necessário que os 
contribuintes doem três quilos de ali-
mentos não perecíveis, que serão di-
recionados às comunidades necessi-
tadas do município.

Para o coordenador do projeto, 

Prof. Me. Paulo César, além de auxi-
liar a população, a ação ajuda no pro-
cesso de ensino e aprendizagem dos 
acadêmicos. “Nossos alunos recebe-
ram treinamentos para a realização 
deste projeto e é uma oportunidade 
para que eles coloquem em prática 
os conhecimentos obtidos em sala de 
aula”, avalia.

Os interessados em participar da 
ação deverão estar munidos dos se-
guintes documentos: cópia da última 
declaração e recibo; comprovante de 
rendimentos recebidos de fontes pa-
gadoras; recibos das despesas pagas 
(médicas, instrução); extratos das con-
tas bancárias – conta corrente e apli-
cações; comprovantes das variações 
patrimoniais; comprovantes das doa-
ções realizadas (aquelas permitidas 
pela legislação); e gastos relaciona-
dos no livro caixa, quando for o caso.

Alunos orientam contribuintes em JP
n 

Serviço é 
gratuito porém 
é necessário 
que os 
interessados 
doem três 
quilos de 
alimentos não 
perecíveis, 
que serão 
distribuídos 
para pessoas 
carentes
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Após firmarem acordo com o 
Governo Federal, os médicos pe-
ritos do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) encerraram a 
greve, que durou quase dois me-
ses, e retomam o atendimento aos 
beneficiários ontem.

A categoria se comprometeu 
a repor os 52 dias parados e a tra-
balhar para reduzir o estoque de 
perícias não realizadas durante a 
paralisação.

O anúncio do fim da greve foi 
feito após reunião entre o minis-
tro do Trabalho e Previdência, José 
Carlos Oliveira, e a Associação Na-
cional dos Peritos Médicos Fede-
rais, na última sexta-feira (20).

A categoria comemorou o acor-
do que resultou no atendimento de 
18 itens da pauta de reivindicações.

Em transmissão pela internet, 
o vice-presidente da associação, 
Francisco Eduardo Cardoso Alves, 
explicou o que ficou acertado em 
relação ao reajuste salarial:

“A questão do aumento tem 
uma condicionante: se o governo 
for dar aumento linear para todas 
as carreiras do serviço público fe-
deral, sem nenhuma exceção, a 
gente, obviamente, vai entrar nes-
se aumento linear. Porém, se o go-
verno quiser privilegiar uma ou 
outra carreira, que seja, automa-
ticamente nós vamos entrar nos 
19,9% [de reajuste]”.

Atendimento
Para reduzir a fila de exames 

periciais agendados, foi definida 
a realização de até 12 atendimen-
tos diários por profissional. No en-
tanto, de acordo com lei de 2019, os 
médicos que ultrapassarem essa 
quantidade, vão receber R$ 61,72 
por perícia extraordinária.

Os servidores terão oito meses 
para compensar os dias não tra-
balhados de modo presencial ou 
remoto.
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Após 52 dias de paralisação, categoria se comprometeu a repor os atendimentos não realizados em até oito meses 

INSS volta a realizar perícia médica
fim da greve

Foto: Tomaz Silva/Agência BrasilDaniella Longuinho 
Radioagência Nacional

A Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) publicou ontem con-
sulta pública sobre os requisitos que 
deverão ser observados pelas opera-
doras na instalação de estações para 
operar a tecnologia 5G - na subfaixa de 
3.300 MHz e 3.700 MHz - em áreas pró-
ximas de determinados aeroportos.

Em nota, a Anatel destacou que a 
medida é empregada em caráter de 
“precaução”, já que os estudos rea-
lizados pela agência não revelaram 
riscos de interferência entre o uso tí-
pico de redes celulares na faixa de 3,5 
GHz, adotada pelo Brasil para o 5G, e 
os equipamentos de radionavegação 
aeronáutica. A consulta ficará aber-
ta para recebimento de contribuições 
até 22 de junho.

De acordo com a Anatel, os requisi-
tos previstos na proposta alvo da con-

Consulta pública firmará critérios 
para 5G em áreas de aeroportos

zonas de atenção

Amanda Pupo 
Agência Estado

O preço médio do óleo diesel no 
país chegou a R$ 6,943 e atingiu o 
maior valor nominal da série his-
tórica, iniciada pela Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) em 2004. 
O valor compreende o período de 
15 a 21 de maio de 2022 e não con-
sidera os valores do óleo diesel S 10, 
que foi incluído nos levantamentos 
da ANP somente a partir de 2013.

A diferença entre esses dois ti-
pos de combustível está na quanti-
dade de enxofre presente na com-
posição. O óleo diesel S500 tem o 
teor máximo de enxofre permiti-
do de 500 mg/kg, enquanto o S10 

possui o teor máximo permitido 
de 10 mg/kg.

O diesel mais caro foi encon-
trado no Acre, a R$ 8,30. Já o mais 
barato foi encontrado no Paraná, 
a R$ 5,490.

O Ministério da Economia 
apresentou na última quinta-fei-
ra (19), ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), uma 
proposta para alterar a regula-
mentação do ICMS único do die-
sel, criado por lei em março deste 
ano e normatizado pelo colegia-
do, mas suspenso na semana pas-
sada por liminar do ministro do 
Supremo Tribunal Federal André 
Mendonça.

Pela proposta, o governo quer 

que, enquanto não ocorrer a mu-
dança, a base de cálculo da alí-
quota atual seja a média móvel dos 
preços médios praticados ao con-
sumidor final nos 60 meses (cinco 
anos) anteriores à sua fixação.

Antes da suspensão determina-
da pelo Supremo, a regra que es-
tava valendo fixou um valor úni-
co do ICMS a ser cobrado no preço 
final do combustível, como manda 
a lei, mas permitindo descontos, o 
que na prática possibilitou a cada 
Estado manter a mesma alíquota 
que aplicava anteriormente.

O valor estabelecido pelo cole-
giado de secretários estaduais foi 
de R$ 1,006 por litro de óleo diesel 
S10, o mais usado no país.

Valor médio do óleo diesel é o maior da série
levantamento da anp

Redação O Estado de S. Paulo

sulta pública estabelecem uma Zona 
de Atenção nas proximidades de pis-
tas de pousos e decolagens de certos 
aeroportos, cuja lista na versão a ser 
aprovada pela Anatel.

Nessas Zonas de Atenção, as pres-
tadoras deverão observar as regras de-
finidas pela agência com relação ao 
apontamento do feixe principal das 
antenas, de modo a manter os devi-
dos padrões de segurança da nave-
gação aeronáutica, informou o órgão.

O assunto entrou no radar do setor 
após a fabricante brasileira de aviões 
Embraer informar à Anatel em janei-
ro que pretendia realizar estudos so-
bre a eventualidade de a tecnologia 
móvel 5G interferir em sistemas de 
aviação do país. O assunto já vinha 
sendo monitorado desde o ano passa-
do pela Anatel e pela Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac), em razão 
das discussões sobre o tema no exte-
rior, em especial nos Estados Unidos.

O nível de atenção das autorida-
des brasileiras sobre o assunto é medi-
do por uma questão técnica. Os Esta-
dos Unidos decidiram utilizar a faixa 
de 3,7 GHz a 3,98 GHz para as redes 
5G comerciais.

A Organização da Aviação Civil 
Internacional (Oaci) recomenda uma 
separação de 200 MHz em relação a 
esse espaço e o utilizado em serviços 
de radionavegação aeronáutica, que 
opera na faixa de 4,2 GHz a 4,4 Ghz.

No Brasil, por sua vez, a distância é 
ainda maior - e, portanto, mais segura, 
já que a faixa de 3,5 GHz leiloada com-
preende 3,3 GHz a 3,7 GHz.

O conflito entre Rússia e Ucrâ-
nia continua impulsionando os 
preços de commodities agrícolas uti-
lizadas pela indústria de alimen-
tos, segundo a Associação Brasi-
leira da Indústria de Alimentos 
(Abia). No caso do trigo e do óleo 
de soja, a oferta desses produtos 
está diretamente relacionada ao 
conflito. Já os preços do café refle-
tem a volatilidade do mercado fi-
nanceiro em meio à guerra.

O preço do trigo subiu 2,3% de 
março a abril no mercado interno. 

Em um ano (abril de 2021 a abril 
de 2022), a alta do valor pago pelo 
cereal no mercado interno foi de 
18,5%, atingindo R$ 1.903 por tone-
lada, conforme o levantamento da 
Abia. O preço em dólar do cereal 
importado avançou 1,8% no mês e 
76% no ano, de acordo com o rela-
tório da Abia.

A Abia lembra que a commodity 
é dos principais produtos exporta-
dos por Rússia e Ucrânia. Os im-
pactos da guerra também foram 
observados no mercado de óleos 
vegetais, de acordo com a Abia. 

De acordo com o levantamento 
da entidade, no mercado interno, 

o preço do óleo de soja caiu 1,9% 
em abril ante março, mas acumu-
la alta de 37,3% em um ano, para 
R$ 11.189 a tonelada ao fim de abril. 
A entidade atribui a queda men-
sal do óleo à valorização do real 
ante o dólar na primeira quinze-
na do mês.

Outra commodity que tende a se-
guir em alta, na avaliação da Abia, 
é o café robusta. A entidade esti-
ma que os preços do café robusta 
seguirão pressionados no merca-
do interno. De março para abril, a 
cotação do café robusta subiu 6,1% 
no mercado interno, para R$ 13.561 
por tonelada ao fim de abril.

Trigo, café e óleo continuam em alta no país
preços de commodities

A participação do Casa Verde 
e Amarela (CVA) teve uma queda 
relevante no mercado imobiliário, 
de acordo com pesquisa da Câma-
ra Brasileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC) divulgada ontem.

Os lançamentos do programa 
habitacional responderam por 
apenas 42% do total de imóveis 
do Brasil no primeiro trimestre de 
2022. Esse patamar era de 56% no 
mesmo período de 2021.

As empresas lançaram 22.334 

unidades no começo deste ano 
dentro do Casa Verde e Amarela, 
que oferece subsídios para famí-
lias de baixa renda taxas com juros 
mais baixas para o financiamento.

Também foram lançadas ou-
tras 30.738 unidades fora do pro-
grama habitacional, dentro dos 
segmentos de médio e alto pa-
drão - que têm financiamentos a 
taxas regulares de mercado. Con-
sequentemente, estes segmentos 
aumentaram sua participação no 
mercado como um todo.

Em entrevista coletiva à im-
prensa, a CBIC apontou que os 

números do Casa Verde e Amare-
la foram afetados por três fatores: 
aumento dos preços e dos custos 
dos materiais de construção; que-
da do poder aquisitivo das famí-
lias e falta de confiança dos em-
presários para novos lançamentos 
nesse contexto mais apertado

“A redução no Casa Verde e 
Amarela é insatisfatória para o 
mercado imobiliário do país como 
um todo”, destacou o presidente 
da Comissão Imobiliária da CBIC, 
Celso Petrucci. “Nossa percepção 
é que os lançamentos do CVA es-
tão reduzidos, principalmente por 

falta de confiança de empreende-
dores nesse segmento”, emendou.

O sócio da consultoria Brain In-
teligência Estratégica, Fábio Tadeu 
Araújo, classificou como uma sur-
presa positiva o bom desempenho 
dos lançamentos e das vendas nos 
segmentos fora do programa ha-
bitacional.

Ele lembrou que era esperado 
algum recuo nos mercados de mé-
dio e alto padrão, pois eles foram 
afetados pelo aumento nas taxas 
de juros. Mesmo assim, foram res-
ponsáveis por sustentar boa parte 
do mercado.

Número de lançamentos do programa tem queda
casa verde e amarela

Circe Bonatelli 
Agência Estado

No primeiro trimestre de 2022, lançamentos do programa habitacional responderam por apenas 42% do total de imóveis do Brasil, ante 56% em 2021
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Medida ocorre 
em caráter de 
precaução, já 
que os estudos 
realizados 
pela Anatel 
não revelaram 
riscos de 
interferência 
nos 
equipamentos

Isadora Duarte 
Agência Estado
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Monteiro, no Cariri parai-
bano, foi reconhecida, nes-
ta segunda-feira (23), pela 
World Crafts Council (WCC), 
como Cidade Mundial do 
Artesanato para Renda Re-
nascença, se tornando o pri-
meiro município do Brasil a 
receber o certificado pelo tra-
balho com a renda renascen-
ça, que ganhou notoriedade 
com a implantação pelo Go-
verno do Estado do Centro 
de Renda Renascença (Cren-
ça), em parceria com a Pre-
feitura Municipal, e o des-
file “Somos Todos Paraíba”, 
realizado em 2020, inspira-
do na obra do artista plástico 
Flávio Tavares e coordenado 
pelo estilista Ronaldo Fraga. 

O reconhecimento foi co-
memorado pelo governador 
João Azevêdo que destacou 
o potencial cultural e econô-
mico do artesanato paraiba-
no. “Esse é o resultado de um 
trabalho feito a muitas mãos, 
começando pelas rendeiras 
do Cariri, que, de geração 
em geração, transformaram 
a Renda Renascença em pa-
trimônio. Nós temos feito um 
grande trabalho de divulga-
ção do artesanato e tudo isso 
é resultado de uma sequên-
cia de ações que o governo e 
nossos parceiros adotaram e 
que culminou com essa boa 
notícia que recebemos hoje, 
inserindo Monteiro e região 
dentro desse mapa de refe-
rência mundial”, frisou. 

Ele também parabenizou 
todas as pessoas envolvidas 
com o artesanato paraiba-
no e que contribuíram com 
mais essa conquista. “Mui-
tas pessoas estão envolvidas 
nesse processo, a exemplo 
da primeira-dama Ana Ma-
ria Lins, a todos os integran-
tes do PAP e, principalmen-
te, a todos que produzem a 
renda renascença que abriu 
a São Paulo Fashion Week e 
que também leva Monteiro a 
ser destaque no mundo nes-
se segmento”, acrescentou. 

Dossiê
A certificação internacio-

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Município paraibano tornou-se o primeiro do Brasil a ganhar o certificado pelo trabalho com o artesanato

Monteiro recebe título internacional
cidade da renda renascença

A certificação internacional foi concedida após visita de três conselheiros do Uruguai, Espanha e Chile, representantes do Conselho Mundial do Artesanato, ao Cariri

Foto: André Lúcio/Secom-PBFoto:  PAP

Começou ontem a cole-
ta de obras premiadas em 
quatro editais da Lei Aldir 
Blanc na Paraíba. Coordena-
do pela Secretaria de Estado 
da Cultura (SecultPB), este 
trabalho se realiza em pon-
tos de coleta nas 12 Regio-
nais de Cultura, com a par-
ticipação dos articuladores 
culturais de cada área, e se-
guirá até o dia 17 de junho.

Os 1.305 itens que serão 
coletados, entre artesanato, 
artes visuais, fotografia, li-
teratura e cordel, formarão 
o Memorial da Pandemia. 
A Secult estuda a criação de 
um espaço físico e também 
sua circulação como mostra 
itinerante pelo estado.

Após a coleta nas Regio-
nais, o acervo será transpor-
tado à sede da Secult, em 
João Pessoa.

 
Editais e peças 

Edital de Premiação Her-
mano José – 730 obras físicas 
de artesanato, habilidades 
manuais, artes visuais, fo-
tografia e literatura (livros 
e cordéis);

Edital de Premiação Ma-

ria Pimentel – 161 obras lite-
rárias e folhetos de cordel;

Edital de Premiação 
Dona Toinha – 210 obras de 
artesanato;

Edital de Premiação 
Amelinha Theroga – 204 tra-
balhos em artes visuais e fo-
tografia;

Datas e locais da coleta
n1ª  Regional - Rua Ab-

dias Gomes de Almeida, 800, 
Rampa 03 - Espaço Cultural 
José Lins do Rego - Tambau-
zinho - CEP 58042 900 – João 
Pessoa - PB;

Responsável: Paulo Ró 
(nas Segundas e Terças; 
Horário 8h30 às 12h) Lú-
cio Rodrigues, Karin Pica-
do, Adriana Uchôa, Mariah 
Marques e Ed Carlos (nos 
demais dias);
n2ª  Regional - Gerên-

cia Regional de Saúde, Rua 
Pe. Hildebrando Marques 
s/n Cep 58200-000 Guara-
bira/PB.

Responsável: Adriano 
Dias. De Segunda a Sexta. 
Das 8h às 13h;
n3ª  Regional  - Cinetea-

tro São José, R. Lino Gomes 

da Silva - São José, Campina 
Grande - PB, 58400-360.

Responsável: Sérgio Por-
to,  18/19 25/26 maio 1/2 ju-
nho 8/9 junho das 13h às 
18h;
n4ª  Regional - Rua Presi-

dente João Pessoa nº 80, Cen-
tro / Cuité, Ponto de referên-
cia : Rua da rádio 89 FM; 

Responsável - Letícia 
Emmanuele; terça, quarta, 
quinta e sexta, das 13h às 
16h30;
n5ª  Regional  - Secreta-

ria de Cultura e Turismo de 
Monteiro, Endereço: Rua De-
sembargador Feitosa Ventu-
ra, 29  Centro - Monteiro PB 
CEP:58500-000, Ponto de Re-
ferência, por trás da Igreja 
Matriz.

Responsável: Rivelino, 
(83) 99807-6749 WhatsApp;  
segunda a quinta, das 8h 
às 12h;
n6ª  Regional  - Fundação 

Ernani Satyro, R. Mal. Deo-
doro da Fonseca, 93 - Centro, 
Patos - PB, 58700-530. 

