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PB Saúde lança 
edital para 
contratações 
imediatas 

Processo seletivo da 
fundação conta com 1.041 
vagas para níveis médio, 
técnico e superior. 
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Estrutura interliga quatro bairros pessoenses e Governo projeta chegada a Cabedelo; ginásio fica na Escola Sesquicentenário. Página 13

Estado inaugura rede de gás encanado e ginásio em JP

Governo estuda 
a realização de 
novo concurso 
para educação

Último concurso reali-
zado pelo Estado já cha-
mou mil professores e ou-
tros mil serão convocados. 
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Congresso retira 
de pauta PEC que 
cria mensalidade 
em universidade

Proposta será analisada 
pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e, posterior-
mente, voltará ao debate. 
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Estado tem 69 
crianças aptas a 
adoção e outras 
49 em processo

No Dia Nacional da 
Adoção, histórias de amor 
e a tramitação legal para a 
nova família. 
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Diferentes segmentos 
da indústria paraibana 
devem gerar mais 
de 37 mil empregos 
nos próximos anos. A 
estimativa é da Companhia 
de Desenvolvimento da 
Paraíba. 
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Investimentos na indústria somam 
R$ 9 bilhões na Paraíba

n “A Paraíba fez noite com Agustín 
Lara, fez noite com Tomy Dorsey. O 
que a mídia traz hoje por satélite, 
a Tabajara e o Santa Rosa faziam 
sentar conosco às mesmas mesas e 
cadeiras”.

Gonzaga Rodrigues
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

604.234

30.832.912

526.091.236

10.219

665.955

6.278.676
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.775.656

434.612.479

11.774.834.692

Na Paraíba, lei que proíbe fogueiras em áreas 
urbanas, criada na pandemia, continua em vigor.
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Festas juninas podem 
ficar sem as fogueiras 

n “As pessoas trazem suas 
opiniões para o Twitter, o 
que contribui na busca por 
atributos antes de uma compra, 
complementando a pesquisa dos 
consumidores”.

Georgina Luna
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Foto: Marcos Russo

Documentário 
celebra os 50 anos 

da tradicional 
Livraria do Luiz

Dirigido por Thalles 
Farias, documentário  
será lançado amanhã, 

na Usina Energisa. 
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Mês de Consciência no Trânsito

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

Paraíba pode perder R$ 1,4 bi 
com redução de alíquota de ICMS

tramita no congresso

João Azevêdo comenta PLP que interfere nas regras do imposto para combustíveis e energia. Página 13
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O anúncio do planejamento de um concurso público, pelo Governo do Estado, 
é sempre notícia da maior importância, no quadro de ações da gestão estadual. O 
aumento de postos de trabalho coaduna-se, por exemplo, com os esforços interna-
cionais para estancar o retrocesso registrado na recuperação do mercado de tra-
balho global, conforme estudo divulgado, esta semana, pela Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT).

De acordo com a OIT, a combinação de várias crises globais, como a pande-
mia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia, causou uma desaceleração na reabilitação 
do mercado internacional de trabalho. Com isso, agravaram-se as desigualdades 
dentro dos e entre países. “Após ganhos significativos durante o último trimes-
tre de 2021, o número de horas trabalhadas globalmente caiu no primeiro trimes-
tre de 2022”, diz o relatório.

O déficit é de 112 milhões de empregos em tempo integral. A invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia afetou os mercados de trabalho regionais. Somente na Ucrânia, 
cerca de cinco milhões de postos de trabalho foram fechados desde o início da 
invasão. “Para variar”, houve uma recuperação no número de horas trabalhadas 
nos países de alta renda, enquanto nas economias de rendas baixa e média-bai-
xa deu-se o contrário.

A pesquisa da OIT constatou que, mais de dois anos depois do início da pan-
demia, muitas pessoas continuam sofrendo com o impacto nos mercados de tra-
balho, sendo que a maioria delas ainda não recuperou sua renda. Duas associa-
ções perigosas: os governos “estão limitados pela falta de espaço fiscal e desafios 
de sustentabilidade da dívida, enquanto as empresas enfrentam incertezas eco-
nômicas e financeiras”.

O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, chama atenção para os efeitos desse co-
quetel de crises sobre os trabalhadores e suas famílias, que, “particularmente nos 
países em desenvolvimento, serão devastadores e podem ter repercussões sociais 
e políticas muito adversas”. Como se falasse ao Brasil, Ryder ressaltou que hoje, 
mais do que nunca, é necessário a união de forças em prol de uma “recuperação 
centrada nas pessoas”.

Crônica

Mais empregos
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

As mil e uma utilidades do carro
O carro é a nuvem para o asfalto que 

avança e sombreia a superfície da estrada. 
Do cano escapa o tiro poluente ao meio de-
sambientado do assassino gasoso. Dióxi-
do de carbono torna-se um lençol pela at-
mosfera, o abraço mortal da química letal. 
Um laboratório a céu fechado pelos cúmu-
los obscuros motorizados.

A velocidade do carro dita a trégua do 
sol sob o solo. O tempo determina o que é 
proteção e o que se trata de destruição. O 
carro é mau, mas é bom. Ele leva, traz, além 
das fofocas. Encaminha o progresso e cos-
tuma dirigir o ser até o último endereço.

O carro segue em retas, curvas, ladei-
ras. Mas segue ordens. Por vezes, coman-
dos alucinados de mãos e pés guiados por 
uma cabeça acéfala que o transforma em 
arma, assassínio veloz. Milhares de cruzes 
testemunham a tragédia diária pelas aveni-
das, ruas e estradas. Algumas indicam cul-
pados, outras são simbólicos protestos. Vi-
das abreviadas.

Sem ter predador natural, multiplica-se 
pelas fábricas aos milhares, aos milhões, 
paridos por mãos autômatas. Ocupam es-
paços feito nuvem... de gafanhotos a consu-
mir recursos plantados ou não. É óleo, ga-
solina, borracha, sangue, freadas.

Hora de trocar de marcha, engatar nova 
aceleração. Emoção, sensação. Seria o carro 
uma perdição? 

O carro nem é tão mau assim. Encurta 
rotas, aproxima corpos, quando educado 
para até em faixas especiais. E colore as ci-
dades também. Elétrico é ainda mais am-
biental, tem a tomada ligada na salvação 
mundial. E ainda respeita o silêncio. Será 
que vai pegar? 

Melhor, estacionado. Serve de pouso e 
repouso para os corpos cansados. Na falta 
da cama, um cochilo abriga. Na pressa, ser-
ve de cama aos corpos vulcânicos. Porém, 
é preciso cuidado aos aventureiros desavi-
sados. De hotel a motel, pode ser prazero-
so, mesmo não tão confortável.

Local de pegação e pregação. Mas o car-
ro do pecado também pode ser confessioná-
rio. E até divã para os espíritos mais pertur-

bados. E mesmo restaurante improvisado, 
com cuidado para não sujar o estofado. Ou-
trossim é circular com ar literário, com boa 
música, leituras imaginárias, assim como 
ar-condicionado. Para rodar por João Pes-
soa,  um item indispensável.