Responsável: Aline Pe-
reira, segunda a quarta, das 
9h às 12h; 
n7ª  Regional  - Rua : Santo 

Antônio, nº 19, Centro de Ita-
poranga-PB, CEP:58780-000

Responsável: Moreira Fi-
lho, (83) 9915-4615 Whatsa-
pp; quartas, quintas e sextas, 
das 8h às 12h, das 14h às 18h;
n8ª  Regional -  Rua Dr 

Antônio Ferreira, nº 73, Bair-
ro Corrente Catolé do Rocha 
PB, Próximo à Escola Esta-
dual Sergina Laura

Responsável - Síntique 
Nunes, (83) 9675-6002 What-
sApp; segundas, terças, quar-
tas e sextas, das 9h30 às 16h;
n9ª  Regional  -  IASS - 

Instituto de Assistência à 
Saúde do Servidor, Avenida 
Padre Rolim, nº 126, Centro 
Comercial de Cajazeiras, 1º 
Andar, próximo a agência 
do Bradesco.

Responsável: Orlando - 
segunda a sexta-Feira, (83) 
99194-1121 WhatsApp; 8h 
às 12h;
n 10ª Regional - Cine 

Teatro Municipal, Rua Pre-
sidente João Pessoa, nº 31, 
Centro. Ponto de referência 
(em frente a prefeitura);

Responsável: Iure Olivei-
ra - segunda a quinta-feira, 
das 07h às 12h;

n11ª Regional - Sede da 
Prefeitura de Juru, Sala da 
Secretaria de Cultura. Res-
ponsável: Guilherme Lopes 
ou José Carlos  (83) 99637-
5203; Horário: 8h às 12h;
n12ª Regional - Memo-

rial itabaianense. Rua An-
tônio Ananias número 2 
centro  CEP 58360-000. Ita-
baiana - por trás da Prefei-
tura. 

Responsável: Clévia (83) 
99404-4804 WhatsApp;

Datas: turnos: manhã, 
das 8 às 12h/tarde, das 13 
às 17h.

Passo a passo da entrega
No momento da coleta, 

o articular de cultura fará a 
checagem da obra, devendo, 
portanto, o proponente dei-
xar para lacrar o item no lo-
cal de entrega, após a con-
ferência;

O responsável pela cole-
ta entregará o Termo de Re-
cebimento da obra, após o 
proponente assiná-lo (em 
alguns casos é necessário 
informar dados pessoais, 
nome da obra e sua descri-
ção técnica);

A 1ª via do Termo de Re-
cebimento ficará com o res-
ponsável pela coleta e a 2ª 
via com o proponente, para 
fins de comprovação de en-
trega;

Livros e cordéis devem 
ser entregues na quantida-
de de 10 exemplares;

Artesanato, habilidades 
manuais, esculturas e pin-
turas devem ser entregues 
embalados em plástico-bo-
lha ou papel-bolha (ou em 
isopor + papel pardo).

Desenhos precisam ser 
entregues dentro de envelo-
pe plástico (ou envelope pa-
pel-bolha). Ser for mais de 
um desenho, devem ser in-
tercalados por papel seda);

Fotografias devem ser 
entregues impressas em 
papel com ph neutro (mais 
de uma fotografia devem 
ser intercaladas com papel 
seda), e todas dentro de en-
velope plástico;

Vídeo-performances de-
vem ser entregues em pen-
drive, no formato MP4 ou 
mídia compatível, dentro de 
um envelope plástico (ou en-
velope papel-bolha).

O processo que conce-
deu a Monteiro o título que 
a coloca no rol seleto de ci-
dades reconhecidas como 
uma Cidade Mundial do 
Artesanato, sendo a única 
representante do Brasil e 
a 10ª na América Latina, 
contou com o apoio direto 
do governador João Azevê-
do. Como parte desse pro-
cesso, o gestor encaminhou 
uma carta em português e 
traduzida para o inglês jun-
to ao dossiê com dados es-
tatísticos e informacionais 
para o pleito.

Em trecho do documen-
to, João Azevêdo relembra 
que o apoio e estímulo à 
produção do artesanato, 
principalmente em rela-
ção à Renda Renascença 
no Cariri paraibano, é algo 
que o Governo do Estado 
não tem medido esforços 
para garantir. “Entende-
mos essa atividade como 
um negócio promissor que 

pode fixar nossas conter-
râneas na região, deixar os 
recursos gerados no local, 
promover inclusão social 
e ainda preservar e valori-
zar nossa cultura”, desta-
cou o governador.

Um dos principais im-
pulsionadores de Montei-
ro como esse importante 
polo do artesanato e da Ren-
da Renascença foi o Cren-
ça – Centro de Referência 
da Renda Renascença e do 
Artesanato, que foi inaugu-
rado em novembro do ano 
passado. Os investimentos 
giraram em torno de meio 
milhão de reais revertidos 
em restauração, ambienta-
ção, reforma e decoração do 
local. Ao total, cerca de três 
mil rendeiras são beneficia-
das com o centro, contem-
plando também artesãos de 
municípios dos arredores.

Por fim, Marielza Rodri-
guez, gestora do Programa 
do Artesanato Paraibano 
(PAP), ressaltou que esse tí-
tulo para Monteiro é fruto 
dos investimentos do Go-

verno do Estado e também 
do trabalho em parceria que 
vem sendo desenvolvido a 
fim de apoiar a Renda Re-
nascença no Cariri paraiba-
no. “Esse apoio não é só para 
Monteiro especificamente. 
É um apoio a todo o arranjo 
produtivo que engloba, além 
de Monteiro, mais quatro ci-
dades: Zabelê, Camalaú, São 
João do Tigre e São Sebastião 
do Umbuzeiro”, disse.

Além do governador 
João Azevêdo e Ana Ma-
ria Lins, primeira-dama do 
Governo e presidente de 
honra do PAP, o Governo 
do Estado também apoia o 
trabalho feito em Monteiro 
também através do Projeto 
de Desenvolvimento Sus-
tentável do Cariri, Seridó e 
Curimataú (Procase). O Se-
brae Paraíba e a prefeitura 
de Monteiro também com-
põem esse time. “Todos os 
parceiros envolvidos foram 
de fundamental importân-
cia para que essa conquista 
chegasse a Monteiro”, com-
pletou Marielza.

Inclusão social e valorização cultural
Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com 

nal foi concedida após visita 
de três conselheiros do Uru-
guai, Espanha e Chile, repre-
sentantes do Conselho Mun-
dial do Artesanato, ao Cariri. 
Após  encaminhamento de 
um dossiê estatístico, assi-
nado pelo governador João 
Azevêdo, pela prefeita Anna 
Lorena, pela gestora do Pro-
grama do Artesanato Parai-
bano (PAP), Marielza Rodri-
guez e pelo diretor-técnico 
Sebrae, Luiz Alberto Amo-
rim, para candidatar Mon-
teiro ao título de cidade bra-
sileira da renda renascença, a 
delegação se deslocou ao mu-
nicípio e foi a responsável por 
confirmar in loco as informa-
ções prestadas no documen-
to e recomendar o título ao 
Conselho Mundial do Arte-
sanato.

A gestora do Programa do 
Artesanato Paraibano (PAP), 
Marielza Rodriguez, come-
morou a conquista e para-
benizou o governador João 
Azevêdo, pelas ações reali-
zadas em prol do fortaleci-
mento da renda renascença 
que contribuíram para essa 
conquista. “Parabéns ao go-
vernador João Azevêdo, que 
acredita, sonha junto e faz 

do Artesanato grande. Nos-
sa força realiza o que muitos 
pensam que seria impossí-
vel porque pensamos e reali-
zamos grande. O “pequeno” 
todo mundo faz, mas as gran-
des conquistas são para gran-
des líderes”, disse ela, que 
ainda parabenizou a prefei-
ta de Monteiro, Anna Loren-
na, as rendeiras e o Sebrae, 
pelo apoio ao arranjo produ-
tivo local.

O que é
O Conselho Mundial de 

Artesanato – World Crafts 
Council em inglês – AISBL 
(WCC-AISBL) é uma orga-
nização não-governamen-
tal sem fins lucrativos filiada 
à Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) 
e é responsável por reconhe-
cer o título. Seu objetivo é fo-
mentar a economia por meio 
de atividades artesanais, com 
a realização de programas, 
oficinas, conferências e semi-
nários, com atuação em cinco 
regiões do mundo, visitando 
arranjos produtivos vincula-
dos ao artesanato com pers-
pectiva de se tornar referên-
cia mundial.

Secult-PB inicia coleta de obras premiadas em editais
lei aldir blanc



20   A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de maio de 2022 EDIÇÃO: Marcos Pereira
 EDITORAÇÃO: Joaquim IdeãoDiversidade

No sábado, o 2o Festival da Cultura Cigana, promovido pelo Governo do Estado, também celebra a data

Sousa festeja, hoje, Dia do Cigano
cultura milenar

José Carlos dos Anjos Wallach 
Especial para A União

Os costumes ciganos ain-
da estão em todos os Esta-
dos do Brasil, em grandes e 
pequenos aglomerados des-
sa etnia, que chegou ao país 
vinda de algumas regiões eu-
ropéias. Os rhom, como são 
chamados os ciganos em todo 
o mundo, influenciaram e se 
deixaram influenciar nas na-
ções onde se instalaram.

Segundo os dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em 
2010 havia cerca de 800 mil 
ciganos no Brasil. A maioria 
já não vive como nômades e 
está fixa, como é o caso das 
comunidades que se instala-
ram na Paraíba: estão presen-
tes em 27 cidades paraibanas, 
mas a maior comunidade está 
em Sousa, no Sertão.

O Dia Nacional do Cigano 
transcorre hoje, 24 de maio, 
por ser dedicado à Santa Sara 
Kali, padroeira universal des-
se povo. Em Sousa, a data será 
lembrada com a Festa Cigana, 
organizada pelos Três Ran-
chos, com música, apresen-
tações artísticas, leitura de 
mãos e jogo de cartas ciga-
nas, além de bebida e a culi-
nária típica.

O Governo do Estado tam-
bém marcará a data com a 
realização, no próximo sá-
bado (28), do 2º Festival da 
Cultura Cigana, que reunirá 
artesanato, danças, música, 
gastronomia, leitura de mãos 
e outras atividades dos costu-
mes ciganos.

O Festival é realizado pela 

n 

O Dia 
Nacional 
do Cigano 
transcorre 
hoje, 24 de 
maio, por ser 
dedicado à 
Santa Sara 
Kali, padroeira 
universal 
desse povo

Na Paraíba, os ciganos estão presentes em 27 municípios, mas a maior comunidade está em Sousa, no Sertão do estado

Secretaria de Estado da Cultu-
ra, em parceria com a Secre-
taria de Estado da Mulher e 
Diversidade Humana, a Pre-
feitura Municipal de Sousa e 
o Ministério Público Federal. 
Esse evento começará às 18h, 
na praça Praça Bento Freire, 
também chamada Praça da 
Matriz. O coreto será transfor-
mado em palco com luz e som, 
barracas e pavilhões abriga-
rão as atividades.

“É preciso entender a im-
portância da preservação de 
uma cultura, porque depende 
disso a auto afirmação dos po-
vos, a sua identificação e histó-
ria. Um evento como esse tem 
um significado que vai muito 
além do que entendemos ape-
nas como festa. Com os festi-
vais, o Governo do Estado está 
reafirmando sua política de 
diversidade étnica. O que fa-
remos em maio com a cultu-

ra cigana, estaremos fazendo 
nos próximos meses com as co-
munidades indígenas e os nos-
sos majestosos quilombolas”, 
anunciou o secretário da Cultu-
ra, Damião Ramos Cavalcanti.

Uma das organizadoras 
do evento e conhecedora da 
realidade cigana na Paraíba, 
Mariah Marques, gerente de 
Articulação Cultural da Se-
cultPB, disse que as comu-
nidades caló no Estado já ti-

veram seu primeiro Festival 
realizado em 2019, quando fi-
cou marcado para o ano se-
guinte a segunda edição. O 
surgimento da pandemia de 
coronavírus impediu essa se-
quência.

“O compromisso do Go-
verno do Estado é trabalhar 
com as etnias, entre elas os 
povos ciganos, que estão pre-
sentes em vários municípios”, 
acrescentou.

Os ciganos foram incor-
porando hábitos e costumes 
das regiões onde estavam. No 
entanto, é possível identificar 
traços comuns que compõem 
uma cultura específica.

Eles exerceram ofícios que 
podiam ser desempenhados 
em todos os lugares. Por isso, 
os homens eram ferreiros, co-
merciantes, cuidadores de ca-
valo e gado.

Os clãs ciganos mantive-
ram as mulheres mais restri-
tas à esfera doméstica, mas elas 
também eram costureiras, ren-
deiras e artistas. E se dedica-
vam à leitura das mãos e de 
baralho para predizer o fu-
turo, uma das características 
que sempre identificou os po-
vos ciganos e fez crescer uma 
uma imagem mística em tor-
no deles. Os valores como a fi-
delidade à família e ao clã, e os 
casamentos entre si, são outras 

características marcantes.

Língua e religião
Eles não escrevem, mas de-

senvolveram o idioma romani, 
também chamado romanês, 
que é uma língua ágrafa (não 
escrita) e ensinada de forma 
oral, pelas famílias. Há etnias 
que o falam com desenvoltu-
ra, mas outros, apenas conhe-
cem algumas palavras.

Tradicionalmente, não 
é permitido a não-ciganos 
aprenderem esta linguagem. 
Mas, com a globalização e a 
internet, essa barreira começa 
a se romper. Entre os ciganos 
não há uma religião no mes-
mo sentido do que é conhe-
cido por outros povos, mas 
eles preservam um conjunto 
de crenças e princípios. Para 
os ciganos, não existe a figu-
ra de um deus, ou de deuses, 
em concreto, nem hierarquia 

religiosa.
A característica nômade 

também pode ser uma das 
responsáveis por esse desa-
pego a uma crença única e ex-
clusiva do povo cigano, já que 
adotavam a religião do territó-
rio por onde circulavam. As-
sim, há ciganos católicos, orto-
doxos, evangélicos, espíritas e 
muçulmanos.

Entre os católicos ciganos 
é grande a devoção em torno 
a Santa Sara de Kali, que teria 
sido amparada por ciganos, no 
sul da França.

Na religião umbanda exis-
tem as “entidades ciganas” 
que seriam os espíritos de ci-
ganos já falecidos.

Dança
Sensual e muito expressi-

va, a dança cigana é uma mes-
cla de vários elementos, mas 
foi na Espanha que ela ganhou 

força. Os ciganos dançam nos 
seus acampamentos durante 
as festas, acompanhados de 
instrumentos musicais, can-
to e palmas. Tanto as mulhe-
res quanto os homens dançam 
no meio da roda.

Uma dança forte, com mo-
vimentos por todo o corpo. As 
mulheres dançam descalças, 
com longas saias, e enfeitadas 
com jóias. O flamenco é a ex-
pressão artístico-cultural que 
tem maior visibilidade em ní-
vel mundial.

Preconceito
O estilo de vida, com desa-

pego a um local fixo para vi-
ver, fez com que os ciganos se 
tornassem alvo de preconcei-
to na Europa, uma dificuldade 
que os acompanhou quando 
migraram para as Américas.

Eram nômades numa so-
ciedade sedentária; não pos-

suíam leis escritas, numa épo-
ca em que todos as tinham. 
Igualmente, apesar de acei-
tarem o cristianismo, pratica-
vam certos ritos condenados 
pela Igreja, como a adivinha-
ção do futuro (a famosa leitu-
ra das mãos).

Assim, surgiram todo o 
tipo de histórias sobre estes 
povos, classificando-os de tra-
paceiros e ladrões, como se 
estas atitudes fossem exclusi-
vas dos ciganos. O fato é que 
há na conta dos ciganos este-
reótipos alimentados por esse 
modelo de vida que adota-
ram, assim como hoje perdu-
ram no Brasil os preconceitos 
contra nordestinos e negros, 
ou qualquer outro grupo que 
não se encaixe em determina-
do padrão.

Os ciganos foram perse-
guidos durante a formação 
das Monarquias Nacionais na 

Europa, pois todo aquele que 
não era católico, foi expulso. 
Essa medida atingiu igual-
mente judeus e muçulmanos.

Durante a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), os ciga-
nos foram perseguidos e con-
finados em campos de con-
centração nazistas. Calcula-se 
que 250 mil ciganos tenham 
sido mortos neste período, es-
pecialmente na Croácia, onde 
a população quase foi exter-
minada.

Condições sociais
Na média, os ciganos são 

desproporcionalmente po-
bres. Precário padrão de con-
dições de vida, inadequado 
acesso aos cuidados de saúde, 
baixa renda, alto desempre-
go e discriminação no aces-
so à educação são a realidade 
diária para muitos ciganos e 
viajantes.

Incorporação de hábitos e costumes das regiões onde vivem

Símbolos importantes na cultura do povo cigano
n ÂNCORA
Simboliza segurança. É usado para trazer se-
gurança e equilíbrio no plano físico, financeiro 
e para se livrar de perdas materiais.
n CHAVE
Simboliza as soluções. É usado para atrair boas 
soluções aos problemas. O símbolo da chave 
quando trabalhado no fogo costuma atrair su-
cesso e riquezas.
n CORUJA
 Simboliza o ver a totalidade. É usado para 
ampliar a percepção com a sabedoria possi-
bilitando ver a totalidade: o consciente e o in-
consciente.
n ESTRELA DE 5 PONTAS
O pentagrama (estrela de 5 pontas) simboliza 
o Homem Integral (de braços e pernas abertos) 
interagindo em perfeita harmonia com a pleni-
tude da existência. Simboliza evolução. É usado 
para proteção, além de estar associado à intui-
ção, sorte e êxito. A estrela representa o domí-
nio dos cincos sentidos.
n ESTRELA DE 6 PONTAS
Simboliza proteção. É usado como talismã de 
proteção contra inimigos visíveis e invisíveis. 