O carro. Parceiro de mil aventuras, com-
panheiro de muitas trilhas, mas o carro 
pode ter um grande defeito. A bebedei-
ra. No caso para encher o tanque é preciso 
esvaziar o bolso ou a carteira. Em tempos 
atuais, até os mais sóbrios exigem investi-
mentos.

Do carro, o motor é o coração? Quen-
te máquina que pulsa, empurra, vivo pela 
combustão. Faróis são olhos que cegam 
outros, que muitos apaixonam, sentimen-
to verdadeiro, amor pela máquina, com os 
quatro pneus arriados. Por vezes, até o es-
tepe esvazia. Um furo e tudo fica parado. 

A primeira cria veio da prancheta ou 
da mente de um tal Henry Ford. Daí, ro-
dou pelo mundo, virou moda, modelo, sta-
tus, ganhou fama e muitos nomes... Ferra-
ri, Porsche, Fusca. O que importa é sempre 
estar no melhor carro. Aquele que abre a 
porta e se dispõe a me levar e trazer pelas 
estradas da vida. 

A cena é dos anos 1950.
A Rádio Tabajara está no auge, expor-

tando Severino Araújo, importando Pascoal 
Carrilho, confirmando Jackson do Pandeiro, 
Marlene Freire, Linduarte Noronha, Jaguari-
be e Cruz das Armas descendo pelo bonde 
para pegar as cadeiras da frente do auditório, 
já tomadas pelos Falcão, Falcone, Cantalice e 
Arruda Melo das ruas do Centro.

Ednaldo do Egyto é adolescente de Cruz 
das Armas e entra no auditório da Tabajara, 
desvendando mistério, a fama.

A Paraíba fez noite com Agustín Lara, 
fez noite com Tomy Dorsey. O que a mídia 
traz hoje por satélite, a Tabajara e o Santa 
Rosa faziam sentar conosco às mesmas me-
sas e cadeiras.

- Quem é aquele de cabelos e bigodes 
cheios?

- É Jorge Amado que veio ver Zé Améri-
co!!! A fama do grande escritor baiano espai-
recendo pelo Ponto de Cem Réis. As calçadas 
cheias de aparições: Juarez Távora, Tristão de 
Ataíde, Juracy Magalhães, gente da mesa e 
das conversas de José Américo.

E aquele gordo de rosto cheio, gestos in-
cisivos e conversa animada!

Era Paschoal Carlos Magno, trazendo es-
tímulo e arrebanhando as vocações perdi-
das do interior. Muitos que o visitaram bem 
que que poderiam estar pontificando hoje 
no grande teatro brasileiro: Célio Peregrino, 
Waldez Silva, Raimundo Nonato, Lindaura 
Pedrosa, tantos, tantas.

O rapaz Ednaldo do Egyto achando tudo 
isto muito bonito. Bonito e difícil de entrar, 
de conquistar.

Como chegar até Linduarte, até Raimun-
do Nonato, Arlindo Delgado, Rubens Teixei-
ra, Clênio Wanderley, os cobras e gurus de 
todas as artes?

Depois vem o cinema, a Paraíba incon-
formada com Hollywood, fazendo Cineclu-
be, arranjando câmeras, tornando-se produ-
tora e atriz de si mesma. É centro renovador, 
é marco no Cinema Novo, é citação interna-
cional. A Paraíba em cartaz no Rio, São Pau-
lo, em todos os cinemas e festivais. A Paraí-
ba se indo com Paulo Pontes.

O que é isso aí, minha gente? É o campo 
descendo de trem, saltando de carrocerias, 
desaguando nas ruas para a Reforma Agrá-
ria. É uma ânsia que vem de longe, nascida 
de muitos recessos do teatro, das redações, 
do cinema, virando comício, conspiração so-
cial, liga/sindicato.

Houve uma tarde de maio, chegando a 
noite, em que a cidade inteira coalhou de 
povo. Todas as ficções escritas, gravadas e 
filmadas passavam a realidade. Ficção não, 
ideias. Ideias que começaram em pequenos 

auditórios, à sombra dos canteiros verdes, 
das salas de aula, dos grêmios, dos escon-
derijos, e foram virando comício, conflito, 
conflagração.

Houve tocaia, tiro e morte. Já não era 
mais teatro nem representação. Era o povo 
em sangue vivo: João Alfredo, João Pedro. E 
o grande silêncio que se impôs a partir de 
então. Silêncio e sombra.

- Onde estão os meninos, Ednaldo?
E o muro, um grande muro nos separan-

do. Eu num leito de enfermo, Ednaldo na 
burocracia do hospital. As notícias me che-
gando em sapatos de algodão, sem o menor 
ruído para ninguém descobrir.

As pessoas mudas, todas sumidas, a Rá-
dio Tabajara tocando dobrados e toques de 
silêncio.

Tudo soterrado: a Universidade, a im-
prensa, o corpo e a alma das pessoas. O que 
era representação passa a ser tragédia. Tra-
gédia nos subterrâneos, comédia bufa e gro-
tesca no proscênio ou na cúpula de todos os 
poderes.

As falas e os papéis que não foram quei-
mados, o vento levou.

Onde estão os atores?
Todos caímos na real, uns com o mes-

mo rosto envelhecido, outros sem a másca-
ra antiga, todos em outro mundo e diferen-
tes cogitações.

Como surgindo de uma planície de som-
bras que, passada a tormenta, começa a ilu-
minar-se, as pessoas ainda tontas, sem nor-
te nem esperança, lá vem Ednaldo do Egyto 
juntando papéis, fotos, lembranças e apelos 
de um mundo que era a nossa vida e a nos-
sa consciência. Um mundo que a gente de-
sejava, queria e lutava através da representa-
ção. Um mundo que pode ser saudade e que 
também pode ser estímulo e lição.

Por trás do palco

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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Festa à beira-mar

“Todas as 
ficções 
escritas, 
gravadas 
e filmadas 
passavam a 
realidade

Gonzaga Rodrigues

“Hora de trocar de 
marcha, engatar 
nova aceleração. 
Emoção, sensação. 
Seria o carro uma 
perdição? 

Clóvis Roberto
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O Governo do Estado co-
meçou um estudo para a 
realização de um novo con-
curso público na área da 
educação. O anúncio foi 
feito pelo governador João 
Azevêdo (PSB), ontem, du-
rante entrega de ginásio do 
colégio Sesquicentenário, 
em João Pessoa. 

Segundo João Azevêdo, o 
estudo vai definir qual área 
será trabalhada no concur-
so. “Na medida em que você 
traz professores concursa-
dos, você qualifica a educa-
ção. Temos hoje um respeito 
muito grande demonstrado 

à educação, não apenas pelas 
obras físicas”, disse. 