Fotos: Márcio Moraes/Divulgação

“Um evento como 
esse tem um 
significado que 
vai muito além do 
que entendemos 
apenas como 
festa

Damião Ramos Cavalcanti

nO punhal, o violino, o pandeiro, 
o leque, o xale, as medalhas e as 
fitas coloridas; o coral, o âmbar, o 
ônix, o abalone, a concha marinha 
(vieira), o hipocampo (cavalo-
marinho), a coruja (mocho), o 
cavalo, o cachorro, o galo e o lobo 
são símbolos sagrados para o 
povo cigano. A verbena, a sálvia, 
o ópio, o sândalo e algumas 
resinas extraídas das cascas das 
árvores sagradas são ingredientes 
indispensáveis na manufatura 
caseira de incensos, velas e 
sais de banho, mesclados com 
essências de aromas inebriantes e 
simplesmente usados nas abluções 
do dia-a-dia, nos contatos sociais 
e comerciais, nos encontros 
amorosos e principalmente nos 
ritos iniciáticos, de uma forma 
sensível e absolutamente mágica, 
conferindo grandes poderes.

Também conhecida como Estrela Cigana e Estrela 
de David. A Estrela Cigana é o símbolo dos grandes 
chefes ciganos. Possui seis pontas, formando dois 
triângulos iguais que indicam a igualdade entre o 
que está em cima e o que está embaixo. Represen-
ta sucesso e evolução interior.
n FERRADURA
 Simboliza energia e sorte. É usado para atrair ener-
gia positiva e boa sorte. A ferradura representa o 
esforço e o trabalho. Os ciganos têm a ferradura 
como um poderoso talismã que atrai a boa sorte, 
a fortuna e afasta a má sorte.
n LUA
Simboliza a magia e os mistérios. A lua é usada 
geralmente pelas ciganas para atrair percepção, 
o poder feminino, a cura e o exorcismo, atentando 
sempre às fases nova, crescente, cheia e minguan-
te. A lua cheia é o maior elo de ligação com o sa-
grado, sendo chamada de madrinha. As grandes 
festas sempre acontecem nas noites de lua cheia.
n MOEDA
Simboliza proteção e prosperidade. É usado contra 
energias negativas e para atrair dinheiro. A moeda 
é associada ao equilíbrio e à justiça e é relaciona-
da às riquezas materiais e espirituais representa-

das pela cara e coroa. Para os ciganos, cara é o 
ouro físico, e coroa, o espiritual.
n PUNHAL
Simboliza a força, o poder, a vitória e a supera-
ção. É muito usado nos rituais de magia e tem o 
poder de transmutar energias. Os ciganos tam-
bém usavam o punhal para abrir matas, sendo 
então um dos grandes símbolos de superação e 
pioneirismo, além da roda. O punhal também 
é usado na cerimônia cigana de noivado e ca-
samento, quando é feito um corte nos pulsos 
dos noivos, em seguida amarrados com um len-
ço vermelho, representando a união de duas vi-
das em uma só.
n RODA
O grande símbolo geométrico do Povo Cigano é 
o Círculo Raiado - representando a roda da car-
roça que gira pelas estradas da vida - provando 
a não linearidade do tempo e do espaço. Sim-
boliza a Sansara, representando o ir e vir, o cir-
cular, o passar por diversos estados, o ciclo da 
vida, morte e renascimento, e é usado para atrair 
a grande consciência, a evolução, o equilíbrio. É 
o grande símbolo cigano, e é representado pela 
roda dos vurdón que gira.

As fotos que Márcio Moraes fez nos 
três Ranchos Ciganos de Sousa documen-
tam com exatidão como esse povo vive por 
lá. Ele começou a fotografar há 12 anos, e 
foi justamente pela admiração e curiosi-
dade pela cultura e modo de vida ciga-
nos que ele conseguiu mostrar a si e aos 
outros que o dom do registro fotográfico 
lhe fora dado.

Pobres, muito fiéis entre eles (uma es-
tratégia de proteção que aprenderam ao 
longo de suas andanças pelo mundo), ale-
gres, bons anfitriões e extremamente in-
teligentes, os ciganos têm na simplicida-
de sua arma de sobrevivência.

“Eu vi uma exposição de Sebastião 
Salgado. Aí pensei: já que não posso ir na 
África, vou aqui nos ciganos, que vivem 
do mesmo jeito”, afirma Márcio.

Fotógrafo retratou 
cotidiano em Sousa
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O final de semana dos torcedo-
res, jogadores, comissão técnica e di-
rigentes do Campinense foi de festa 
com a conquista do 22o título parai-
bano, no último sábado, em cima 
do Botafogo, com mais uma vitó-
ria, desta vez, por 1 a 0. Apesar dos 
muitos motivos para comemorar, os 
jogadores se reapresentaram ontem 
no Estádio Renatão, para dar início 
aos trabalhos. Nesta quarta-feira, 
eles terão outra vez o Botafogo pela 
frente, agora pela Série C do Cam-
peonato Brasileiro. A partida será às 
20 horas, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa.

Em meio a grande festa de co-
memoração, o técnico Ranielle Ri-
beiro fez ver ao elenco que é preci-
so continuar um time vencedor. “Eu 
sou um privilegiado em ter um gru-
po de trabalho que tenho. Dos jo-
gadores ao pessoal de apoio, todos 
foram fundamentais para a nos-
sa conquista. Mas, já disse aos jo-
gadores, que não vamos parar por 

aqui no Paraibano, queremos levar 
o clube ao acesso à Série B do pró-
ximo ano”, disse o treinador que 
ainda não conheceu derrota desde 
que assumiu o clube após a única 
derrota no Estadual do ano passa-
do, quando era dirigido por Eder-
son Araújo na derrota de 2 a 1 para 
o São Paulo Crystal.

O Campinense conquistou o 
seu primeiro título invicto da his-
tória. A Raposa jogou 12 vezes no 
Paraibano 2022 e conseguiu dez 
vitórias e dois empates. Até nas 
finais, o time não tomou conhe-
cimento do Botafogo, vencendo 
o Belo dentro do Almeidão, por 
2 a 1, e 1 a 0 no Amigão. Além 
do mais, o time também teve o 
artilheiro do campeonato, Olá-
vio, com 11 gols. Dois deles foram 
marcados nas finais.

Além de Olávio, outro jogador 
que foi destaque no Campinense 
durante o Campeonato Paraibano 
foi o meia Dione. Saíram sempre 
dos pés dele os lançamentos que 
resultaram em gols do artilheiro, 
e ele próprio também marcou al-
guns belos gols, inclusive na deci-
são. O meia não esconde que o mo-
mento é de grande felicidade para 
ele, que veio do Paraná e pode ser 
escolhido como o craque do cam-
peonato.

“Só tenho que agradecer a Deus 
e a Ranielle pela confiança. Esse tí-
tulo é um mérito de todos. Nossa 

equipe sempre se comportou mui-
to bem dentro de campo e, por isso, 
conquistamos mais esse título. É 
um momento de muita felicidade 
para todos que estamos aqui”, dis-
se o craque da Raposa, que acer-
tou um belo lançamento para que 
Olávio marcasse o gol do título em 
Campina Grande.

Hoje à tarde, o técnico Ranielle Ri-
beiro vai comandar um treino técni-
co tático, o último antes do jogo de 
amanhã contra o Botafogo, pela Sé-
rie C. Nesta competição, os dois times 
estão em situações opostas na tabe-
la de classificação. O Botafogo está 
no topo da tabela, enquanto o Cam-
pinense está fora da zona de classifi-
cação e precisa vencer para se apro-
ximar do G8.

 O técnico Ranielle acha que ago-
ra, com o elenco focado apenas no 
Brasileiro, o rendimento da Raposa 
tende a melhorar na competição. Ele 
só deverá definir o time titular no 
treino de hoje. É provável que haja 
algumas mudanças em relação as 
duas partidas anteriores da decisão 
do Campeonato Paraibano.

Depois de conquistar o bicampeonato estadual, Campinense joga novamente contra o Botafogo, agora pela Série C

Volta aos treinos em clima de festa
campinense

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

A segunda-feira foi de muita re-
união e avaliação no Botafogo, após 
a perda do título paraibano para 
o Campinense, no último sábado, 
com uma derrota por 1 a 0 em Cam-
pina Grande. As perspectivas são 
de mudanças com dispensas e no-
vas contratações. E por falar em re-
forços, o primeiro após o campeo-
nato estadual já está confirmado. 
Trata-se do meia Anderson Rosas. 
Ele tem 29 anos e estava no Novori-
zontino de São Paulo. O atleta tam-
bém teve passagens pela Ferroviá-
ria, São Caetano e Tombense.

Anderson chega para preencher 
um espaço importante no meio de 
campo do Botafogo. Esquerdinha, 

muito irregular, e Nadson, que pas-
sou meses contundido e ainda não 
mostrou para que veio, não estão 
correspondendo às expectativas, e o 
time vem sentindo falta de uma me-
lhor ligação entre o meio de campo 
e o ataque.  Ontem, o time se reapre-
sentou no CT da Maravilha do Con-
torno, e deu início ao trabalho para 
mais um clássico contra o Campi-
nense. Será o quarto este ano: foram 
duas vitórias da Raposa e um em-
pate. Hoje à tarde, o técnico Gerson 
Gusmão vai fazer um treino apron-
to para definir qual será o time ti-
tular contra a Raposa, nesta quar-
ta-feira, às 20 horas, no Almeidão.

Depois de duas derrotas segui-
das para o adversário, aumentou a 
pressão no clube e o jogo ganhou 
um clima de revanche. Uma nova 

derrota para a Raposa pode ter con-
sequências imprevisíveis na Mara-
vilha do Contorno. O time deverá 
ter mudanças para esta partida e o 
momento é de recuperar o moral do 
grupo, que anda baixo, após a per-
da do título paraibano.

“O Paraibano faz falta e sei como 
era importante esse título para os 
botafoguenses, mas nós nos empe-
nhamos e infelizmente não deu cer-
to. Agora, nós temos que arrumar 
forças, esquecer o que houve e par-
tir para o grande objetivo do clube, 
que é a conquista do acesso para a 
Série B. O cara que veste esta cami-
sa tem que ser homem e neste mo-
mento temos que dar a volta por 
cima”, disse o volante Pablo, capi-
tão do Belo, após a derrota para o 
Campinense.

Jogadores e membros da comissão técnica do 
Campinense na comemoração com o troféu de 

campeão da temporada 2022

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Belo tem nova chance, amanhã, de se vingar da Raposa
brasileiro da série c

Botafogo e Campinense voltam a jogar amanhã; será a quarta vez este ano

Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Invicto
Campinense 
disputou 12 

jogos, venceu 10 
e empatou dois, 
numa campanha 

irretocável no 
Paraibano de 2022

“Só tenho que 
agradecer 
a Deus e a 
Ranielle pela 
confiança. 
Esse título 
é mérito de 
todos. Nossa 
equipe sempre 
se comportou 
muito bem 
dentro de 
campo e, 
por isso, 
conquistamos 
mais esse 
título.

Dione
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O Brasil teve uma exce-
lente performance no úl-
timo dia de competições e 
fechou as disputas do Cam-
peonato Ibero-Americano 
de Atletismo no último do-
mingo, após três dias de dis-
putas no Estádio Olímpico 
Camilo Cano, em La Nucia, 
província de Alicante, Espa-
nha, com 22 medalhas (4 de 
ouro, 10 de prata e 8 de bron-
ze) e duas paraibanas fo-
ram destaques na competi-
ção com medalha de bronze: 
Jucilene Sales no lançamen-
to do dardo com a marca de 
57,86 m; e Andressa Morais 
no lançamento de disco com  
a marca de 58,33m. As duas 
atletas treinam por clubes 
paulistas.

Pelas redes sociais, Ju-
cilene comemorou a con-
quista da medalha na Es-
panha. “Competi hoje na 
Espanha, a medalha veio. 
Fiquei em 3o lugar. Senti-
mento de gratidão, porém 

sempre querendo mais e 
mais. Muito feliz pela me-
dalha e por estar repre-
sentando meu país, mais 
uma vez. Bora que as coi-
sas estão apenas começan-
do. Obrigado a todos os en-
volvidos”.

Já Andressa Morais sin-
tetizou em poucas palavras 
a medalha de bronze no lan-
çamento do disco. “Palavra 
hoje é gratidão. Mais uma 
para conta. Segue o baile”.

O Brasil ficou em quarto 
lugar no quadro de meda-
lhas, atrás de Espanha, com 
30 (14 de ouro, 8 de prata e 
8 de bronze), República Do-
minicana, com 14 (6 de ouro, 
5 de prata e 3 de bronze), e 
Cuba, com 10 (5 de ouro, 3 de 
prata e 2 de bronze).

A velocista Vitória Rosa 
(Pinheiros-SP) foi a primei-
ra a ganhar medalha, a sua 
segunda na competição, 
ouro nos 200 m, com 23.53. 
O pódio teve também a bra-
sileira Lorraine Martins (Pi-
nheiros-SP), com a medalha 
de bronze, em 23.80. A por-
tuguesa Lorene Bazolo em 
segundo lugar, com 23.67, 
completou o pódio. Vitória 
confirmou o bom momen-
to que vem vivendo nesta 

temporada - já havia venci-
do os 100 m no primeiro dia 
de disputas com 11.22.

O terceiro ouro do Brasil 
veio com o campeão mun-
dial indoor Darlan Roma-
ni (ABRA-SP), no arremes-
so do peso, com 21,70 m. 
Darlan, que permanece-
rá na Europa acompanha-
do do treinador da CBAt,  
Justo Navarro, estabeleceu 
novo recorde do campeona-
to para o arremesso do peso 
- a marca anterior pertencia 
ao atleta de Portugal Marco 
Fortes, de 20,69 m, obtida em 
San Fernando, em 2010.

Mais um ouro num dia 
de muitos bons resulta-
dos para o Brasil veio com 
Rafael Pereira (Clã Delfos
-MG), com 13.47, com Daniel 
Cisneiros , da Espanha, em 
segundo, com 13.53, mesmo 
tempo do brasileiro Eduar-
do de Deus (CT Maranhão-
MA) que ficou com a meda-
lha de bronze.

Jucilene Sales e Andressa Morais ganham medalha de bronze no Campeoanto Ibero-Americano, em Alicante

Paraibanas brilham no atletismo
Na EspaNha

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Dizem que em clássico não há favoritos, 
e que tudo pode acontecer, como por 
exemplo, um clube que está numa fase 

melhor perder para um rival que não atravessa 
uma boa fase, e assim por diante. Isso é verdade, 
mas ainda faz parte de uma exceção, porque 
a lógica geralmente leva vantagem. E isso 
aconteceu nas finais do Campeonato Paraibano, 
com o clássico emoção.

O Campinense chegou à decisão invicto, com 
uma melhor campanha do que o Botafogo e um 
pequeno favoritismo, que se confirmou, com o 
rubro-negro sendo melhor nas duas partidas, 
vencendo em João Pessoa e em Campina Grande. 
Estive presente trabalhando nas duas partidas e 
pude perceber o melhor futebol da Raposa. Uma 
equipe muito organizada, que ao perder a bola, 
volta de forma compacta com uma forte marcação, 
que tem um  contra-ataque super rápido e 
coordenado por um jogador acima da  média do 
futebol paraibano, Dione. Saiu quase sempre 
dele, os melhores ataques da equipe rubro-negra, 
nos dois jogos, inclusive fez um dos gols dos três 
marcados pelo clube nas finais.

O Campinense tem um elenco com jogadores 
muito qualificados, como Mauro Iguatu, Emerson, 
Carlos Magno, Dione, Luiz Fernando e Olávio, 
além do técnico Ranielle Ribeiro, que dispensa 
comentários. Desde que ele chegou no clube, no 
ano passado, fez a grande diferença, ele pegou 
o time em crise e com um fraco elenco e aos 
poucos foi crescendo, surpreendeu e conquistou 
o título paraibano em 2021, depois conseguiu o 
tão sonhado acesso à Série C, e agora, acaba de 
conquistar mais um título estadual. Trata-se de 
um jovem estudioso e que tem o elenco nas mãos, 
unido em prol de conquistas.

O Campinense está de parabéns e agora 
o clube vai em busca de se recuperar na 
Série C, onde não vem bem, fora do grupo de 
classificação para a fase seguinte. A competição 
está apenas começando e ainda tem muitos 
jogos para isso. É provável, que agora, com 
apenas o foco na competição nacional, a Raposa 
cresça e continue alimentando o sonho do 
torcedor rubro-negro, de voltar a disputar uma 
Série B, o que aconteceu em 2009.

Ao contrário do torcedor da Raposa, o do Belo 
está triste, afinal este foi o terceiro título estadual 
seguido que o clube não consegue ganhar. Mas, 
tudo não está perdido ainda para o Botafogo, que 
faz uma boa campanha na Série C e caminha 
em passos largos para brigar por uma vaga na 
Série B do próximo ano. Um sonho do clube, que 
começou em 2014 e já esteve próximo de se tornar 
realidade três vezes.

Porém, para chegar lá, ficou claro que o 
Botafogo precisa mudar, não só com alguns 
reforços pontuais, mas talvez também na 
forma de jogar. Alguns atletas não merecem 
ser titulares e o clube carece muito de um 
armador de talento. A bola não chega com muita 
qualidade nos homens da frente e grande parte 
dos gols do time, se origina em jogadas de bolas 
paradas. É muito pouco para uma equipe que 
quer chegar à Série B.