Além dos investimentos 
na infraestrutura das esco-
las do Estado, João Azevêdo 
ressaltou que tem um com-
promisso com os profissio-
nais da área de educação. 
“O governo não demorou 
um dia sequer para definir 
que pagaria os 33,23% de au-
mento que a categoria teve. 
Existem estados e municí-
pios no Brasil que não con-
seguiram fazer isso. Mas o 
Estado conseguiu pronta-
mente”, ressaltou. 

Ele comentou ainda que 
o investimento proporcio-
na uma educação de quali-
dade para os alunos da Rede 

Estadual de Ensino. “É para 
que a gente possa ir além 
de uma estrutura física boa 
e ter aquilo que é mais im-
portante, um professor mo-
tivado e estimulado para ter 
uma melhor condição do 
processo pedagógico”. 

O último concurso pú-
blico realizado pelo Estado 
já conta com mil professores 
e mais mil serão convoca-
dos, segundo o governador. 
“Chamamos mil professo-
res, agora estamos fechando 
mais mil. Dentro do mesmo 
concurso, convocamos 656 e 
agora estamos convocando 
mais 300, ao todo, pratica-
mente fecha os dois mil pro-
fessores”, comentou.

As populações de mais 
duas cidades – Mulungu e 
Juarez Távora passaram a 
contar com o Programa Tá 
na Mesa, que fornecerá dia-
riamente, desde ontem, 200 
refeições ao preço de R$ 1, 
de segunda a sexta-feira. Os 
municípios integram a fase 
de ampliação do programa, 
que está contemplando 13 ci-
dades com até 10 mil habitan-
tes. No próximo sábado (28), 
o programa deverá ser im-
plantado na cidade de Juru. 

Telma Virgínia da Silva 
Custódio, coordenadora Es-
tadual do Programa Tá na 
Mesa, gerido pela Secreta-
ria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano (Sedh), lem-
bra que o formato do Tá na 
Mesa foi pensado a partir das 
necessidades surgidas com 
a pandemia e a constatação 
de que apenas a distribuição 
de cestas básicas não supria. 
“Iniciado em junho de 2021, o 
Programa foi implantado ini-
cialmente em 83 municípios, 
criado em caráter emergen-
cial com o objetivo de promo-
ver assistência alimentar aos 
segmentos mais vulneráveis 
da população. O Tá na Mesa 
atende aos municípios que 
não possuem Restaurante 
Popular, e atualmente é res-
ponsável pelo fornecimento 

de 25.700 refeições diárias. 
Um investimento do tesou-
ro estadual que tem muda-
do a vida dos beneficiários 
do programa e dos peque-
nos empresários dos muni-
cípios contemplados que for-
necem as refeições”, ressaltou 
a coordenadora.

Maria de Lourdes de Sou-
za Arruda, viúva, residente 
no município de Mulungu, 
comemorou a chegada do 
Tá na Mesa em sua cidade: 

“Esse projeto é de importân-
cia muito grande, aqui estava 
precisando, tem muita gen-
te necessitada. E pelo preço, 
com um real hoje não se com-
pra nada, mas se almoça no 
Tá na Mesa. Damos graças a 
Deus e ao governador João 
Azevêdo”.  

 O deputado estadual Her-
vázio Bezerra agradeceu ao 
governador João Azevêdo, 
a quem ele definiu como o 
maior articulador, pensador 
dessa ação extremamente so-
cial para o povo da Paraíba. 
“Muitos dos que não preci-
sam não dão o valor, mas sa-
bemos que é importante para 
as famílias que aqui estão para 
pegar uma comida. Enquanto 
perdurar o Governo João Aze-
vêdo, esse programa tende a 
crescer. É uma ação muito im-
portante, vocês que estão aqui 
sabem”, afirmou.

A ex-prefeita da cidade e 
gerente regional do Desen-
volvimento Humano da 2ª 
Região, Joana Darc Bandei-
ra, falou sobre a importân-
cia do programa. “Tem uma 
importância muito grande. 
Mulungu é um município 
que não chega a 10 mil habi-
tantes, mas de uma extensão 
territorial de 192 quilôme-
tros quadrados, muito maior 
que Guarabira, com mais de 

30 localidades rurais. E ha-
via uma necessidade há bas-
tante tempo, principalmen-
te com início da pandemia, 
quando várias pessoas tive-
ram de paralisar suas ativi-
dades, e precisávamos de ter 
um programa voltado para 
vulnerabilidade social ali-
mentar. Estamos felizes, a 
população está adquirindo 
sua quentinha para ter uma 
refeição digna e de qualida-
de”, destacou.

Ampliação
Por meio de Projeto de Lei 

enviado e aprovado pela As-
sembleia Legislativa, o Pro-
grama Tá na Mesa foi am-
pliado para municípios com 
população acima de oito mil 
habitantes. O projeto aprova-
do teve o objetivo de garantir 
segurança alimentar, fomen-
to às economias locais, e con-
templa mais 13 municípios 
do estado. 

O Tá na Mesa irá distri-
buir 200 refeições nos mu-
nicípios que têm população 
entre oito até 10 mil habitan-
tes; 250 almoços diários nas 
cidades que possuem entre 
10 e 20 mil habitantes; e 400 
refeições em municípios aci-
ma de 20 mil habitantes, as-
segurando o fornecimento 
de 565.400 almoços por mês.  

n 

Além dos 
investimentos 
na 
infraestrutura 
das escolas 
do Estado, o 
governador 
disse que 
tem um 
compromisso 
com os 
profissionais 
da área de 
educação

Juru
No próximo sábado (28), 
o Programa Tá na Mesa 
deverá ser implantado 

na cidade de Juru, 
beneficiando 
a população

Para serem  
coadjuvantes 

audiência Para 
debater a Ldo 
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Ricco Farias 
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Paraíba Perderá r$ 1,1 biLhão  
com o Projeto de Lei do icms 

defecção no aPoio a efraim?  

irá ProtocoLar Pedido de cPi 

mobiLiza, mas desagrega 

Poderá haver defecções no projeto de Efraim 
Filho de disputar uma cadeira no Senado? Há 
quem aposte que sim. Declaração do deputado 
Ricardo Barbosa (PSB), que já havia declarado 
apoio a ele, sugere que isso poderá ser revisto: 
“Há um certo desnivelamento, tem pendências na 
minha relação de parceria com ele. Vou ouvir o 
governador para ver a união que ele vai buscar 
na sua base”. Efraim, no entanto, diz que está 
tudo bem.   

Wallber Virgolino (PL) irá protocolar na ALPB pe-
dido de abertura de CPI para investigar suposta 
irregularidade no contrato da Prefeitura de Santa 
Rita com o Consórcio Águas do Nordeste (ANE), 
que assumiu a operação de água e esgotos da 
cidade. Em entrevista a uma rádio, ele disse que 
“A nova empresa não está conseguindo promover 
esse fornecimento com eficácia e continuidade. 
Recebemos várias denúncias”.  

É atitude de mentecapto o que fez Eduardo Bol-
sonaro (PL) ao debochar de João Dória (PSDB) 
por este ter desistido da pré-candidatura a 
presidente. “Calcinha não desistiu. Desistiram 
dele (...) Não que 1% fosse fazer diferença, mas 
politicamente afundaria o PSDB”, postou no 
Twitter. Mobiliza a base bolsonarista, mas não 
agrega nenhum voto, sobretudo em São Paulo, 
ao já secundário desempenho de Bolsonaro nas 
pesquisas. Lula (PT) agradece. 

Presidente da Comis-
são de Finanças da 
Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), o 
vereador Bruno Farias 
(Cidadania) anunciou 
a primeira ação do 
calendário de aprecia-
ção da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 
para o exercício de 
2023. Na próxima quin-
ta-feira, será realizada 
a audiência pública 
com entidades, auto-
ridades e secretários 
municipais. Até dia 14 
de junho é o prazo para 
entrega das emendas 
parlamentares. 

Wellington Roberto vol-
tou a dizer que Pedro 
Cunha Lima (PSDB) 
seria bem-vindo para 
uma composição com 
Nilvan Ferreira, pré-
candidato a governa-
dor do PL, na condição 
de vice. A Efraim Filho 
(União Brasil) também 
caberia vaga, mas 
como suplente de Bru-
no Roberto, pré-candi-
dato a senador. Nada 
de protagonismo. Só 
ofereceu posição se-
cundária. Ele nega a 
possibilidade de retira-
da da pré-candidatura 
de Nilvan.     

O governador João Azevêdo estima que a apro-
vação do projeto de lei que institui teto de 17% do 
ICMS cobrado sobre os combustíveis provocará 
grande perda de receitas para os estados. “A for-
ma como está se tentando resolver os problemas 
do preço dos combustíveis quebrará os estados. 
A Paraíba perde com esse projeto, na melhor das 
hipóteses, R$ 1,1 bilhão, podendo chegar a R$ 1,4 
bilhão de receita perdida”.  

governador anuncia reunião 
com aLiados Para Pedir aPoio 
integraL à chaPa majoritária 

O governador João Azevê-
do (PSB) irá se reunir com sua 
base aliada para defender o 
apoio integral à chapa majo-
ritária a ser anunciada, que 

deverá ter o deputado fe-
deral Aguinaldo Ribeiro 
(PP) como pré-candidato 
ao Senado – integran-
t e da base, o Re-

pu bl icano s 
tem declara-
do apoio a 

Efraim Filho (União Brasil), que está na chapa de 
oposição comandada pelo pré-candidato a gover-
nador Pedro Cunha Lima (PSDB). Porém, há quem 
aponte que essa reunião poderá dar novo capítulo a 
esse processo. “Isso é uma obviedade, sendo a cha-
pa anunciada, o governo e o governador, evidente-
mente não o governo em si como instituição, mas to-
das as pessoas que compõem esse governo, terão o 
envolvimento numa campanha a partir da escolha da 
chapa. Se alguém está na chapa, será pedido obvia-
mente que essas pessoas apoiem os candidatos da 
nossa chapa”, disse o governador, ao ser provocado 
pela imprensa a falar sobre os encaminhamentos do 
processo eleitoral dos governistas. O governador, as-
sim, manda uma mensagem para os aliados: quem 
estiver na base precisará permanecer de forma inte-
gral. “Será pedido que as pessoas apoiem os candi-
datos da nossa chapa”, reforçou. 

No último concurso, Estado convocou mil e chamará mais mil professores 

Estado já prepara novo 
concurso para a educação

em estudo

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

n 

O Programa Tá 
na Mesa está 
contemplando 
13 cidades 
com até 10 
mil habitantes 
nesta fase de 
ampliação

Através do Tá na Mesa, a população está adquirindo refeição digna e de qualidade, ao preço simbólico de R$ 1

Programa Tá na Mesa contempla municípios 
mulungu e Juarez távora

Foto: Secom-PB
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Atuação conjunta do Bope, PM, PF e PRF tinha, por objetivo, prender chefes de uma facção criminosa

Vinte e dois morrem no Rio de Janeiro
OperaçãO emergencial

Pelo menos 22 pessoas 
morreram e outras duas fi-
caram feridas na manhã de 
ontem, na Vila Cruzeiro, na 
Penha, na Zona Norte, du-
rante operação conjunta do 
Batalhão de Operações Es-
peciais (Bope) da Polícia 
Militar (PM), da Polícia Fe-
deral (PF) e da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).

A PM diz que foi rece-
bida a tiros quando inicia-
va uma “operação emer-
gencial” com o objetivo de 
prender chefes de uma fac-
ção criminosa que estariam 
escondidos na comunidade. 
Segundo a polícia, chefes 
de outras favelas, como Ja-
carezinho, Mangueira, Pro-
vidência, Salgueiro e até de 
estados do Norte e do Nor-
deste estariam abrigados 
na Vila Cruzeiro.

A polícia afirmou tam-
bém que a maior parte 
das vítimas era considera-
da suspeita. Uma das víti-
mas é Gabriele Ferreira da 
Cunha, de 41 anos, atingi-
da por uma bala perdida. 
As autoridades informa-
ram que uma perícia será 
feita no local onde a mo-
radora foi morta, mas não 
onde as outras pessoas fo-
ram atingidas.

Escolas fechadas
Segundo moradores, a 

operação começou pouco 
depois das 4h da manhã, 
com o apoio de um helicóp-
tero blindado. Por causa da 
operação, onze escolas da 
região foram fechadas. Os 
confrontos se concentraram 
na parte alta da Vila Cru-
zeiro, perto de uma área de 
mata. Foram apreendidos 
onze fuzis, quatro pistolas 
e uma granada, além de dez 

motocicletas e seis carros.
O porta-voz da PM, ma-

jor Ivan Blaz, em entrevis-
ta à TV Globo, lamentou 
a morte de Gabriele. “Foi 
a perda de uma vida ino-
cente”, afirmou. “A gente 
não vai ter um grande êxi-
to numa operação quan-
do temos a morte de uma 
inocente.” No entanto, dis-
se Blaz, “infelizmente é ne-
cessário que a gente faça 
uma operação como essa. 
Não é normal criminosos 
atuarem nessas comunida-
des com armas de guerra”.

Conforme a PM, a ope-
ração foi feita em caráter 
emergencial depois que a 
polícia detectou que havia 
uma reunião de chefes do 
Comando Vermelho na co-
munidade. “Estamos falan-
do de uma facção crimino-
sa que é responsável por 
mais de 80% dos confron-
tos armados do Rio”, disse.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino, 
recebeu, na tarde de ontem, 
a Medalha Defensor Públi-
co Airton Cordeiro, “pela 
sua excepcional contribui-
ção para o engrandecimen-
to da Instituição e defesa das 
suas prerrogativas”. Adria-
no Galdino foi o primeiro 
presidente da ALPB a rece-
ber a comenda, considerada 
a mais alta honraria da De-
fensoria Pública.