Festa da torcida
Quem foi ao Estádio Amigão, no último sábado, 

viu um grande jogo e também uma grande 
festa da torcida do Campinense. Os raposeiros 
proporcionaram um grande espetáculo nas 
arquibancadas, e é assim que queremos ver 
sempre o futebol paraibano. Não houve violência, 
apenas festa e um colorido especial. Está de 
parabéns a torcida cartola.

Negativo
Infelizmente nem tudo foi festa no Amigão. A 

internet apresentou muitos defeitos e prejudicou 
muito a transmissão de várias rádios. Um outro 
detalhe ruim, que vem acontecendo há muito 
tempo no futebol paraibano, foi a renda oficial 
anunciada. Sábado, mais uma vez, o público 
anunciado não espelhou o que vimos no Estádio 
Amigão. Eu já estive no Almeidão, que é idêntico, 
com um público superior a 40 mil pessoas. Os dois 
estádios não mudaram em nada, de lá para cá, e 
a pergunta que eu faço é a seguinte: caberia mais 
30 mil pessoas no Almeidão e no Amigão nesses 
jogos finais? Evidente que não, então o estádio 
encolheu? Isto é uma vergonha.

Um título 
merecido

Apesar das dificuldades 
em acionar a asa móvel do 
carro RB18 da Red Bull, Max 
Verstappen conquistou a vi-
tória no GP da Espanha no 
último domingo. O holan-
dês não escondeu a frustra-
ção, já que a corrida poderia 
ter sido ainda mais tranqui-
la sem o defeito no carro, mas 
também afirmou que guar-
dará boas lembranças desta 
disputa com George Russell, 
da Mercedes, que terminou 
em terceiro.

"Claro que fiquei um pou-
co frustrado porque naquela 
altura não consegui disputar 
com Russell por problemas 
com o DRS, mas a disputa por 
si só foi muito legal. Acho que 
naquela volta que eu passei 
por fora, George deu a volta 
por fora novamente e eu abri 
de novo para a ultrapassagem, 
foi uma disputa muito baca-
na. Vou lembrar disso e agora 
irei sorrir, mas no momento 
foi um pouco frustrante. Tra-
vamos uma batalha muito boa 
e disputada, eu acho", afirmou 
o novo líder do campeonato.

Após largar em segundo, 
Verstappen girou na pista ain-
da no começo da corrida e caiu 
para quarto. A partir daí, o pi-
loto da Red Bull precisou recu-
perar posições para vencer sua 
terceira corrida consecutiva. A 
missão ficou um pouco mais 
complicada já que a asa móvel 
da RB18 apresentou mau fun-
cionamento, e Max não conse-
guiu acionar o sistema em di-
versos momentos.

"O que quero dizer é que 
eu poderia ter gritado algo 
de volta no rádio, mas não há 
nada que eu poderia ter fei-
to, não sou estúpido. No mo-
mento que você recebe a luz e 
o barulho para ativação, você 
pressiona. Se não funcionou, 
claramente temos um proble-
ma. Eu tentei umas 50 vezes, 
fiz de tudo e simplesmente 
não abria. Fiquei no meio-fio, 
fora do meio-fio, um pouco 
mais tarde. Estava quebrado 
ou com defeito, então temos 
um problema nesta asa", ex-
plicou o piloto.

"Foi um pouco de uma 
corrida com duas metades, 
porque as primeiras 30 vol-
tas foram frustrantes para 

mim depois que saí na cur-
va 4. Inicialmente, a derra-
pada me pegou de surpresa 
porque eu não senti que eu 
estava de fato freando ou co-
locando mais velocidade nas 
curvas. Isso me pegou de sur-
presa e não é o ideal, claro", 
completou Verstappen.

O resultado em Barcelona 
não poderia ser melhor para a 
Red Bull. Sergio Perez ajudou 
Verstappen a conquistar a vitó-
ria e, de sobra, cravou a segun-
da colocação. Apesar disso, o 

atual campeão lembrou que 
Charles Leclerc estava abrindo 
boa vantagem antes de perder 
potência em seu carro.

"Nós temos que ser rea-
listas, a sensação quando sai 
da pista era que Charles es-
tava se afastando. Estamos 
na liderança do campeonato, 
mas você precisa ser super 
confiável. Nós temos que tra-
balhar em nossa performan-
ce um pouco mais. Acho que 
esta corrida foi muito positi-
va para o time."

Agência Estado

Equipe da Red Bull comemora a vitória de Max Verstappen

Foto: Reprodução/Instagram

Fórmula-1

Verstappen toma a liderança de Leclerc

Andressa Morais, no lançamento do disco, e Jucilene Sales, no lançamento do dardo, conquistaram medalhas de bronze, na Espanha

Quatro
medalhas de ouro, 

10 de prata e oito de 
bronze garantiram 
ao Brasil o 4o lugar 
na classificação, 

atrás da Espanha, 
República 

Dominicana
 e Cuba

Fotos: Reprodução/Instagram
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A Paraíba tem sido bem 
representada na disputa do 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D. E pela primeira vez, 
nesta edição, Sousa e São Pau-
lo Crystal terminaram a 6a 
rodada da competição, den-
tro do G4, do grupo 3. Alvi-
verdes e tricolores defendem 
a permanência na zona de 
classificação à  fase seguinte, 
na rodada 7, agendada para o 
próximo fim de semana.

Jogando contra o Afoga-
dos da Ingazeira-PE, no Está-
dio Marizão, em Sousa, sába-
do passado, o Dinossauro teve 
ameaçada a sua invencibilida-
de de três partidas, quando 
perdia por 2 a 0, até os 34 mi-
nutos do segundo tempo. No 
intervalo de treze minutos, o 
clube conseguiu uma virada 
incrível,  Natalício aos 35, Ota-
cílio Marcos aos 37 e Caíque 
aos 48 minutos, marcaram os 
gols que sacramentou a vitó-
ria e colocou o clube na 3a po-
sição do grupo 3, com 10  pon-
tos conquistados.

“Essa vitória demonstra o 
quanto estamos determina-
dos a buscar os objetivos do 
clube. A competição mostra 
que os jogos não são fáceis, 
nossas partidas serão sem-
pre uma batalha. Vamos nos 
preparar ao longo da sema-
na para tentar permanecer 
no G4. No próximo confron-
to enfrentaremos um adver-
sário que, mesmo sendo o lan-
terna, pode atrapalhar nossos 
planos”, comentou o volante, 
Daniel Costa.

Quem também vem fazen-
do bonito é o São Paulo Crys-
tal. Desde o início da compe-
tição, o tricolor de Cruz do 
Espírito Santo se manteve na 
zona de classificação do G4. 
Após empate em 0 a 0 com o 
América-RN, na Arena das 
Dunas, em Natal, no sába-
do passado, o clube chegou 

Time sertanejo chega ao terceiro lugar e se junta ao São Paulo Crystal na zona de classificação do grupo 3

Sousa é mais um paraibano no G4
brasileiro da série d

Curtas
Mbappé diz que ficou no 
PSG por amor à França

O Paris Saint-Germain fez enorme festa nessa 
segunda-feira para oficializar a assinatura de 
contrato de Mbappé com o clube até 2025. O 
jogador foi saudado por muitos fãs do clube no 
Parque dos Príncipes e teve de explicar sua es-
colha após estar apalavrado com o Real Madrid. 
Ele fez juras de amor à França e pediu para 
os torcedores do Real Madrid entenderem sua 
escolha. O atacante da seleção francesa seria 
o principal reforço do clube merengue e assina-
ria um milionário contrato de cinco anos. Mas 
acabou sendo convencido por Nasser Al Khelaifi, 
presidente do PSG, que na França ele terá totais 
condições de conquistar tudo o que almeja. Além 
da vantajosa proposta financeira que ganhou, 
o clube francês ainda prometeu montar um time 
ainda mais forte. "Prometi que, se assinássemos 
com Kylian Mbappé, também assinaríamos com 
novos jogadores", enfatizou Al Khelaifi, ontem.

Corinthians repudia cantos
homofóbicos no clássico

O Corinthians divulgou nota oficial na noite 
do último domingo para lamentar as ocorrências 
na Neo Química Arena, no clássico com o São 
Paulo, e explicando que identificou o torcedor 
que acendeu um sinalizador nas arquibancadas 
durante a partida, válida pela sétima rodada do 
Brasileirão. "Ele foi localizado pelo sistema de 
câmeras do estádio e conduzido pela Polícia Mi-
litar à sala de policiamento local”, disse o clube 
na nota. Como o presidente Duílio Monteiro Alves 
já havia declarado, no início da noite, a direção 
do clube reiterou o lamento pelos cantos homofó-
bicos que partiram das arquibancadas ao longo 
do clássico, que terminou empatado por 1 a 1. “O 
Corinthians reafirma o repúdio a tal prática. Vale 
lembrar que o clube alerta continuamente sua 
torcida, por meio de suas redes sociais e do sis-
tema de som e de telões da Neo Química Arena”, 
concluiu a nota.

Guardiola elogia jogadores
após a conquista do título

O técnico Pep Guardiola não poupou elogios 
aos jogadores do Manchester City após a suada 
conquista do Campeonato Inglês, neste domingo. 
O título foi confirmado com emoção em uma vi-
tória, de virada, por 3 a 2, sobre o Aston Villa, no 
Etihad Stadium. "São quatro títulos da Premier 
League, esses caras já são lendas, as pesso-
as têm que admitir. Este grupo de jogadores é 
absolutamente eterno. O que conquistamos aqui 
é muito difícil", revelou o treinador. O Manchester 
City ficou muito perto de ver o título escorregar 
entre os dedos. A equipe de Guardiola chegou 
a estar perdendo por 2 a 0, mas virou o jogo ao 
marcar três gols em cinco minutos Em caso de 
derrota ou empate, teria perdido o troféu para o 
rival Liverpool. O triunfo desse domingo levou o 
Manchester a sua oitava conquista, sendo quatro 
delas nas últimas cinco temporadas.

Flamengo joga contra o
Sporting, no Maracanã

Já classificado para as oitavas de final da 
Copa Libertadores, o Flamengo encerra a sua 
participação na primeira fase, hoje, às 21h30, 
no Maracanã, contra o já eliminado Sporting 
Crystal, do Peru, que tem apenas 2 pontos em 
cinco jogos. O técnico Paulo Sousa tem a chan-
ce de amenizar ainda mais a crise no rubro-ne-
gro e a obrigação de ganhar mais uma parti-
da. Outro time brasileiro que entra em campo 
é o Palmeiras que tem 100% de aproveitamento 
e joga no Allianz Parque, às 21h30. O Verdão 
marcou 21 gols e sofreu apenas dois nas cinco 
vitórias. Mais cedo, às 19h15, o Nacional, do 
Urugaui, recebe o Bragantino, no Estádio Par-
que Central. O jogo é de fundamental impor-
tância para o time paulista que só garante a 
classificação se vencer, independente de outro 
resultado do jogo Velez e Estudiantes.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Ao derrotar o Afogados-PE, de virada, por 3 a 2, no Marizão, Sousa finalmente chegou ao G4

CLUBES  PG J V E D GP GC SG

1º  Retrô-PE  14 6 4 2 0 10 1 9

2º  SP Crystal-PB  10 6 3 1 2 7 5 2

3º  Sousa-PB  10 6 3 1 2 11 11 0

4º  Icasa-CE  10 6 3 1 2 5 6 -1

5º  América-RN  9 6 2 3 1 4 2 2

6º  Afogados-PE  8 6 2 2 2 6 6 0

7º  Crato-CE  4 6 1 1 4 2 8 -6

8º  Globo-RN  1 6 0 1 5 3 9 -6

Classificação

aos 10 pontos e assumiu a vi-
ce-liderança. Para o treinador, 
Éderson Araújo, a campanha 
do Carcará vem sendo cum-
prida com os planos estabe-
lecidos pela comissão técnica, 
antes do início da competição.

“Chegamos à primei-
ra metade da fase de grupos 
dentro do planejamento que 
traçamos, para esse momen-

to da competição, que era con-
seguir nos manter no G4. A 
nossa meta é somar 21 pon-
tos para garantir a classifica-
ção. O adversário da próxima 
rodada será o mais difícil que 
iremos enfrentar. É o atual lí-
der, tem a melhor campanha, 
mas temos condições de con-
seguir um grande resultado”, 
comentou Éderson Araújo.

As equipes paraibanas 
voltam à disputa do Brasilei-
rão da Série D, no próximo fim 
semana, para defenderem as 
respectivas permanências, na 
zona de classificação. O Sou-
sa joga como visitante contra 
o Globo-RN, em Ceará-Mirim
-RN. O São Paulo Crystal re-
cebe o Retrô-PE, em Cruz do 
Espírito Santo.

As recentes pressões do 
Conselho Deliberativo do Tre-
ze feitas à gestão de Olavo Ro-
drigues surtiram efeito. Acu-
sado de prática de nepotismo 
na gerência administrativa do 
clube, o agora ex-presidente, 
acabou não resistindo às co-
branças e comunicou, no últi-
mo fim de semana, a renúncia 
do cargo. Homologado como 
o novo presidente, Artur Bo-
linha, é quem passa a condu-
zir os rumos do Galo para a se-
quência da temporada.

A informação da renúncia 
de Olavo Rodrigues foi confir-
mada pela assessoria do clube, 
no último sábado (21), em re-
união extraordinária do Con-
selho Deliberativo, na sala de 
imprensa do Estádio Presi-
dente Vargas, em Campina 
Grande. Em comunicado, via 
carta renúncia, o ex-presiden-
te citou seu histórico de saú-
de, detalhando os motivos que 
causaram o licenciamento du-
rante a disputa do Campeo-
nato Paraibano, reforçou sua 
versão sobre a presença do fi-
lho no setor administrativo do 
clube e encerrou relacionando 
os recursos dos bloqueios da 

Timemania com os compro-
missos financeiros assumidos 
com a gestão do ex-presidente 
Walter Júnior. 

Em contato com o Jornal 
A União, Olavo afirmou que 
o principal motivo da renún-
cia teria sido a sua condição 
de saúde e aproveitou para 
desejar sorte à nova gestão 
do clube.

“Tenho enfrentado situa-
ções de saúde que não me per-
mitiria uma dedicação admi-
nistrativa que o Treze merecia, 
em consenso com o meu mé-
dico, decidi pela renúncia do 
cargo de presidente do clube. 
Cumpri com a missão que me 
foi dada, dentro das quatro 
linhas não obtivemos resul-
tados, no entanto, mantive o 
equilíbrio financeiro do clube 
no período em que estive como 
presidente. Apesar dos desen-
tendimentos, desejo boa sorte 
à nova gestão”, comentou.

Com a renúncia de Olavo 
Rodrigues, o Conselho Deli-
berativo do clube homologou 
o então vice-presidente, Ar-
tur Bolinha, como o novo pre-
sidente do alvinegro, agora é  
ele quem passa a comandar os 
rumos do Galo até o fim desta 
temporada.

“Teremos a liberdade de 

Arthur Bolinha assume presidência do Treze
renúncia de olavo

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

implantar uma forma de ad-
ministração que entendemos 
ser melhor para o Treze. Va-
mos elaborar um projeto de 
ações que possam ter metas 
estabelecidas a curto, médio e 
longo prazo, a partir da união 
de todas as alas administrati-
vas. Nosso objetivo é levar, no-
vamente, o Treze ao protago-
nismo do futebol paraibano”, 
pontuou Artur.

Como primeira ação, já no 
cargo de presidente, Artur 
Bolinha prometeu que, ain-

da essa semana, será articula-
da mudanças na formação de 
um quadro, com novos mem-
bros na diretoria do clube.

“Vamos traçar diretrizes 
para a formação do quadro 
que será composto de novos 
nomes na diretoria. Entendo 
que é necessário adotar uma 
reformulação para imprimir 
um ritmo de modernidade que 
o clube precisa. No decorrer da 
semana, estaremos divulgan-
do os nomes para compor a di-
retoria”, finalizou.

Artur Bolinha promete clube mais forte e protagonista em 2023
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Obituário
José Dias da Silva Filho
19/5/2022 – Aos 46 anos, em Sousa 
(PB). Foi encontrado morto com um 
hematoma na cabeça nos fundos 
da casa onde morava, no bairro 
Jardim Sorrilândia I. A polícia 
investiga o caso.

Foto: Reprodução

Luan
21/5/2022 – Em Esperança (PB), 
assassinado. Foi morto a facadas 
após uma confusão ocorrida dentro 
de em um bar, no Centro da cidade. 
Outras duas pessoas (dois irmãos) 
ficaram feridas. A vítima fatal era 
moradora da cidade de Remígio (PB).

Foto: Reprodução

Aforismo
“A morte surgia-lhe como 

uma consagração de que só 
os mais puros são dignos: 

muitos homens desfazem-se, 
poucos morrem.”

Marguerite 
Yourcenar
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A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) divulgou 
na última sexta-feira (20) re-
latório com impactos do pri-
meiro ano da pandemia de 
Covid-19, que levou a um ex-
cesso de mortes estimado em 
4,5 milhões. Os dados fazem 
parte do conjunto de Estatís-
ticas Mundiais de Saúde re-
ferentes a 2020.

As estatísticas revelam até 
que ponto a pandemia vem 
afetando os sistemas de saú-
de em todo o mundo, em al-
guns casos, restringindo se-
veramente o acesso a serviços 
essenciais. De acordo com o 
documento, essas interrup-
ções provavelmente atrasa-
rão o progresso global tanto 
na expectativa de vida quan-
to na expectativa de vida sau-
dável nos primeiros 20 anos 
do século.

A expectativa de vida glo-
bal ao nascer aumentou de 
66,8 anos em 2000 para 73,3 

anos em 2019, enquanto a 
expectativa de vida saudá-
vel aumentou de 58,3 anos 
para 63,7 anos. Isso se deve, 
em grande parte, aos ganhos 
em saúde materno-infantil 
e aos grandes investimen-
tos e melhorias em progra-
mas de doenças transmissí-
veis, como HIV, tuberculose 
e malária. No entanto, os da-
dos de 2020 mostram que in-
terrupções nos serviços con-
tribuíram para o aumento de 
mortes por tuberculose e ma-
lária entre 2019 e 2020.

Segundo a OMS, antes 
da pandemia, também ha-
via tendências mundiais que 
apontavam para a redução 
do atraso no crescimento in-
fantil, do consumo de álcool 
e do uso de tabaco, além do 
aumento do acesso à água po-
tável gerenciada de forma se-
gura, ao saneamento e a siste-
mas de esgoto gerenciados de 
forma segura, à higiene bási-
ca, a combustíveis limpos e 
a tecnologias para cozinhar.

Esses avanços foram par-
cialmente sustentados por 
uma duplicação dos gastos 
globais em saúde entre 2000 
e 2019, atingindo 9,8% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) glo-
bal. Mas aproximadamente 
80% desses gastos ocorreram 
em países de alta renda, sen-
do a maior parte (cerca de 
70%) proveniente de orça-
mentos governamentais. Nos 
países de baixa renda, o pa-
gamento do próprio bolso foi 
a principal fonte dos gastos 
com saúde (44%), seguido por 
ajuda externa (29%).

Embora a cobertura dos 
serviços tenha melhorado 
nos últimos 20 anos, os gas-
tos em saúde pioraram. “Com 
a atual recessão econômica 
mundial e os sistemas de saú-
de lutando para continuar 
oferecendo serviços de saú-
de, a pandemia de Covid-19 
provavelmente interromperá 
o progresso feito na cobertu-
ra de serviços e piorará ain-
da mais a proteção financeira 

globalmente”, avaliou a OMS.
Segundo a organização, o 

cenário ocorre porque algu-
mas pessoas não conseguem 
acessar sistemas de saúde por 
não poderem pagar do pró-
prio bolso. Além disso, entre 
os que procuram e obtêm ser-
viços, há, atualmente, um ris-
co maior de enfrentar dificul-
dades financeiras por causa 
dos gastos diretos com saú-
de do que antes da pandemia.

De acordo com o relató-
rio, ao mesmo tempo, uma 
falha crônica em reconhecer 
o papel central da atenção 
primária à saúde e financiar 
adequadamente elementos-
chave, como a força de tra-
balho em saúde, desacele-
rou a eficácia da resposta à 
Covid-19 e desencadeou in-
terrupções nos cuidados de 
rotina que ameaçam compro-
meter ainda mais a capacida-
de dos países de alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável para a saúde 
até 2030.

Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde aponta impactos da Covid-19 nos sistemas de saúde

Excesso de mortes é de 4,5 milhões
NO PRIMEIRO ANO DA PANDEMIA

Agência Brasil

Francisco Ronelson Saviano
22/5/2022 – Em Itaporanga (PB), em 
acidente de carro. Mecânico morreu 
depois que o carro em que estava 
caiu dentro de um açude.

Foto: A Tribuna do Sertão

F oi a partir de suas incursões em um presídio 
feminino localizado em uma região 
metropolitana no Nordeste brasileiro que 

a oficial de Justiça Núbia Guedes, licenciada em 
Ciências Sociais e doutoranda em Antropologia 
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
criou o conceito de necromaternidade, inspirada 
no de necropolítica, desenvolvido pelo intelectual 
camaronês Achille Mbembe.

Enquanto a necropolítica seria a desigual 
oportunidade de viver e de morrer no sistema 
capitalista contemporâneo, a necromaternidade 
consiste na violação do direito à maternidade às 
mulheres negras, impedindo-as de que exerçam o 
papel social de mãe. Mas não só isso: promove o 
aniquilamento dessas mulheres negras e de seus 
filhos igualmente negros.

No cárcere, a necromaternidade se dá na 
impossibilidade de mulheres negras vivenciarem 
o afeto de seus filhos, devido, por exemplo, à 
proibição de visitas ou à obstrução de dádivas, 
como são chamadas as refeições levadas por suas 
famílias, medidas intensificadas no contexto da 
pandemia de Covid-19.

Muitos dos motins nas prisões brasileiras, 
inclusive, são motivados por esses interditos dos 
afetos. “Devemos compreender os afetos como 
economia moral. Respeitar as famílias das presas 
e suas dádivas é uma forma de humanizar a pena 
e de promover ressocialização”, argumenta a 
pesquisadora da UFPB.

Conforme o Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias sobre Mulheres, 
divulgado pelo Ministério da Justiça em 2018, o 
Brasil tem a quarta maior população carcerária 
feminina do mundo e cerca de 70% delas são 
negras. Esse grupo está aumentando, por sinal. 
Em 2018, eram 36,4 mil mulheres presas. Em 2019, 
37,2 mil.

Em mapeamento realizado em março de 2020, 
do total de mulheres presas, 12.821 eram mães 
de crianças com idade até 12 anos. No entanto, 
apenas 55 unidades tinham cela ou dormitório 
para gestantes. Das que declararam ter creches, 
somente 3% disseram apresentar condições de 
receber crianças acima de dois anos.

Multifacetada, a necromaternidade também 
se manifesta na falta de atendimento médico-
hospitalar, nas mortes em trabalhos de parto, no 
assassinato dos filhos de mulheres negras pela 
violência estatal. Estudo do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância indica que, das quase 35 
mil mortes de jovens entre 2016 e 2020 no Brasil, 
80% eram de negros.

Do mesmo modo, essa maculação é evidente na 
esterilização como controle social da população. 
Não faz muito tempo, em 2018, que veio à tona a 
laqueadura forçada de Janaína Aparecida Quirino, 
uma mulher negra em situação de rua. Como bem 
recuperou a jornalista Eliana Alves Cruz, pelo The 
Intercept Brasil, o Brasil já fez esterilização em 
massa. Comissão Parlamentar de Inquérito nos 
anos de 1990 constatou que 45% das mulheres em 
idade reprodutiva foram esterilizadas. Entidades 
que fizeram cirurgias seguiam recomendações dos 
Estados Unidos.

Núbia Guedes destaca que, a partir de uma 
análise crítica da história do Brasil, nota-se que 
ser mãe para a mulher negra é uma função mais 
dolorosa, resultado de uma biopolítica de lastro 
racista. Para ela, em vez de reproduzir o mito da 
democracia racial, compreender o Brasil como um 
país racista é um importante passo para o combate 
à necromaternidade.

No ponto de vista da antropóloga, os 
movimentos sociais são imprescindíveis para 
conscientização da população, assim bem como 
a formulação de políticas públicas que propiciem 
inclusão social e representatividade política para 
pessoas negras e o abandono, de uma vez por 
todas, por parte do estado brasileiro, da gestão da 
sociedade por meio de práticas racistas.

Pedro 
   Paz

Colaboração

Necromaternidade

Pedro Paz é jornalista e doutorando em Antropologia 
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Fagner Alves
20/5/2022 – Em Itaporanga (PB), de 
infarto. Morreu após uma partida de 
futebol do Campeonato Poeirão. Ele 
estava jogando pelo time Fogo da 
Serra, contra o Bem-Te-Vi.

Foto: Reprodução

Renata Maia Pimenta
20/5/2022 – Aos 42 anos, em 
Cabedelo (PB). Policial rodoviária 
federal. Era natural de João 
Pessoa (PB) e lotada na Seção de 
Gestão de Pessoas na Paraíba. 
Ingressou na instituição em 2005. 
Deixa dois filhos.

Foto: Reprodução

Logan Long
18/5/2022 – Aos 34 anos, em Los 
Angeles, Estados Unidos, de 
pneumonia. Ator da indústria 
pornográfica. Nascido na 
Califórnia, era empresário e, em 
2016, entrou para a indústria de 
entretenimento adulto. Em seis anos de carreira, 
esteve em mais de mil cenas de produções 
pornográficas. Em 2019, ganhou o prêmio AVN de 
Melhor Ator Coadjuvante, por seu papel em ‘The 
Seduction of Heidi’, da Adam & Eve Pictures.

Foto: Divulgação

Alvimar Martins
21/5/2022 – Aos 65 anos, em 
Teresina (PI), por choque-séptico 
(infecção generalizada). Ele se 
tratava de um câncer de próstata. 
Prefeito do município de Pedro II, 
pelo Progressistas. Foi prefeito por 
quatro mandatos na cidade.

Foto: Divulgação

Alailson Pontes Machado (Tony)
20/5/2022 – Aos 42 anos, em Picuí 
(PB), assassinado. Foi morto a 
tiros dentro de um carro, enquanto 
atendia a um pedido de compra 
de cesta básica. Sua mulher ficou 
ferida. O casal comercializava cestas 
básicas e tinha ido entregar o pedido de um suposto 
cliente. Ele era natural de Brejo dos Santos (PB).

Foto: Reprodução

Alberto de Oliveira Dantas
(Cara de Chinelo)
21/5/2022 – Em São Bento (PB). 
Era apontado como líder de uma 
organização criminosa no Sertão 
paraibano e teria sido morto em 
troca de tiros com policiais.

Foto: PB Agora

Rodrigo
22/5/2022 – Em Patos (PB), vítima 
de homicídio. Foi morto a tiros por 
desconhecidos, no bairro Monte 
Castelo. Era casado e pai de dois 
filhos menores de idade. A polícia 
investiga o caso.

Foto: Patosonline

José Reginaldo Veloso de Araújo
19/5/2022 – Aos 84 anos, em Recife 
(PE), em decorrência de um câncer. 
Ex-padre que se destacou ao longo 
da vida por sua atuação política 
junto às comunidades eclesiais de 
base. Era alagoano.

Foto: Josiane Holz
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Aumentos são considerados exorbitantes pelos donos de negócios no campus; valores chegam a R$ 19 mil

Comerciantes vão realizar protesto 
Reajuste De aluguéis Na uFPB

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Comerciantes que traba-
lham em lanchonetes, má-
quinas de xerox e papelaria 
no Campus I da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB) estão preocupados 
com o reajuste que tiveram 
no aluguel dos estabeleci-
mentos em que atuam e se 
organizam para realizar 
um protesto ainda essa se-
mana. Segundo um dos em-
preendedores, o comunica-
do sobre o aumento partiu 
da Superintendência de In-
fraestrutura da universida-
de (Sinfra). O documento 
informava que o novo valor 
passaria a valer a partir de 
junho. Há aluguel que che-
ga a R$ 19 mil mensal. 

Muitos comerciantes 
são permissionários há vá-
rios anos na universidade, 
mas dizem que com o rea-
juste “exorbitante” não po-
derão continuar no local. 
Uma dessas pessoas é Isa 
Maria de Oliveira, que tra-
balha numa lanchonete e 
oferece café da manhã, al-
moço, jantar e lanches. “Es-
tou aqui desde 1990. Meu 
aluguel é de R$ 7.140 e vai 
para R$ 11.423. Tem gen-

te pior, que vai pagar R$ 19 
mil. Isso é um absurdo, por-
que dessa forma a gente te-
ria de repassar o aumento 
para os clientes. Mas cerca 
de 80% do meu público são 
estudantes, pessoas que es-
tão na correria, batalhan-
do pelo futuro e não têm 
condições de pagar mais 
caro”, declarou. Ela contou 
que a proposta da Sinfra 
para os quase 30 comercian-
tes é que no período de re-
cesso do São João, na uni-
versidade, os comerciantes 
paguem apenas 50% do va-
lor do novo aluguel. “Mas 
como é que vamos pagar 
isso se vai estar tudo fecha-
do?”, questionou. 

Outro comerciante que 
não aceita o aumento é 
Joabe Gomes da Silveira. 
Ele tem uma lanchonete e 
trabalha no Campus I há 
seis anos. Joabe contou que 
em 2017 o valor do aluguel 
era R$ 1.800, depois a uni-
versidade fez uma licitação 
que onerou bastante o pre-
ço, cujo valor inicial foi de 
R$ 6.800. Agora, com o rea-
juste, ele vai desembolsar 
todo mês R$ 13.300.  

Joabe contou que para fi-
xar os novos valores foram 
tomados como referência 

valores do metro quadrado 
cobrados em bairros valo-
rizados da capital, como o 
Altiplano Cabo Branco e o 
Bancários. “São preços fora 
da realidade da UFPB. Eu 
pergunto, por que não usa-
ram como referência o bair-
ro do Castelo Branco?”.

Já Cristiane Marília da 
Silva Santos, que também 
tem uma lanchonete na 
UFPB, frisou que o reajuste 
do estabelecimento dela foi 
de R$ 500, saiu de R$ 2 mil 
para R$ 2.500. 

Segundo ela, alguns co-
legas que comercializam na 
universidade já fecharam as 
portas, e com esse aumen-
to a situação vai piorar. Por 
conta dessa situação, os em-
preendedores pretendem 
lutar na Justiça Federal para 
tentar reduzir o reajuste e 
estão se organizando para 
realizar um protesto den-
tro do campus. 

Os comerciantes são 
permissionários da univer-
sidade e um dos agravantes 
na situação dos aluguéis é 
que, segundo eles, há em-
preendimentos de maior 
porte, como agências ban-
cárias funcionando na Ci-
dade Universitária, que pa-
gam valores menores.

Além do alto valor da lo-
cação dos estabelecimentos 
na UFPB, há comerciantes 
que enfrentam outra ques-
tão: aluguéis atrasados dos 
pontos comerciais. O proble-
ma, inclusive, já tem ação tra-
mitando na Justiça Federal.  
A comerciante Isa Maria de 
Oliveira explicou que quan-
do o apurado do fim de ano 
não dava para cobrir os cus-
tos do período de baixo mo-
vimento nas vendas, entre 
dezembro e fevereiro, os em-

preendedores costumavam 
juntar o aluguel dos três me-
ses e parcelar o valor. 

Essa negociação teria 
ocorrido até 2018. “De de-
zembro de 2019 a fevereiro 
de 2020 tentei fazer esse acor-
do com a superintendência 
(Sinfra), a Reitoria e a Procu-
radoria de Justiça, mas nunca 
conseguimos negociar. En-
tão, o boleto ficou em aberto. 
Com isso, corremos o risco 
de sermos despejados, como 
ocorreu com um colega sex-

ta-feira passada, porque es-
tava com débito”, enfocou 
Isa Maria. 

Ela contou que em no-
vembro do ano passado, os 
comerciantes entraram na 
Justiça Federal por causa 
dessa situação e o proces-
so está tramitando. “Nun-
ca nos omitimos, queremos 
negociar, parcelar os valo-
res. Lá fora, todo mundo tem 
desconto, pode negociar, e a 
gente só tem aumento”, se 
queixou. 

Estabelecimentos com valores em atraso

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) alerta a população 
paraibana que indivíduos 
estão usando a marca da 
empresa para aplicar ten-
tativas de golpe que envol-
vem supostos descontos em 
pagamento de faturas por 
meio do Pix.

De acordo com o diretor 
comercial da Cagepa, Isaac 

Cagepa alerta para tentativas de pagamento de fatura por Pix
golPe No WhatsaPP

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

Uma barraca de fogos de 
artifício explodiu ontem à tar-
de, no bairro Dinamérica, em 
Campina Grande, quando um 
funcionário fazia uso de uma 
lixa de polir. O Corpo de Bom-
beiros já iniciou investigação 
para saber o que teria provo-
cado a explosão e o incêndio.

Uma possibilidade levan-
tada é que a lixa de aço, que 
estava sendo usada pelo tra-
balhador dentro da barraca, 

tenha provocado uma faísca 
ao entrar em contato com os 
fogos armazenados no local, 
e causado a explosão. Alguns 
minutos depois, todo o mate-
rial começou a estourar em se-
quência; o barulho pôde ser 
ouvido de vários pontos da 
cidade. A barraca ficou total-
mente destruída.

Uma idosa que mora próxi-
mo ao local ficou ferida ao ser 
atingida por estilhaços. Ela foi 
socorrida para o Hospital de 
Trauma de Campina Grande 
com ferimentos leves.

O prefeito Bruno Cunha 
Lima esteve no local e dis-
se que há dois meses se re-
uniu com os comerciantes 
de fogos no sentido de en-
contrar uma área para abri-
gá-los. “Não é uma tarefa 
fácil, tendo em vista que al-
guns terrenos que existem já 
foram rejeitados pelos ven-
dedores de fogos, visto que 
não têm grande fluxo de pes-
soas”, destacou, descartando 
a possibilidade de levá-los de 
volta para o Parque Linear do 
Dinamerica.

Bombeiros investigam causa do fogo
exPlosão De BaRRaca 

O feriado de Corpus Ch-
risti, que ocorre no dia 16 ju-
nho, deve lotar João Pessoa 
de turistas. Essa expectati-
va da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) e do trade 
turístico é reforçada com os 
dados divulgados pelo meta-
buscador de viagens Kayak, 
que apontou que a capital 
paraibana é o oitavo desti-
no mais buscado pelos brasi-
leiros para aproveitar o feria-
do prolongado e o quarto do 
Nordeste. 

Na opinião da presiden-
te da PBTur, Ruth Avelino, o 
resultado da pesquisa indi-
ca que o trabalho de divulga-
ção da Paraíba e os processos 
de capacitação dos agentes de 

viagens de todo o país que 
a estatal tem realizado em 
parceria com a Setur de João 
Pessoa e com o setor privado 
estão no caminho certo. “Re-
forçamos esse trabalho junto 
aos agentes de viagens e ope-
radoras de turismo e já per-
cebemos uma boa demanda 
junto à hotelaria, principal-
mente, nos finais de semana”, 
disse a executiva.