A comenda foi entregue 
ao presidente da ALPB pelo 
defensor público geral da Pa-
raíba, Ricardo Barros, em so-
lenidade realizada na sala do 
Conselho Superior, localiza-

da na Sede Administrativa 
da DPE-PB, com a presença 
de servidores e defensores.

A homenagem recebeu a 
aprovação unânime do Con-
selho Superior da Defenso-
ria Pública do Estado da Pa-
raíba. O presidente da ALPB 
foi responsável pela interme-
diação com os parlamenta-
res na aprovação de matérias 
importantes, como a atuali-
zação da lei de regência da 
Defensoria, o reajuste da ca-
tegoria e a criação do PCCR 
dos servidores.

Ao receber a comenda, 
Adriano Galdino fez ques-
tão de ressaltar o trabalho 
conjunto dos parlamenta-
res da Casa de Epitácio Pes-

soa. “Muito feliz em receber 
essa comenda, em reconhe-
cimento ao nosso trabalho 
parlamentar, que divido com 
36 deputados estaduais da 
Casa, sempre em defesa do 
bem-comum e de uma Pa-
raíba cada vez melhor e mais 
justa para todos”. 

“A gente recebe o presi-
dente da ALPB com um gran-
de sentimento de gratidão 
pela sua atuação no Legisla-
tivo em benefício da Defen-
soria Pública. Nos sentimos 
muito honrados com a sua 
presença. Não vai deixar de 
ser, também, um dia de festa 
para celebrarmos as conquis-
tas da instituição”, declarou o 
DG Ricardo Barros.

Os negacionismos, em 
diversas áreas, estão, cada 
dia, mais crescentes em todo 
o mundo. No Brasil, em es-
pecial, as relações de cres-
cimento dos grupos nega-
cionistas são ainda maiores. 
Grupos esses que possuem 
visão que atravessam a vida 
cotidiana em diversos aspec-
tos e podem até represen-
tar um perigo para a vida de 
pessoas. 

Durante a pandemia, in-
flamados por lideranças po-
líticas e econômicas, uma 
parcela da população brasi-
leira se colocou contra medi-
das de proteção e vacina con-
tra a Covid-19. A ampliação 
da informação, mesmo que 
falsa, desses grupos pode ter 
sido responsável direta por 
muitas mortes ocasionadas 
pela doença. 

Para tentar mudar esse 
cenário, o sociólogo José 
Luiz Ratton, em entrevis-
ta ao Giro Nordeste de on-
tem, propõe que a população 
contrária aos negacionis-
mos e que busca combatê- 
los possam furar a bolha e 
dialogar com esses grupos 
e pessoas. 

“Precisamos construir 
um espaço de discussão, que 
é difícil no atual contexto, 
mas para alargar essa dis-
cussão não é só informação 
ou medidas legais contra os 
negacionistas em posições 

de poder que desrespeitam 
direitos, negam a memória, 
tomam atitudes problemá-
ticas e contrárias à demo-
cracia. Essa conflitualidade 
pode assumir uma dimen-
são não violenta. Conflito 
não é problemático,  o pro-
blema é o conflito violento”, 
afirmou o pesquisador.

Opiniões
Para este debate, consi-

derando o momento de po-
laridade, sobretudo políti-
ca, Ratton argumenta que 
as pessoas que podem entrar 
neste debate são as que estão 
no círculo de proximidade, 
de forma mais acessível.

“A gente pode concordar 
ou discordar, mas a gente 
precisa construir isso que é 
discutir fora da bolha. Trazer 
para o debate o tio do What-
sApp, a avó que se recusava 
a tomar vacina, o primo... Te-
mos que trazer para o debate, 
que não precisa convencê-las 
necessariamente, mas trazer 
para o debate é o espaço do 
reconhecimento que permi-
te a democracia, que permi-
te expressão de opiniões”, de-
clarou Ratton.

Negacionismos são for-
mados por grupos de pes-
soas motivados por uma 
negação ao que, segundo 
o sociólogo, modifica cená-
rios antigos e arcaicos para 
trazer vez à solução de pro-
blemas que buscam equi-
dade e a possibilidade de 
um mundo mais igualitá-

rio. Em boa parte dos ne-
gacionismos, o cidadão co-
mum é influenciado a este 
pensamento por lideranças 
do plano político, econômi-
co e de poder. 

“Temos um conjunto de 
pessoas que no mundo em 
transformação, em ruptu-
ra, em mudança, tem os seus 
valores desafiados. As pos-
sibilidades que a ciência e a 
democracia trazem, se agru-
pam em torno de grupos ne-
gacionistas, que é um pro-
cesso coletivo, como forma 
de proteção ao processo de 
mudança. Parte substan-
cial dos negacionistas não 
se percebem como negacio-
nistas, se agrupam em tor-
no da proteção de um mun-
do antigo e arcaico do qual 
estão sendo deslocados pe-
las possibilidades novas e 
assustadoras que a ciência e 
a democracia trazem e que 
substituem, de alguma for-
ma, com a pluralidade e mo-
ralidade, as possibilidades 
de ver o mundo, aquela mo-
ral e política antiga que não 
reconhece outras moralida-
des e outras opções, outras 
formas de existir no mun-
do”, explicou.

O sociólogo, que é profes-
sor da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e es-
pecialista em segurança pú-
blica, indica ainda que a cria-
ção do espaço para o debate 
poderá possibilitar a mudan-
ça do pensamento regressi-
vo, conservador e autoritário.  

Um ataque a tiros em 
uma escola infantil do 
Texas, nos Estados Unidos, 
deixou, ao menos, 20 mortos 
na tarde de ontem. Entre as 
vítimas, estão 18 crianças e 
um professor.

O atirador suspeito, um 
homem de 18 anos, também 
morreu no local. Segundo o 
governador do Texas, Greg 
Abbott, a suspeita inicial é 
que ele foi morto pelos po-
liciais que foram chamados 
ao local. O atirador tinha 
um revólver e possivelmen-
te um fuzil.

O crime aconteceu na ci-
dade de Uvalde, cerca de 130 
quilômetros a oeste de San 
Antonio, menos de duas se-
manas depois que um ati-
rador abriu fogo em um su-
permercado em Buffalo, em 
Nova York, e matou 10 ne-
gros em um crime descri-
to pelas autoridades como 
crime de ódio. O presiden-
te dos Estados Unidos, Joe 
Biden, foi avisado do tiro-
teio. Até o fechamento desta 

edição ele não havia se pro-
nunciado.

As autoridades médicas 
do Texas informaram ini-
cialmente que as crianças 
foram socorridas após o ti-
roteio e transportadas fe-
ridas ao Uvalde Memorial 
Hospital com vida. No en-
tanto, Abbott disse poste-
riormente que 18 delas mor-
reram. “Ele atirou e matou 
horrivelmente, incompreen-
sivelmente, 14 alunos e ma-
tou um professor, no hospi-
tal morreram mais quatro 
crianças”, disse Abbott.