A pesquisa foi feita na 
base de dados do Kayak bus-
cando por voos de ida e volta 
saindo de todos os aeropor-
tos do Brasil. Foram conside-
radas buscas feitas entre os 
dias 3 a 10 de maio deste ano, 
para viagens entre 15 e 20 de 
junho. Além de João Pessoa, 

quatro outras capitais nordes-
tinas formam o Top 10: Salva-
dor, Recife, Fortaleza e Ma-
ceió. São Paulo foi o destino 
mais buscado.

João Pessoa está no ‘top 10’ dos destinos
FeRiaDo De coRPus chRisti
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Fato ocorreu 
ontem à tarde, 
no bairro 
Dinamérica, 
em Campina 
Grande, 
quando um 
funcionário 
fazia uso de 
uma lixa de 
polir.

A barraca de fogos, em Campina Grande, foi totalmente destruída

O professor aposentado 
Antonio Joaquim Rodrigues 
Feitosa, da diretoria sindical 
da Associação dos Docen-
tes da UFPB (Adufpb), res-
saltou que está solidário aos 
empreendedores. Ele decla-
rou que os preços cobrados 
são “extorsivos e não têm jus-
tificativa”. “A Reitoria conce-
de espaço público a institui-
ções financeiras pagando até 
menos do que os comercian-
tes pagam. O serviço dos co-
merciantes é necessário, po-
rém, eles são extremamente, 
explorados com preços extor-
sivos. Estamos solidários a 

eles”, destacou. Os estudan-
tes também estão apoiando 
a reivindicação da categoria. 
O aluno do curso de Odon-
tologia, Natanael Nunes, do 
Movimento Estudantil Para 
Todos, salientou que o pre-
ço do alimento vendido nos 
quiosques reflete diretamen-
te na vida dos universitários. 
“O Restaurante Universitá-
rio está fechado e segundo a 
Reitoria é por causa de uma 
reforma. Passou a pandemia 
toda e só agora estão refor-
mando. Então, sem o RU pre-
cisamos dos quiosques, das 
lanchonetes para nos alimen-

tarmos, e esse aumento nos 
atinge diretamente”.

O coordenador-geral do 
DCE, Ruan Pontes Navar-
ro Lima, afirmou que ape-
sar do reajuste atingir vários 
segmentos, a maior preocu-
pação é com os empreen-
dimentos que vendem ali-
mentos. 

A reportagem fez conta-
to com a assessoria de im-
prensa da UFPB para obter 
resposta sobre o reajuste dos 
aluguéis dos pontos comer-
ciais, mas até o fechamento 
desta edição, não foi envia-
da resposta.

Apoio de diretor sindical da Adufpb 

Foto: Fabiana Veloso

n 
Na opinião da 
presidente da 
PBTur, Ruth 
Avelino, o 
resultado da 
pesquisa indica 
que o trabalho 
de divulgação 
está no caminho 
certo

Veras, a Companhia não 
está realizando descontos 
em pagamento de faturas 
nem campanhas de descon-
tos para utilização do Pix.

Em nota, a Cagepa avi-
sou aos clientes sobre o gol-
pe e deu dicas para evitar 
transtornos para os parai-
banos envolvendo ações 
criminosas com a utiliza-
ção da marca da Compa-

nhia. A Cagepa esclarece 
aos clientes que não está 
concedendo descontos em 
suas faturas de água e es-
gotos sanitários, bem como 
não está realizando ne-
nhum tipo de campanha de 
descontos com pagamentos 
por Pix.

Nossa empresa não tem 
como procedimento pa-
drão efetuar cancelamento 

de débito automático para 
pagamento de faturas. O 
cliente é quem faz essa ação 
junto aos bancos. Orienta-
mos nossos clientes para 
que no momento de efe-
tuarem pagamento com Pix 
observem atentamente o 
beneficiário, no qual deve 
constar ‘Cagepa – Compa-
nhia de Água e Esgotos da 
Paraíba’.

Por fim, a Companhia 
destacou que todas as me-
didas jurídicas estão sendo 
tomadas.

Para dúvidas e esclare-
cimentos: cagepa.pb.gov.br; 
atendimento pelo 115 e no 
WhatsApp (83) 98198-4495.

“Orientamos nossos 
clientes para que no mo-
mento de efetuarem paga-
mento com Pix observem 

atentamente o beneficiário, 
no qual deve constar Cage-
pa – Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba”, aler-
ta nota divulgada pela Ca-
gepa.  

Para dúvidas e esclareci-
mentos, a Cagepa está com 
os canais oficiais abertos: 
cagepa.pb.gov.br; atendi-
mento pelo 115 e no What-
sApp (83) 98198-4495.

Giovannia Brito 
giovanniabritosilva@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público aos interessados, o seguinte resultado: HOSPITALARES LTDA - ME, cadas-
trada no CNPJ Nº 08.160.290/0001-42, vencedora de vários itens com o valor de R$ 245.137,28 
(duzentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), a empresa 
BHDENTAL COMÉRCIO EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº 29.312.896/0001-26, vencedora de 
vários itens com o valor de R$ 20.761,00 (vinte mil, setecentos e sessenta e um reais), a empresa 
DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 34.698.454/0001-08, 
vencedora de vários itens com o valor de R$ 37.273,00 (trinta e sete mil, duzentos e setentas e 
três reais) e a empresa KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ nº 42.890.879/0001-34, apresentou proposta com o valor 
global de R$ 13.016,40 (treze mil, dezesseis reais e quarenta centavos). Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “b” da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da 
decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, o certame será 
encaminhado ao Prefeito para fins de homologação/adjudicação. 

Aguiar-PB, 20 de Maio de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. LICITANTES HABI-

LITADOS: ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA; DIAS ENGENHARIA E LOCACOES 
EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; F A CONSTRUCOES E COMERCIO 
LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; IGOR ROCHA 
DE BRITO LIRA; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; PRIIMEE.CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; SERRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; TORRES CONSTRUCOES LTDA; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRABES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 01/06/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. São 
José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 06 de Maio de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2022, Locação de 

veículos diversos, destinados a esta Prefeitura, para o dia 06 de Junho de 2022 às 13:30 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 23 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA DE QUATRO RUAS, 
NO MUNICÍPIO DE ARARA: RUA MARIA DO ROSÁRIO, RUA ALFREDO CORREIA DA COSTA, 
RUA MANOEL GREGÓRIO DE LIRA E RUA JOÃO PAULINO DE MEDEIROS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Termo de Convênio nº 0109/2021 2.08 Se-
cretaria de Obras e Serviços Urbanos 15.Urbanismo 451. Infra–estrutura 2004 Infra–estrutura 1020 
Pavimentar vias públicas 701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 
dos Estados 4.4.90.51 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00057/2022 - 19.05.22 - LUIZ 
GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR - R$ 144.980,49.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2022. OBJETO: Contratação de pessoas físicas ou 

jurídicas para locação de veículos destinados ao Transporte Escolar e Secretaria de Educação. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Secretaria de Educação objetivando o 
início da execução dos serviços contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 87 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Wandeyflavio Bertulino Agra 04819156489 
- CNPJ 33.609.700/0001-37. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua São José, 472 - Centro - Areial 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33681020.

Areial - PB, 24 de Maio de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de creche com ca-

pacidade para 50 (cinquenta) crianças, localizada no Sítio Juá, município de Bernardino Batista. 
Data e Local: 09 de Junho de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete 
Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro - Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial 
do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 23 de Maio de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO

DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e B & S SERVICOS MEDICO LTDA. CNPJ nº 
28.780.041/0001-67.  Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 
PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM/PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00179/2021, com a empresa acima 
mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (trinta) dias, 
passando sua vigência perdurar de 06.05.2022 até 04.06.2022, sob a dotação orçamentária: 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊN-
CIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI-
DADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA . Assinaturas da prorrogação contratual em: 06/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO

DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e DERMOESTETICA – CLINICA DERMATOLOICA E 
ESTETICA – CNPJ nº 17.340.468/0001-28. Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS 
ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00180/2021, com 
a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 
30 (trinta) dias, passando sua vigência perdurar de 06.05.2022 até 04.06.2022, sob a dotação 
orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO 
DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO-
VENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA . Assinaturas da 
prorrogação contratual em: 06/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO

DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR 
LTDA - CNPJ nº 22.494.864/0001-40 Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS 
ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00182/2021, 
com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
DE PRAZO 30 (trinta) dias, passando sua vigência perdurar de 06.05.2022 até 04.06.2022 
sob a dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2058 
MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 391.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2061 MANTER 
AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
446.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2066 MANTER 
AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA . 
Assinaturas da prorrogação contratual em: 06/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e SORRISO – SERVIÇOS MÉDICOS 
DE PEDIATRIA E SAÚDE LTDA - CNPJ nº 32.555.224/0001-56. Ref. PP 00053/2021. CON-
TRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA 
A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO 
ao Contrato n.º 00183/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PROR-
ROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (trinta) dias, passando sua vigência perdurar de 
06.05.2022 até 04.06.2022. sob a dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI-
DADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA 
MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA . Assinaturas da prorrogação contratual em: 06/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e PHYSIO&VIDA – CENTRO MÉDICO LTDA - CNPJ 
nº 08.906.165/0001-39. Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 
PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM/PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00199/2021, com a empresa acima 
mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (trinta) dias, 
passando sua vigência perdurar de 06.05.2022 até 04.06.2022, sob a dotação orçamentária: 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊN-
CIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI-
DADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA . Assinaturas da prorrogação contratual em: 06/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 
08:00 horas do dia 02 de junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais elétricos para 
manutenção das atividades da Administração Municipal de Bom Sucesso/PB, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 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 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 23 de Maio de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de 
viagens em veículo para transporte de passageiros e de carga, conforme rotas descritas no Termo 
de Referência, parte integrantes deste Edital, para atender as demandas das Secretarias do Muni-
cípio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO ORLANDO 
SILVA - R$ 49.120,00; FÁBIO BERLANIO ALVES FERREIRA - R$ 56.960,00; IVONALDO AMORIM 
DE VERAS PESSOA - R$ 47.040,00; JOSÉ EDNALDO DAS NEVES - R$ 72.480,00; PEDRO DE 
ARAÚJO ALVES JUNIOR - R$ 69.760,00; RAMON GUEDES DO NASCIMENTO - R$ 55.440,00; 
RENATO RIBEIRO DE LIRA - R$ 40.400,00.

Borborema - PB, 16 de Maio de 2022
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica a retificação no Aviso de Licitação do Pregão Presencial 019/2022, 
publicado no D.O.E. e no Jornal A União do dia 21/05/2022, da seguinte forma: onde se lê: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS 
PARA NUTRIÇÃO INTEGRAL, leia-se: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POS-
SÍVEL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. Os demais atos ficam 
inalterados não modificando a formulação das propostas. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 23 de Maio de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de viagens em veículo para transporte de passageiros e de carga, conforme 
rotas descritas no Termo de Referência, parte integrantes deste Edital, para atender as demandas 
das Secretarias do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, e MDE: 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Borborema e: CT Nº 00048/2022 - 17.05.22 - ANTONIO ORLANDO SILVA - R$ 
49.120,00; CT Nº 00049/2022 - 17.05.22 - FÁBIO BERLANIO ALVES FERREIRA - R$ 56.960,00; 
CT Nº 00050/2022 - 17.05.22 - IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA - R$ 47.040,00; CT Nº 
00051/2022 - 17.05.22 - JOSÉ EDNALDO DAS NEVES - R$ 72.480,00; CT Nº 00052/2022 - 17.05.22 
- PEDRO DE ARAÚJO ALVES JUNIOR - R$ 69.760,00; CT Nº 00053/2022 - 17.05.22 - RAMON 
GUEDES DO NASCIMENTO - R$ 55.440,00; CT Nº 00054/2022 - 17.05.22 - RENATO RIBEIRO 
DE LIRA - R$ 40.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de itens para 
oficinas de costura e artesanato, realizado pelos serviços e programas pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social – SEMAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de Junho 
de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 06 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: 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, 23 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2022
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, visan-
do formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Serviço de 
treinamento para aprimoramento profissional contínuo, mensal, denominado Programa Anual 
de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional da Guarda Metropolitana de Cabedelo com 
fornecimento de mão de obra de instrutores, estandes de tiro (indoor e outdoor), munições de 
calibres diversos (.38SPL, .380ACP, .40S&W, 9mm (9x19), .12GA) e armamento correspondente 
a estes calibres, sendo armas curtas e longas e demais materiais e equipamentos necessários.
conforme as especificações deta. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Junho 
de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 07 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: 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, 23 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022

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

-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 
09:00 horas do dia 14 de junho de 2022, CHAMAMENTO PÚBLICO, do Tipo “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, cujo OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS, CRECHES 
E BERÇÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João 
Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campi-
nagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.
br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br 
e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 20 de maio de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA  nº 2.05.048/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal 

de Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar 
do município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica 
o ato de Dispensa  nº 2.05.048/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, 
com vistas à contratação com a pessoa jurídica: E. G. DAVID & CIA LTDA - ME – CNPJ: 
05.694.497/0001-09 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO PERSONALIZADO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE 
TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA 
INTERSETORIALIDADE, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor 
total de R$ 14.350,00 (Quatorze mil, trezentos e cinquenta reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2137. Elemento da 
Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 23 de maio  de 2022.
VALKER NEVES SALES 

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.073/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.073/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E E. G. DAVID & CIA LTDA 
- ME. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO 
NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS 
PARA INTERSETORIALIDADE. VIGÊNCIA: 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.048/2022/CPL/
SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1019.2137 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 16600000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E EMERSON ALCIOLY DAVID DE MEDEIROS. 
VALOR GLOBAL: R$ 14.350,00 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 23/05/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa do Ramo Pertinente, para 
o fornecimento e serviços gráficos diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.  Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br
Capim - PB, 20 de Maio de 2022

ANTÔNIO JOSE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA, PARA O PROGRAMA DE ABASTE-
CIMENTO D’ÁGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CASSERENGUE/PB, EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO, 
CONFORME DECRETO ESTADUAL, Nº 42.457, DE 29 DE ABRIL DE 2022; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSINALDO CLEMENTINO - R$ 54.000,00; 
MOIZANIEL VITORIO DA SILVA - R$ 54.000,00.

Casserengue - PB, 19 de Maio de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Contratação 
de serviços de Confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 
1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, destinadas à população carente desta cidade; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARI SERVICOS DE PROTESES 
EIRELI - R$ 67.500,00.

Casserengue - PB, 19 de Maio de 2022
RANIERE MARTINS DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, 
através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA – 
ME - R$ 135.000,00.

Casserengue - PB, 19 de Maio de 2022
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº DP00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA, PARA O PROGRAMA DE ABASTE-

CIMENTO D’ÁGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CASSERENGUE/PB, EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO, 
CONFORME DECRETO ESTADUAL, Nº 42.457, DE 29 DE ABRIL DE 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RE-
CURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 
20.060 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.244.0006.2029 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.32 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 20/10/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00063/2022 - 20.05.22 
- MOIZANIEL VITORIO DA SILVA - R$ 54.000,00; CT Nº 00064/2022 - 20.05.22 - JOSINALDO 
CLEMENTINO - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE 1.º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00035/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM 
MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO PEDRA D’ÁGUA (COORDE-
NADAS: 6° 46’ 22” S E 35° 50’ 56” W) DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 907727/2020/MDR/CAIXA.  FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei 
Federal 8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00035/2022 - Tomada de 
Preços nº 00002/2021. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias de 22/05/2022 até 22/07/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de CASSERENGUE e HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI. 
DATA DE ASSINATURAS: 20/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL CASSERENGUE
EXTRATO DE 3º APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00001/2022
Extrato do 3.º apostilamento ao Contrato n.º 00001/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 

00006/2021, passando a ter os seguintes preços contratados a partir do dia 23/05/2022: R$ 6,94 
(seis reais e noventa e quatro centavos) no ÓLEO DIESEL S–10 e R$ 7,11 (sete reais e onze 
centavos) ÓLEO DIESEL S–500, alterando o valor contratual para R$ 1.610.953,37(um milhão 
seiscentos e dez mil e novecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos). Dotação Orça-
mentária: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/
FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO 
FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). Legislação: 
Lei das Licitações, Art. 65, inciso II, alínea d, e também de acordo com a CLÁUSULA QUARTA 
– DO REAJUSTAMENTO – Contrato nº 00001/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASSERENGUE e CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ nº 02.425.806/0001-57. 
DATA DE ASSINATURA: 20/05/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
OBJETO: Contratação de serviços de Confecção de próteses dentárias de acordo com as especi-

ficações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, destinadas à população carente desta 
cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2022 – RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) = 30.020 SECRE-
TARIA DE SAÚDE – 10 301 0005 2054 – 30.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 0005 
2046 ELEMENTO DE DESPESAS– 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00063/2022 - 20.05.22 - ARI SERVICOS DE 
PROTESES EIRELI - R$ 67.500,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior por-

centagem 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 00011/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSO 
PROPRIO (RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA IMPOSTOS SAÚDE) = 30.020 
SECRETARIA DE SAÚDE – 10 301 0005 2054. ELEMENTO DE DESPESAS 3.3.90.30.01 – MA-
TERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.32.01 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA – 30.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10.301.0005.2044; 10.303.0005.2047; 
10.302.0005.2048. ELEMENTO DE DESPESAS – 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 
3.3.90.32.01 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Casserengue e: CT Nº 00064/2022 - 20.05.22 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 
PEDROSA LTDA - ME - R$ 135.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

e de acordo com os termos do relatório final contratação de uma pessoa jurídica para pres-
tar o fornecimento parcelado de combustíveis diversos com atendimento de abastecimento 
24h dentro da sede do município de Coremas-PB, conforme termo de referência. Resolver: 
Homologar o correspondente procedimento licitatório em favor da licitante. Vejamos a seguir: 
Pessoa Jurídica: Comercial de Combustíveis e Lubrificantes Jeronimo Ltda-EPP, CNPJ Nº 
20.430.741/0001-10, estabelecida a Rua. Universitario Francisco Severino de Sousa, Nº 
S/N, Cruz da Tereza, CEP Nº 58.770-000, Coremas-PB, com o valor total R$ 1.470.500,00 
(um milhão, quatrocentos e setenta mil e quinhentos reais), referente aos itens: 1, 2 e 3. 
Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 17 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
e de acordo com os termos do relatório final contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento parcelado de combustíveis diversos com atendimento de abastecimento 12h dentro 
da sede do município de Coremas-PB, para atender a demanda da frota municipal e os que por 
força contratual tenha direito ao mesmo, conforme termo de referência. Resolver: Homologar o 
correspondente procedimento licitatório em favor da licitante. Vejamos a seguir: Pessoa Jurídica: 
Rede Lucena Coremense de Combustíveis Ltda, CNPJ nº 17.220.038/0001-72, estabelecida na 
Estrada Coremas a Cajazeirinhas KM 20 PB 366, SN, Cruz da Tereza, Coremas-PB, com o valor 
total R$ 1.978.458,00 (um milhão, noventa e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito 
centavos), referente aos itens: 1, 2 e 3. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 17 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
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EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 109/2022