Segundo o diretor do 
Uvalde Memorial Hospital, 
Adam Apolinar, duas crian-
ças morreram ao chegar no 
hospital. Os nomes e as ida-
des das vítimas não foram 
divulgadas.

Outro hospital, o Uni-
versity Health, em San An-
tonio, afirmou que atendeu 
uma criança e um adulto ví-
timas do tiroteio. O adulto é 
uma mulher de 66 anos e a 
criança é uma menina de 10 
anos, que estavam em esta-
do crítico.

As autoridades não for-
neceram imediatamente 
quaisquer detalhes sobre o 
tiroteio, embora o Departa-
mento de Polícia de Uvalde 
tenha dito que o atirador es-
tava sob custódia pouco de-
pois das 13h (horário local).

O Distrito Escolar Inde-
pendente Consolidado de 
Uvalde disse no Twitter que 
houve um “atirador ativo” 
na escola por volta do meio-
dia. O distrito escolar disse 
que designou o Centro Cí-
vico DeLeon, a cerca de um 
quilômetro e meio da esco-
la, como um local de reuni-
ficação para os pais busca-
rem seus filhos.

Uvalde é uma cidade de 
cerca de 16 mil pessoas e é a 
sede do governo do conda-
do de Uvalde. A cidade fica 
a cerca de 120 quilômetros 
da fronteira com o México.

A Robb Elementary, es-
cola onde aconteceu o ti-
roteio, fica em um bairro 
predominantemente resi-
dencial de casas modestas. 
Há uma casa funerária do 
outro lado da rua da escola.

A sessão do Conselho Su-
perior do Ministério Públi-
co Federal (CSMPF) foi in-
terrompida ontem, por uma 
discussão entre o procurador-
geral da República, Augusto 
Aras, e o subprocurador-ge-
ral Nívio de Freitas, que quase 
terminou em agressão física.

Após uma série de in-
terpelações do colega, Aras 
se levantou da bancada em 
que presidia os trabalhos do 
grupo, esmurrou a mesa e 
partiu para cima de Freitas. 
Os seguranças que acompa-
nhavam a sessão precisaram 
conter o procurador-geral, 
que acusou o conselheiro en-
volvido no conflito de “não 

ser digno de respeito”. A dis-
cussão teve início após o pro-
curador-geral anunciar o iní-
cio de uma votação. Antes 
que o trabalho prosseguisse, 
Aras foi interpelado por um 
pedido de Freitas para que o 
autorizasse a sustentar o seu 
ponto de vista sobre o tema 
em análise. 

O presidente da sessão 
permitiu que o colega fizes-
se as considerações, mas ar-
gumentou que não poderia 
“admitir a bagunça” que o 
subprocurador estaria cau-
sando ao interrompê-lo. Frei-
tas também acusou Aras de 
ter interrompido outro con-
selheiro e completou: “Então 
se vossa excelência quer res-
peito, me respeite também”.

O procurador-geral da 

República, contudo, respon-
deu que o colega “não é dig-
no de respeito”. A partir des-
te momento, uma discussão 
intensa começou, até chegar 
ao ponto de Aras esmurrar a 
mesa e se dirigir em direção 
ao colega em pose de briga. 

A corregedora-geral, Cé-
lia Delgado, levantou pron-
tamente de sua cadeira e se 
colocou entre os colegas para 
evitar que houvesse agres-
são física. Durante os mo-
mentos de tensão, ela pediu 
aos conselheiros que reto-
massem seus assentos para 
prosseguimento da sessão. 
A sessão pública estava sen-
do transmitida ao vivo na in-
ternet. Pouco depois de Aras 
partir para briga, a transmis-
são foi interrompida.

Presidente da ALPB, Adriano 
Galdino, recebe homenagem

Sociólogo propõe diálogos para 
erradicação de negacionismos

Ataque a tiros em escola infantil no 
Texas deixa, pelo menos, 20 mortos

Augusto Aras parte para cima do 
subprocurador-geral Nívio de Freitas
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Sociólogo José Luiz Ratton diz que, no mundo, os negacionismos estão cada vez mais crescentes
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 As operações de fiscalização 
das fogueiras durante as festas 
juninas na Paraíba estão confir-
madas para 2022 pelos órgãos de 
proteção ao meio ambiente. No-
momento, está em vigor a Lei nº 
11.711/2020 de autoria do depu-
tado estadual Adriano Galdino 
torna proibido acender foguei-
ras em espaços urbanos no esta-
do enquanto perdurar a pande-
mia da Covid-19. 

De acordo com o tenente-co-
ronel coordenador do Batalhão 
de Polícia Ambiental da Paraí-
ba (BPAmb), Melquisedec Lima, 
em 2022, uma nova legislação re-
lacionada as fogueiras no perío-
do junino é que irá permitir a or-
ganização de uma operação para 
fiscalizar a sua utilização no ter-
ritório paraibano. 

Ele lembra que qualquer ação 
será feita de acordo com a Lei Es-
tadual em vigor e esta depende 
do Poder Executivo estadual ou 
municipal. “A fiscalização está 
confirmada, mas todos os anos 
é lançado um decreto diferencia-
do quanto ao uso de fogueiras. 
Então, a gente não pode prever 
ainda qual o tipo de operação vai 
ser lançada porque dependemos 
da legislação”, explicou. 

Segundo o coordenador, a 
fiscalização sobre a comercia-
lização de madeira é feita inde-
pendente do São João. “A ampli-
tude da operação vai de acordo 
com a legislação atual. O comér-
cio é permitido, mas precisa ser 
legalizado e o comerciante deve 
comprovar a origem da madei-
ra”, acrescentou.

As licenças comprovam 
que a madeira comercializada 
é de origem legal. Os materiais 
permitidos para venda vão de 
acordo com a região e são esta-
belecidas no documento emiti-
do pelos órgãos ambientais. A 
fiscalização dos locais de ven-
da ocorre através do Batalhão 
Ambiental da Polícia Militar 
e da Sudema, inclusive em re-
lação às irregularidades como 
madeiras de desmatamento. 

A Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambien-
te (Sudema-PB) informou que 
as fiscalizações acontecem to-
dos os anos principalmente em 
relação as origens de madeiras. 
Porém, hoje aguarda a lei esta-
dual prevista para ser lançada 
em junho para saber se vai ser 
permitido ou novamente proi-
bido fazer fogueiras.

Caso sejam permitidas 
fogueiras no período junino, 
a Sudema orienta que a ma-
deira utilizada tenha origem 
de reflorestamento autoriza-
do como eucalipto, pinheiro 
e sabiá e galhos provenientes 
de poda de árvores. Porém, o 
órgão recomenda que a popu-
lação não faça fogueiras sobre 
o asfalto, embaixo de árvores 
ou da rede elétrica. Também 
destaca que deve ser respeita-
da a distância mínima de 200 
metros de escolas, hospitais e 
parques, além de alertar que os 
moradores se organizem e fa-
çam apenas uma fogueira por 
rua para reduzir a emissão de 
poluentes.
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Lei que proíbe acender as fogueiras em áreas urbanas, 
durante a pandemia, continua em vigor no estado

Fogueiras devem continuar
festejos juninos

banidas na PB

Orientações 
para evitar as 
queimaduras

De acordo com o major 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar da Paraíba (CBMPB) 
Thiago Antônio, é neces-
sário ficar atento e obede-
cer a legislação específica 
quanto a proibição de fo-
gueiras. E se acender fo-
gueira for permitido neste 
São João, existem diversas 
regras para a sua correta 
utilização visando evitar 
acidentes, como quedas e 
queimaduras.

O major destaca que, 
mesmo que permitidas, as 
fogueiras jamais poderão 
ser feitas próximas a rede 
elétrica, árvores, posto de 
combustível e local de aglo-
meração de público. Inclu-
sive, a preferência é pelo 
uso de querosene para pôr 
fogo na lenha e nunca jogar 
líquidos inflamáveis na fo-
gueira acesa.  

“Em nenhum momento 
pule a fogueira acesa, devi-
do ao risco de queda e quei-
maduras no corpo. Tam-
bém jamais solte fogos de 
artifício dentro da foguei-
ra, independentemente do 
tipo ou da classe do arte-
fato”, citou o major Thiago 
Antônio. No dia seguinte 
após a fogueira ser acesa, é 
importante verificar se ain-
da há brasas acesas porque 
elas podem oferecer riscos 
principalmente às crianças. 

Entenda
Na Paraíba, é proibido 

acender fogueiras em espa-
ços urbanos durante os fes-
tejos juninos, desde 2020, 
devido a pandemia do novo 
coronavirus. Essa medida 
foi estabelecida através da 
Lei 11.711/2020, de auto-
ria do deputado estadual, 
Adriano Galdino e tinha o 
objetivo de proteger as pes-
soas acometidas pela Co-
vid-19.

Conforme a assessoria 
de comunicação do Minis-
tério Público da Paraíba 
(MPPB), ainda não foi defi-
nida qualquer recomenda-
ção do órgão para as festas 
juninas 2022, mas a tendên-
cia é que seja no sentido de 
se cumprir a fazer cumprir 
a lei estadual vigente.

A justificativa para a 
lei, é que a fumaça das fo-
gueiras agrava o quadro 
clínico dos pacientes com 
Covid-19. Além disso, as fo-
gueiras contribuem para o 
aumento dos casos de quei-
maduras.

Conforme o texto da lei, 
quem a descumprir será pe-
nalizado com multas por 
parte dos órgãos públicos 
competentes, no valor de 
10 Unidades Fiscais de Re-
ferência do Estado da Pa-
raíba (UFR-PB), aplicada 
em dobro em caso de rein-
cidência, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.

No ano passado, algu-
mas prefeituras orienta-
ram que a população não 
acendesse fogueiras nes-
se período. Além destas, o 
Ministério Público da Pa-
raíba recomendou a proi-
bição de fogueiras e fogos 
em 12 cidades do Sertão 
paraibano: Sousa, Apare-
cida, São Francisco, Santa 
Cruz, Lastro, Vieirópolis, 
São José da Lagoa Tapa-
da, Marizópolis, Nazare-
zinho, Uiraúna, Poço Dan-
tas e Joca Claudino.

n  
Inalação da 
fumaça das 
fogueiras pode 
causar crise em 
pessoas com 
problemas de 
saúde, como 
enfisema 
pulmonar e 
asma brônquica

As fogueiras, que tradicio-
nalmente são acesas duran-
te os festejos do mês de junho, 
devem ser novamente proibi-
das em Campina Grande neste 
ano. O promotor do Meio Am-
biente de Campina Grande, 
Hamilton de Souza Neves Fi-
lho, recomendou que não seja 
permitida o uso delas no sen-
tido de não prejudicar a saú-
de pública. Nos últimos dois 
anos, as fogueiras foram proi-
bidas por conta da pandemia.

Na semana passada o Mi-
nistério Público convocou uma 
reunião com a Polícia Militar, 

Força Florestal, Sudema e Ba-
talhão Ambiental para que 
eles fiscalizem o cumprimen-
to da lei estadual, que proíbe 
acender fogueiras em espaços 
urbanos durante os festejos 
juninos, enquanto perdurar a 
pandemia da Covid-19. 

Essa lei foi criada e san-
cionada há dois anos. Mesmo 
com redução dos casos de Co-
vid-19, o MP entende que elas 
devem continuar fora das tra-
dições do mês de junho.

“Na audiência foi recomen-
dado aos órgãos que tomem as 
providências para dar cumpri-
mento à lei estadual e à ordem 
judicial, no sentido de proibir 
as fogueiras juninas”, cita uma 
nota do promotor. 

O pneumologista Geral-
do Medeiros destacou que a 
inalação excessiva da fumaça 
pode chegar a causar até mes-
mo a morte. “A fumaça é alta-
mente maléfica para pacien-
tes com enfisema pulmonar, 
em fumantes e nas pessoas 
com asma brônquica. E vale 
salientar que 10% da popula-
ção têm asma. Esses pacientes 
podem desencadear uma crise 
na eventualidade de fazer uma 
inalação massiva da fumaça 
da fogueira, parar de respirar 
e morrer”, destacou o médico. 
Ele defendeu que as pessoas 
deixem essa tradição para trás. 
“As fogueiras, na minha opi-
nião, devem ser banidas pelo 
mal que tanto causam”, disse.

MP recomenda manter proibição

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

“As fogueiras, na 
minha opinião, 
devem ser banidas 
pelo mal que tanto 
causam

Pneumologista Geraldo Medeiros

Segurança das fogueiras

• Escolha um local limpo, sem vegetação ou plantas, no momento de montar a fogueira.

• Controle a altura da fogueira. Evite pilhas de madeiras muito altas, ela pode desabar e provocar acidentes graves.

• Jamais faça fogueiras perto da rede elétrica, árvores, posto de combustível e local de aglomeração de público.

• Prefira usar querosene para por fogo na lenha e nunca jogue líquidos inflamáveis na fogueira acesa.

• Em nenhum momento pule a fogueira acesa, devido ao risco de queda e queimaduras no corpo.

• Jamais solte fogos de artifício dentro da fogueira, independente do tipo ou da classe do artefato.

• No dia seguinte, verifique se ainda há brasas acesas. Elas podem oferecer riscos principalmente às crianças.

• Fique atento e obedeça a legislação específica quanto à proibição de fogueiras em seu município.

Como tratar as queimaduras

• Lave a área queimada apenas com água corrente em temperatura ambiente e por tempo suficiente para resfriar.

• Nunca retire a roupa do corpo atingida pelo fogo. Cubra o ferimento, se possível, com pano limpo e molhado.

• Jamais passe no local afetado qualquer produto, pomada ou receita caseira. Há alto risco de infecção.