Pregão Eletrônico nº 008/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: Comercial de 
Combustíveis e Lubrificantes Jeronimo Ltda-EPP, CNPJ Nº 20.430.741/0001-10. Valor total contratado: 
R$ 1.470.500,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil e quinhentos reais), referente aos itens: 1, 2 
e 3. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de combustíveis diversos com atendimento de abaste-
cimento 24h dentro da sede do município de Coremas-PB. Prazo de entrega: Imediato (diariamente). 
Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; Fonte de recurso 2: 1500.1001 
Recursos não Vinculados de Impostos – MDE; Fonte de recurso 3:1540.0000 Transferências do Fundeb 
- Impostos e Transferências de Impostos (Fundeb 30%); Fonte de recurso 4:1500.1002 Recursos não 
Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: Diversas Secretarias, conforme QDD/2022. Vigência: 01 
(um) ano. Partes ass.: Irani A. da Silva (pela contratante) e Sra. Julia Soares da Silva (pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 110/2022

Pregão Eletrônico nº 009/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: Rede Lucena Co-
remense de Combustíveis Ltda, CNPJ nº 17.220.038/0001-72. Valor total contratado: R$ 1.978.458,00 
(um milhão, noventa e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito centavos), referente aos itens: 
1, 2 e 3. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de combustíveis diversos com atendimento de abas-
tecimento 12h dentro da sede do município de Coremas-PB. Prazo de entrega: Imediato (diariamente). 
Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; Fonte de recurso 2: 1500.1001 
Recursos não Vinculados de Impostos – MDE; Fonte de recurso 3:1540.0000 Transferências do Fun-
deb - Impostos e Transferências de Impostos (Fundeb 30%); Fonte de recurso 4:1500.1002 Recursos 
não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: Diversas Secretarias, conforme QDD/2022. Vigência: 01 
(um) ano. Partes ass.: Irani A. da Silva (pela contratante) e Sr. Thiago Araruna Lucena (pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA

DE PREÇO Nº. 005/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, 

COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO. DATA, HORA E 
LOCAL: 09/06/2022, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito 
a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 23 de maio de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS 
SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA M.D.E.F LUIZ JOAQUIM DOS 
SANTOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 147.644,29.

Cuité de Mamanguape - PB, 23 de Maio de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa 
do ramo de construção civil para executar a obra de pavimentação e drenagem de ruas no Município 
de Damião. CR nº 917666/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 20 de Maio de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento 
de peças para veículos pesados e máquinas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:04.00 – SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, 20.606.2004.2011; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA,12.122.2001.2013/12.361.2001.2015/12.361.2001.2017/12.361.2001.2019; 08. SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 15.452.1002.2053. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATE-
RIAL DE CONSUMO E 3.3.90.39.01 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00088/2022 - 18.05.22 até 
18.05.23 - GRANPEÇAS COMERCIO E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA - R$ 584.100,00; 
CT Nº 00089/2022 - 18.05.22 até 18.05.22 - SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERV. PARA 
AUTOS LTDA EPP - R$ 761.411,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE DESTITUIÇÃO

DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Torna público que a Portaria 093, de 31 de março de 2022, revogou a Portaria nº 267, de 1º 

de setembro de 2021, destituindo, desta forma, a Comissão Especial de Licitação encarregada 
de atuar nos processos licitatórios relativos às obras e serviços de engenharia, mais especifi-
camente nas Tomadas de Preços 00001/2022 (Processo 2022.267.2-007.01/01), Tomada de 
Preços 00002/2022 (Processo 2022.267.2-007.02/02), e Tomada de Preços 00003/2022 (Processo 
2022.267.2-012.03/03).

Esperança - PB, 23 de maio de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
PORTARIA 108/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 62, inciso V, art. 76, inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica Municipal, e nos 
termos do art. 6º, inciso XVI, e art. 51 da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores;

RESOLVE:
I - Constituir a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO encarregada de processar e julgar os 

processos licitatórios relacionados à contratação de obras e serviços de engenharia desta Edilidade, 
integrada pelos servidores Chirlene Bárbara Torres Rodrigues (mat. 23124), Dayhanne Kaffimma 
Diniz Silva (mat. 38987), e Gutemberg Dantas da Silva (mat. 2148).

II - A presidência da Comissão será exercida pela servidora Chirlene Bárbara Torres Rodrigues, 
e na sua ausência e/ou impedimento, pelo servidor Gutemberg Dantas da Silva.

III - Os atos não relacionados a tomadas de decisões poderão ser firmados estando apenas a 
maioria dos membros (cadastros, recebimentos e aberturas de envelopes, e atos administrativos 
não decisórios como um todo).

Esperança/PB, em 11 de abril de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE ALTERAÇÃO

DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO
Torna público que a Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de Esperança na internet 

-  esperanca.1doc.com.br/atendimento - encontra-se inoperante em razão da reformulação da 
estrutura organizacional constante da plataforma, com a realocação dos usuários dentro na nova 
divisão técnico-administrativa.

Informa ainda que a comunicação com a Prefeitura Municipal poderá ser realizada através do 
endereço eletrônico contato@esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 23 de maio de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

Torna público a interposição de recursos administrativos em face do resultado da fase de 
habilitação

da Tomada de Preços nº 00002/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE 
ARAÚJO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB, por parte das seguintes empresas:

> ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.466.150/0001-10, protocolo 593/2022, de 
04/04/2022;

> HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 09.330.327/0001-04, protocolo 
612/2022, de 05/04/2022;

> CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 26.635.344/0001-60, protocolo 
615/2022, de 05/04/2022.

Os interessados poderão apresentar impugnação aos recursos administrativos interpostos no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme § 3º do art. 109 da Lei 8.666/1993. Os respectivos recursos 
encontram-se disponíveis para vistas. Comunica-se que a abertura dos envelopes que inicialmente 
seria realizada dia 07/04/2022 fica suspensa em face dos tramites legais do processo.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico contato@esperanca.
pb.gov.br ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro Admi-
nistrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis.

Esperança - PB, 23 de maio de 2022.
Chirlene Bárbara T. Rodrigues

Presidente da Comissão
Portaria 108/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

Torna público a interposição de recursos administrativos em face do resultado da fase de 
habilitação

da Tomada de Preços nº 00003/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 
ESPERANÇA PB, por parte das seguintes empresas:

> HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 09.330.327/0001-04, protocolo 
613/2022, de 05/04/2022.

Os interessados poderão apresentar impugnação aos recursos administrativos interpostos no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme § 3º do art. 109 da Lei 8.666/1993. Os respectivos recursos 
encontram-se disponíveis para vistas. Comunica-se que a abertura dos envelopes que inicialmente 
seria realizada dia 08/04/2022 fica suspensa em face dos tramites legais do processo.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico contato@esperanca.
pb.gov.br ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro Admi-
nistrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis.

Esperança - PB, 23 de maio de 2022.
Chirlene Bárbara T. Rodrigues

Presidente da Comissão - Portaria 108/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00062/2022, que objetiva: Locações de 
parques, mesas e outros – 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE - R$ 111.300,00; MACEDO DE OLIVEIRA EVEN-
TOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - R$ 44.750,00; MATHEUS ALMEIDA DE 
OLIVEIRA EIRELI - R$ 27.000,00.

Guarabira - PB, 20 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 08 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 10024/20; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://
www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 23 de Maio de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FRETAMENTO DE VEÍCULO 
PARA O TRANSPORTE DE GURJÃO A CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 09 de Junho de 2022. Refe-
rência: 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 10024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 23 de Maio de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
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 formação de registro de preços na locação de estruturas com montagem, desmontagem e ins-
talação para atender a demanda do calendário das festividades tradicionais e culturais do município 
de Juru – PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 03 de Junho de 2022. Início da fase 
de lances: 10:05 horas do dia 03 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; 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, 24 de Maio de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-
NICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOSE WILSON SANTOS – ME - R$ 1.079.926,00.

Lagoa Seca - PB, 19 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que objetiva: EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE EMBUTIDOS, REFRIGERANTES, ÁGUA E LATICÍNIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA 
MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JCASIF 
COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 103.577,00.

Lagoa Seca - PB, 19 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO 
ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA 
PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, CONFORME CONVENIO NR 0115/2021, 
FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 260.000,00.

Lagoa Seca - PB, 19 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/ Federais. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca 
e: CT Nº 00159/2022 - 20.05.22 - JOSE WILSON SANTOS - ME - R$ 1.079.926,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS, REFRIGERANTES, ÁGUA E LATICÍNIOS 
PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00025/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: Recursos Próprios/ Federais. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Lagoa Seca e: CT Nº 00160/2022 - 20.05.22 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS 
LTDA - R$ 103.577,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FUR-
GÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA 
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, 
CONFORME CONVENIO NR 0115/2021, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-
BA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2022. DOTAÇÃO: Convênio Estadual 
nº 0115/2021 do Governo do Estado da Paraíba e Recursos Próprios. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: 
CT Nº 00161/2022 - 20.05.22 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 260.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 13.06.2022 às 10h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, lo-
calizada à Av. Francisco Gomes, 06, Centro – Logradouro/PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS DE N.° 03.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo especializado para 
conclusão da construção de um portal turístico no município de Logradouro conforme termo de 
referência. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital 
de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário com-
preendido entre 08h00min e 12h00min.

Logradouro, 23 de maio de 2022
JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Presen-

cial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos de panificação, derivados do leite e carnes 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Data e horário do início da 
disputa: 10:00hs do dia 06/06/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02 e subsidiárias. LOCAL: 
Prefeitura Municipal. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 23 de maio de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
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 07 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, 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 realização de shows 
pirotécnicos e fornecimentos de fogos de artifícios. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 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, 23 de Maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO: PRAZO PARA ENTREGA DE MERCADORIA SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

E ABERTURA DE PENALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

CONTRATO N°: 00081/2022
Convoca-se a empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ: 

34.277.779/0001-09, para fornecimento de pneus, com o objetivo de atender as necessidades dos 
veículos pertencentes a esta Prefeitura, conforme contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar desta publicação. Caso deseje, a convocada poderá utilizar o mesmo prazo acima fornecido 
para realizar sua defesa diante da inexecução contratual. Passado o prazo neste ofertado, não 
atendendo a esta convocação, ocorrerá rescisão unilateral do contrato e abertura de procedimento 
de penalidade. Abre-se nesta oportunidade os prazos de entrega ou defesa pela inexecução. O 
processo está à disposição dos interessados.

Nazarezinho-PB, 20 de maio de 2022.
Marilda Sarmento Luis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: QUARTO Termo de Aditivo ao Contrato nº  00084/2020, em 08.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa CABRAL CONSTRUÇOES E 

LOCAÇÕES EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Adequação de Estradas vicinais no Municipio de Pedra Branca: Estrada 

vicinal- Sitio Belmonte (Ladeira do Doido), Estrada vicinal- Sitio Brocas, atendendo ao Contato de 
Repasse nº 893527/2019/MAPA/CAIXA e OPERAÇÃO Nº1069122-60.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  29 de março de 2022
Josimario Bastos de souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 06 
de Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E VEÍCULAÇÃO 
DE PROGRAMA DE RÁDIO COM SINTONIZAÇÃO E FREQUENCIA NO MUNICÍPIO DE PICUÍ 
E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFE-
RÊNCIA. 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 
005/06; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 23 de Maio de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, 
DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 13 de junho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 23 de Maio de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 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 10 de Junho de 2022 às 11h00min, objetivo: Contratação De Empresa De 
Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas 
Ruas, Boa Sorte, Pilar – PB, Contrato De Repasse (Convênio): 1075506-04 (912947); A reunião 
ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Pilar, Informações na Praça João José Maroja, nº 259, 
Centro; CEP: 58.338-000. 

PILAR 12 DE MAIO DE 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 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 10 de Junho de 2022 às 10h00min, objetivo: Contratação De Empresa De 
Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas 
Ruas, Boa Sorte, Pilar – PB, Contrato De Repasse (Convênio): 1078098-57 (917665); A reunião 
ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Pilar, Informações na Praça João José Maroja, nº 259, 
Centro; CEP: 58.338-000. 

PILAR 12 DE MAIO DE 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 005/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 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 10 de Junho de 2022 às 12h00min, objetivo: Contratação De Empresa De 
Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas 
Ruas, Boa Sorte, Pilar – PB, Contrato De Repasse (Convênio): 1076230-41 (911496); A reunião 
ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Pilar, Informações na Praça João José Maroja, nº 259, 
Centro; CEP: 58.338-000. 

PILAR 12 DE MAIO DE 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 005/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRU-
ÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQÜENTA) CRIANÇAS. Data 
de abertura: 09/06/2022 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou e no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário 
de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3380-1007

Puxinanã, 23 de maio de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e didáticos diversos, para melhor atender as 

necessidades das secretarias deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das 
seguintes empresas: GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA, PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E 
COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI e LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME;  
para continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 27 de maio de 2022 às 09:00 horas, 
no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316 para dar continuidade 
ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 23 de maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00001/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 
Centro de Diagnóstico por Imagem - CDI no Município de Santa Luzia/PB. Considerações da 
Comissão, Licitantes habilitados por atender o instrumento convocatório:  AG CONSTRUTORA 
E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.843.159/0001-64; FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRU-
TORA LTDA. - CNPJ: 13.570.141/0001-91; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI EPP - CNPJ: 20.949.329/0001-00. Licitantes inabilitados por não atenderem o instru-
mento convocatório: B3M CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.343.319/0001-76 – licitante não 
apresentou Declaração referente ao item 6.1.17; SANTA FE CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 
28.561.917/0001-84 - não atendeu ao item 6.1.20. do edital, apresentou garantia emitida pelo 
Garant Bank, porém sem certificação da SUSEP ou do Banco Central do Brasil (BACEN), 
apresentou Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, 
inclusive contribuições previdenciárias vencida, mas declarou a condição de enquadramento 
de Empresa de Pequeno Porte; CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - 
CNPJ: 41.284.989/0001-90 – o licitante  não atendeu aos itens 6.1.14.1 (Acervo Técnico) e 6.1.15 
do edital (Acervo Operacional); o licitante não apresentou prestação de garantia (item 6.1.20); 
apresentou as declarações sem assinatura referente aos itens 6.1.16; 6.1.17;6.1.18;6.1.21, 
letras: a, b, c, e, g; e não apresentou as declarações referente ao item 6.1.21, letras: i, j e k; 
ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.566.790/0001-87 - não atendeu aos itens 
6.1.14.1 (Acervo Técnico) e 6.1.15 do edital (Acervo Operacional); não apresentou Prova de 
Inscrição Estadual ou Municipal (item 6.1.8) – Apresentou Alvará Municipal de outra empresa 
(CNPJ Nº 44.401.525/0001-04) não participante do processo licitatório. Informa ainda que 
a documentação está à disposição de qualquer interessado e que a partir da publicação da 
análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, 
Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da Comissão de Licitação, situada na 
Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 
58.600-000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 23 de maio de 2022.
Jonas Pereira de Andrade 
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Concorrência Nº 
00002/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 
Creche Proinfância – Tipo 1 – Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo 
de Compromisso PAR Nº. 202103960–1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
que a sessão de abertura dos Envelopes de Proposta de Preços ocorrerá no dia 31/05/2022, 
às 08:00hs. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua Caboclo 
Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, 
ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 23 de maio de 2022.
Jonas Pereira de Andrade 
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2022
PROCESSO Nº 00035/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: WS SHOWS LTDA, CNPJ: 09.188.896/0001-59
OBJETO: Contratação do Artista WESLEY SAFADÃO para realização de Show na noite do 

dia 26/06/2022, com duração de 01h20mim de Show no Tradicional São João no município de 
Santa Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Santa Luzia-PB, 04 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°. 00106/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2022

PROCESSO Nº 00035/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: WS SHOWS LTDA, CNPJ: 09.188.896/0001-59.
OBJETO: Contratação do Artista WESLEY SAFADÃO para realização de Show na noite do 

dia 26/06/2022, com duração de 01h20mim de Show no Tradicional São João no município de 
Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - Secretaria de Cultura - 13.695.1037.2007 - Promoção 

de Eventos 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 3390.39 - 1700-
0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/05/2022 a 09/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 09 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00175/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67
CONTRATADA: SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n° 38.162.543/0001-88
OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº 

00175/2021, referente ao valor e conforme previsão de reequilíbrio na Clausula Décima Segunda.
VALOR:  Em razão do aumento do item do combustível o valor previsto na cláusula terceira 

do contrato fica aumentado em aproximadamente 19,33 % do valor contratado dando assim um 
valor de R$ 184.176,24 (cento e oitenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e vinte e quatro 
centavos), que somando ao valor inicial do contrato (R$ 952.800,00), dá-se num montante de R$ 
1.136.976,24 (hum milhão, cento e trinta e seis mil, novecentos e setenta seis reais e vinte e quatro 
centavos). Ficando o valor mensal estimado em R$ 94.748,02 (Noventa e quatro mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 
15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU. Elemento de Despesa: 
3390.39 - 1.500.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FUNDAMENTO: art. 65, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA   SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, SEMOB, DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0020/2022, de 31/01/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA   SUPE-
RINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, SEMOB, DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- SINALVIDA - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA
CNPJ: 04.523.923/0001-89
Valor R$: 1.260.000,00

Santa Rita - PB, 23 de maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que, tendo em vista a necessidade de 

adequações no Projeto Básico, estará adiando a licitação em epígrafe para às 09:30 horas do dia 27 
de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Virgínio Veloso 
Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicita 
publica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; ww w.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 23 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PORTARIA Nº 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal nº 1.053 de 05 de abril de 2033, em seus Artigos 2 e 12, III, e demais 
normas pertinentes e regimento Interno da Casa, por meio do seu PRESIDENTE;

CONSIDERANDO a necessidade do acompanhamento, disciplina, aplicação de sanções e 
demais atos pertinentes aos processos de licitação consubstanciados nas Leis Nº 8.666, DE 21 
DE JUNHO DE 1993, No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, e seus Decretos regulamentares,no 
âmbito do SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOSDA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, 
sob o comando do Presidente de Licitação e Pregoeiro; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
eficiência e publicidade, insculpidos no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, e regem a Admi-
nistração Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de executar de maneira eficiente os procedimentos licitatórios 
realizados pela Câmara Municipal de Santa Rita-PB;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 51 da Lei 8.666/1993, que exige a necessidade de existência 
de comissão permanente ou especial de licitação para processamento ou julgamento da habilitação 
preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, as propostas e 
análise de documentos de habilitação;

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os integrantes abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente 

de Licitação da Câmara Municipal de Santa Rita-PB, sob a presidência do primeiro.
1. PRESIDENTE: NAPOLEÃO GUERRA NÓBREGA JUNIOR – Matrícula nº 1.540
2. MEMBRO: DORE EDNA MUNIZ DO NASCIMENTO – Matrícula Nº 267
3. MEMBRO: EDUARDO SANTOS DA SILVA - Matrícula Nº 263
4. SUPLENTE: RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA - Matrícula Nº 1.476
Art. 2º - Compete a CPL processar e julgar as licitações referentes às aquisições de bens, con-

tratações de serviços, obras e locação de bens móveis e imóveis no âmbito da Câmara Municipal 
de Santa Rita-PB, consubstanciadas nas Leis citadas no preâmbulo.

Parágrafo único: Competirá, ainda, observar todas as leis e regulamentações internas e apre-
sentar relatório anual de seus trabalhos, além de outros que forem solicitados pela Presidência.

Art. 3º - O período de vigência da CPL será de 01 (um) ano, nos termos do que preconiza o §4º, 
do Art. 51 da Lei nº 8.666/1993, a contar da data de publicação desta Portaria.

Art. 4º - Na modalidade de licitação leilão, o Presidente da CPL ficará designado como leiloeiro 
oficial, conforme Art. 53 da Lei 8.666/1993.

Art. 5º - Na modalidade de licitação Pregão, ficará designado como Pregoeiro Oficial e equipe 
de apoio os seguintes servidores:

1. PREGOEIRO: NAPOLEÃO GUERRA NÓBREGA JUNIOR – Matrícula nº 1.540
2. MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO: DORE EDNA MUNIZ DO NASCIMENTO – Matrícula Nº 267
3. MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO: EDUARDO SANTOS DA SILVA - Matrícula Nº 263
4. SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO: RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA - Matrícula Nº 1.476
Art. 6º Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à data de 02 de janeiro de 2022, revogando 

disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Em 02 de janeiro de 2022.
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DACÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PORTARIA Nº 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal nº 1.053 de 05 de abril de 2033, em seus Artigos 2 e 12, III, e demais 
normas pertinentes e regimento Interno da Casa, por meio do seu PRESIDENTE;

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, que dispõe sobre as 
licitações, contratações diretas e contratos;

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam designados os agentes públicos responsáveis pela condução de processos de 

licitação e contratação direta no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, conforme 
indicado na presente Portaria.

§ 1º. Os referidos processos licitatórios serão conduzidos pelos seguintes agentes públicos:
I. NAPOLEÃO GUERRA NÓBREGA JUNIOR – Matrícula nº 1.540 -AGENTE DE CONTRATAÇÃO.
II. EQUIPE DE APOIO
a) DORE EDNA MUNIZ DO NASCIMENTO – Matrícula Nº 267 - membro titular
b) EDUARDO SANTOS DA SILVA -Matrícula Nº 263 - membro titular
c) RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA - Matrícula Nº 1.476 - membro suplente.
§ 2º. Nos processos de contratação direta, abrangendo as dispensas e inexigibilidades de licitação, 

os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º deste artigo constituirão, sob a presidência do 
primeiro, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º. As disposições desta Portaria se aplicam aos processos licitatórios e decontratação direta 
amparados pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 3º Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à data de 02 de janeiro de 2022, revogando 
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Em 02 de janeiro de 2022.

FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DACÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO

OBJETO RESUMIDO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA NO SETOR DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE 
E DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
CONTRATADO: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO $ CONSULTORIA 

LTDA – CNPJ: 09.196.97/0001-67
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
CONTRATO Nº 00005/2021 – Com assinaturaem 02 de maio de 2021e vigência até  03 de 

maio de 2022
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO
VIGÊNCIA: 03/05/2022 A 03/05/2023
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais).  
DOTAÇÃO: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 4299 –339040-LOCAÇÃO 

DE SOFTWARES
Os efeitos da publicação retroagem a 03 de maio de 2022.

Santa Rita, 03 de maio de 2022.
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

DA INEXIGIILIDADE Nº 00006/2022
No AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE No 00006/2022- publicado em 

10/05/2022 no DOE da Paraíba Pag.35 e JORNAL A UNIÃO da Paraíba Pag.27, ONDE SE LÊ: 
“CT Nº 03401/2022 - 15.04.22 - GR SHOWS LTDA - R$ 80.000,00”. LEIA-SE: “CT Nº 03401/2022 
- 23.05.22 - GR SHOWS LTDA - R$ 80.000,00”.

São João do Tigre - PB, 23 de Maio de 2022
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 09:00 horas do dia 07 de 
Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição para 
Equipamentos para Educação da Rede Municipal de Educação, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação, conforme especificações e conforme Convênio Estadual nº 583/2021.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 20 de Maio de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
RESCISÃO AMIGÁVEL A CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO N° 00066/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – PB E WENDEL MATEUS 

DE FIGUEIREDO - CPF nº 216.981.028-52.
OBJETO: Contratação de serviços para transporte de alunos da rede estadual e municipal de 

ensino, no ano letivo de 2022, do município de São José de Piranhas – PB. 
TERMO DE RESCISÃO: Constitui objeto deste instrumento a presente Rescisão Amigável ao 

Contrato nº 00066/2022, proveniente do processo de Pregão Presencial nº 00016/2022, a contar 
da assinatura do Termo Aditivo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 78, inciso XVII, Art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2022.

SANDOVAL VIEIRA LINS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para execução dos serviços de perfuração de poços artesianos, em diversas 
localidades da Zona Rural e Urbana do Município de São José de Piranhas – PB, às 08:30 horas do dia 
07 de Junho de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, Rua Sabino 
Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. 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 008/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da 
CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa 
- Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 23 de Maio de 2022
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Show Artístico com ELIANE A RAINHA DO FORRÓ, que se apresentará no 
dia 12 de Junho de 2022, no evento “Festa de Santo Antonio”, nesta cidade de Solânea/PB. Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 09:00 – SECRE-
TARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: 
CT Nº 0171/2022 – 19.05.22 - AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA - R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS 
PESADAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. 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 748/06; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 23 de Maio de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Sumé na seguinte dotação: 02 – 12 – 10.301.2014.1.036 – 4.4.90.51.00. VIGÊNCIA: 
até 19/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sumé e: CT Nº 20201/2022 - 
23.05.22 - CONSTRUTORA GONCALVES LTDA - R$ 347.191,67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
de estudantes, da Zona Rural e adjacências para sede do Município e demais localidades e vice 
e versa, conforme itinerário definido pela Secretaria de Educação 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 005/17; 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) 33951478. E-mail: 
umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 23 de Maio de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONVOCAÇÃO. CONSAD/LIFESA

Reunião extraordinária, em 30.05.2022
Prezados membros do Conselho de Administração do Lifesa. 
Sirvo-me do presente para convocar os senhores Conselheiros, representantes dos acionistas 

no Conselho de Administração do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A 
- Lifesa, para se reunirem, extraordinariamente e de forma presencial, no próximo dia 30 de maio 
de 2022, às 10:00, na sede do Lifesa.  

Esta reunião foi determinada pela Presidente do Consad, Dra. Renata Valéria Nóbrega, na 
reunião realizada no dia 24 de abril de 2022, para que o Conselho Fiscal examine a documentação 
relativa às contas do Lifesa de 2021 e apresente seu parecer nesta reunião, com a presença da 
equipe técnica do Lifesa para prestar os esclarecimentos que os membros do Conselho Fiscal e 
do Consad entenderem pertinentes. 

Atenciosamente,
Luciano Piquet da Cruz

Diretor-Presidente

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONVOCAÇÃO. CONSELHO FISCAL. 

Reunião extraordinária do CONSAD/LIFESA, em 30.05.2022
Prezados membros do Conselho Fiscal do Lifesa. 
Sirvo-me do presente para convocar os senhores Conselheiros, membros do Conselho Fiscal do 

do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A - Lifesa, para se reunirem, extraor-
dinariamente e de forma presencial, no próximo dia 30 de maio de 2022, às 10:00, na sede do Lifesa.  

Esta reunião foi determinada pela Presidente do Consad, Dra. Renata Valéria Nóbrega, na 
reunião realizada no dia 24 de abril de 2022, para que o Conselho Fiscal examine a documentação 
relativa às contas do Lifesa de 2021 e apresente seu parecer nesta reunião, com a presença da 
equipe técnica do Lifesa para prestar os esclarecimentos que os membros do Conselho Fiscal e 
do Consad entenderem pertinentes. 

Atenciosamente,
Luciano Piquet da Cruz

Diretor-Presidente

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONVOCAÇÃO. AGE/LIFESA. 30.05.2022

Prezados acionistas do Lifesa. 
Sirvo-me do presente para convocar os senhores acionistas do Laboratório Industrial Farma-

cêutico do Estado da Paraíba S/A - Lifesa, para se reunirem, em Assembleia Geral Extrardinária, a 
ser realizada  de forma presencial, no próximo dia 30 de maio de 2022, às 11:00, na sede do Lifesa.  

Esta reunião foi determinada pela Presidente do Consad, Dra. Renata Valéria Nóbrega, na reunião 
realizada no dia 24 de abril de 2022, para que o Conselho Fiscal examine a documentação relativa 
às contas do Lifesa de 2021 e apresente seu parecer nesta reunião, com a presença da equipe 
técnica do Lifesa para prestar os esclarecimentos que os membros do Conselho Fiscal, Consad e 
os acionistas entenderem pertinentes. 

Atenciosamente,
Luciano Piquet da Cruz

Diretor-Presidente

CONCORRÊNCIA Nº 10/2022
 Registro CGE Nº 22-00647-4

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia   PB-317, Trecho: São Bento/Distrito de Barra de Cima, com aproximadamente 7,33 
km), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da 
licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: SIGA CONSTRUTORA EIRELI, CONS-
TRUTORA LORENZONI LTDA. e CLPT CONSTRUTORA EIRELI. A CPL comunica que fica aberto 
o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo do DER/PB 

João Pessoa, 23 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 05/2022    
Registro CGE 22-00946-7

08/06/2022 10:00

Obras de Construção de Pista para Caminhada 
com 756 metros de extensão e 2 metros de 
largura na cidade de Barra de Santa Rosa.
Valor estimado da obra: R$ 766.763,3O
Prazo de execução: 90 (noventa) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 23 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/00069
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

DATA DE ABERTURA: 07/06/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 07/06/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-00925-1
LICITAÇÃO BB Nº 940291
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS ELÉTRICAS E CARROS MACAS AVANÇADOS PARA A 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira 

Oficial, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à dispo-
sição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB 
ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/
diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, 
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 601 – RECURSOS TRANSF F. 
A. F. – ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de 
Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou 
pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 23 de maio de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO AOS ACIONISTAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“COMPANHIA SULAMERICANA  - inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 09.256.116/0001-60, em 

atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas que 
os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia  21/06/2022, encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sua sede social, localizada à Rua Norma de Araújo Batista, 951 Galpão E - Distrito 
Industrial de João Pessoa-PB

Ficam então convocados os senhores da COMPANHIA SULAMERICANA CNPJ nº 
09.256.116/0001-60 para se reunirem, na sua sede social em Assembleia Geral Extraordinária, 
no dia 21 de Junho de 2022, às 09:00 horas, em primeira convocação para fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: I – Apreciação do Relatório da Administração, exame, discus-
são e votação das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados 
em 31/12/2021, II –Outros Assuntos do interesse da sociedade. João Pessoa, 21 de maio de 
2021. A Diretoria.

Comunicamos, ainda, que a empresa está dispensada da publicação dos documentos exigidos 
pela legislação de acordo com art. 294 da lei 6404/76 modificado pelo art. 2º da lei 13.818/2019.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOSBANCÁRIOS DE PATOS 
E REGIÃO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 86 – BAIRRO CENTRO – CEP 58.700-230 – PATOS(PB)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ACT BANCOS OFICIAIS 2022/2024

 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Patos e Região, ins-

crito no CNPJ sob o no11.985.967/0001-96, Registro Sindical MTE no006.221.88093-3, por 
sua presidente ao final assinada, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos 
bancários,FILIADOS e NÃO FILIADOS, funcionários de BANCOS OFICIAIS (Banco do Brasil 
S/A, BNB S/A e CEF), da base territorial deste sindicato, composta pelos municípios de PATOS, 
PIANCÓ, SANTA LUZIA, SÃO MAMEDE e TEIXEIRA, no Estado da Paraíba para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma virtual/ remota, das08 horas 
às 18 horasnas seguintes datas: BANCO DO BRASIL S/A, dia 25/05/2022; BNB e CEF, dia 
26/05/2022, na forma disposta no site www.bancariospatospb.com.bre rede social whatsapp, 
onde estarão disponíveis todas as informações necessárias para deliberar sobre asMinutas 
específicas por banco, do Acordo Coletivo de Trabalho/2022-2024.PAUTA:1 - Análise, Apro-
vação ou Ratificação da Minuta de Reivindicação, objeto da Campanha Salarial 2022/2024a 
ser celebrada com o Banco do Brasil S/A, BNB S/A e CEF; 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 virtual/remota 
em decorrência da permanência do risco de contágio pelo COVID-19, bem como nos termos 
do Estatuto Social da entidade e da Lei 14.309/22, de 08 de março de 2022.

Patos (PB), 23 de maio de 2022.
ANDREA CARLA GOMES GOUVEIA SOUTO GURGEL

PRESIDENTE

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro reser-
vanacionalpara atuar em Cajazeiras/PB.

FISIOTERAPEUTA–  Nº 777/22.
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante 

o período de inscrições,  que será de 25/05 a 01/06/22.
O processo seletivo terá as seguintes etapas:avaliação de conhecimentos específicos, avaliação 

documental e entrevista.

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 Professor Salatiel Fernandes de 
Medeiros, Loteamento Recanto do Poço, Lote n° 15, Quadra F, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-
-PB, CEP: 58105-052.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de 
pavimentação da Travessia Urbana no município de Sapé - UF: PB. Processo: 2022-001714/
TEC/LAC-0295.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da 
Travessia Urbana no município de Cruz do Espírito Santo - UF: PB. Processo: 2022-001715/
TEC/LAC-0296.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de 
pavimentação da Travessia Urbana no município de Pilõezinhos - UF: PB. Processo: 2022-
001716/TEC/LAC-0297.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de 
pavimentação da Travessia Urbana no município de Serra da Raiz - UF: PB. Processo: 2022-
001713/TEC/LAC-0294.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da 
Travessia Urbana no Distrito de Tabuleiro município de Bananeiras - UF: PB. Processo: 2022-
001710/TEC/LAC-0292.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Escorpios Futebol Clube, 
convoca os sócios para participarem da As-
sembleia Geral Ordinária no dia 20 de junho 
de 2022, às 19hs, em 1ª convocação, ou às 
19h30min em 2ª e última convocação, na 
sede provisória, Rua Sérgio Gomes Vieira, 
nº 55, bairro dos Ipês, João Pessoa-PB, a fim 
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
Prestação de contas; Alteração do estatuto 
social; Eleição da nova diretoria executiva e 
conselho fiscal.
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