• Nunca estoure as bolhas que se formam na área queimada, elas são um curativo natural que protegem a pele.

• Retire todos os acessórios, como pulseiras e anéis, pois a área queimada incha e os objetos podem ficar presos.

• Conduza a vítima imediatamente para o hospital de referência ou ligue para acionar os Bombeiros através do telefone 193.

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba 

Serviço

Tradicionais durante as festas juninas, as fogueiras são prejudiciais à saúde devido à fumaça, além de haver risco de queimaduras

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Foto: Pixabay
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GESTÃO DO SUS

Escola de 
Saúde Pública 
realiza curso 
até junho

A Escola de Saúde Pública 
da Paraíba (ESP-PB), em par-
ceria com as Gerências Regio-
nais de Saúde, segue com as 
atividades do Curso de Aper-
feiçoamento para Trabalhado-
res da Gestão do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). O curso 
começou na segunda quinze-
na de abril e tem previsão para 
terminar na primeira quinze-
na de junho. O objetivo é qua-
lificar o processo de trabalho 
dos trabalhadores de saúde e 
fortalecer a Gestão do SUS na 
Paraíba.

Ao todo, são 363 estudan-
tes matriculados, todos traba-
lhadores do SUS na Paraíba. 
Ele acontece em todo o esta-
do, com exceção de Maman-
guape, nas cidades-sede das 
Gerências Regionais de Saú-
de do estado: João Pessoa, Ita-
baiana, Guarabira, Campina 
Grande, Cuité, Monteiro, Pa-
tos, Princesa Isabel, Piancó, 
Sousa e Cajazeiras.

“O feedback até o momento, 
em que chegamos à metade 
do curso, tem sido muito bom. 
Os estudantes estão, sobretu-
do, gratos pela oportunidade 
de estar se reunindo presen-
cialmente depois de dois anos 
de pandemia”, relatou Ernan-
de Valentin do Prado, coorde-
nador do Apoio Institucional 
da ESP-PB.

Nas aulas, são apresenta-
dos temas como planejamento 
e organização do SUS e finan-
ciamento e recursos públicos 
da saúde. “Além do ganho dos 
alunos, que aprendem dire-
tamente com os facilitadores, 
ainda se beneficiam os traba-
lhadores das equipes destes 
estudantes, num movimen-
to pedagógico em forma de 
onda. Desta forma, espera-se 
que o aprendizado em sala de 
aula beneficie o cidadão usuá-
rio do SUS em toda a Paraíba”, 
pontuou Ernande.

O público-alvo da qualifi-
cação é, prioritariamente, for-
mado pelos secretários mu-
nicipais de Saúde da Paraíba. 

O estado de saúde da 
criança de sete anos com sus-
peita de hepatite aguda conti-
nua clinicamente estável, com 
melhora progressiva dos exa-
mes laboratoriais. A crian-
ça está sendo atendida pela 
equipe médica do Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW), no campus um 
da Universidade Federal da 
Paraíba, em João Pessoa.  Ela 
está na Unidade da Criança e 
do Adolescente com sintomas 
compatíveis de hepatite agu-
da, que é um tipo de hepati-
te mais agressiva do que as já 
conhecidas.

Segundo informações da 
assessoria do HULW, pelo 
menos não há informações 
sobre novos casos da doen-
ça na Paraíba, nem a institui-
ção pode detalhar que tipos 
de medicamentos estão sen-
do utilizados para que o pa-
ciente seja curado.

A nota divulgada pelo 
hospital explica que os resul-
tados dos exames deram ne-

gativos para todos os agentes 
causadores das hepatites vi-
rais (A, B, C, D e E). 

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley esclareceu, 
ainda, que, em consonância 
com a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), 
não serão fornecidas informa-
ções detalhadas sobre a crian-
ça, exceto que permanece em 
condição clínica estável.

Dentre os sintomas da do-
ença, estão dores e problemas 
gastrointestinais, alterações 

Paciente com suspeita de ter a doença, que é uma forma mais agressiva dos tipos já conhecidos, tem sete anos

Criança continua internada no HU
hEpaTiTE aGUDa

nas substâncias hepáticas e 
pele e olhos amarelados. A 
doença que causa problemas 
no fígado não corresponde a 
nenhum dos tipos já conhe-
cidos.

Em todo o Brasil, há 64 
casos suspeitos da hepatite 

aguda e pelo menos 20 paí-
ses confirmaram a doença, 
que atinge pessoas entre um 
mês de vida e 16 anos de ida-
de. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) continua 
tentando identificar o agen-
te etiológico responsável pela 

ocorrência da hepatite agu-
da, cuja causa ainda é desco-
nhecida.

Ainda segundo a OMS, 
mais de 200 casos da hepati-
te aguda já foram reportados 
no mundo, sendo a maioria 
no Reino Unido. Em comuni-

cado divulgado no dia 23 de 
abril, a OMS informou que 
não há relação entre a doença 
e as vacinas utilizadas contra 
a Covid-19, porque a maioria 
das crianças afetadas com a 
hepatite aguda ainda não ha-
viam sido vacinadas.

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Negativos
Exames deram 
negativos para 
os agentes que 

causam hepatites 
virais (A, B, C, D e E) 

irrEGUlariDaDES naS bOmbaS

Dois postos de gasolina são autuados em JP
A Secretaria Municipal de 

Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP), em parce-
ria com o Instituto de Metrolo-
gia e Qualidade Industrial da 
Paraíba (Imeq-PB), está reali-
zando uma operação para fis-
calizar as medidas nas bombas 
dos postos de combustíveis da 
capital. A ação segue durante 
esta semana.

A operação foi iniciada na 
segunda-feira (23) e, até a tarde 
de ontem, dois dos quatro pos-
tos visitados apresentaram ir-
regularidades nas bombas. De 
acordo com a chefe de Fiscaliza-

ção do Procon-JP, Mariana Tei-
xeira, os estabelecimentos rece-
beram autos de infração e terão 
o prazo de 10 dias para apresen-
tar defesa escrita.

“Essa operação é realizada 
para, através do teste de vazão, 
verificar se o consumidor está 
sendo lesado. Muitas vezes, ele 
paga um valor x e é colocado no 
tanque um valor menor que o 
pago. Em um dos postos que vi-
sitamos estava acontecendo esta 
prática e já lacramos a bomba. 
No outro, o medidor, que deve 
estar à disposição do consumi-
dor a qualquer instante, estava 

com cadeado e só o gerente ti-
nha acesso. Por isso, autuamos 
os dois estabelecimentos”, ex-
plicou. O Procon-JP e o Imeq
-PB seguirão com a fiscalização 
até amanhã. 

na bica

Onças pardas estão adaptadas ao novo recinto
As duas recém-chegadas 

onças pardas (puma conco-
lor), fêmeas, já estão adapta-
das ao recinto do Parque Zoo-
botânico Arruda Câmara, a 
popular Bica, em João Pessoa 
e em companhia de Petruc-
cio, antigo morador do local. 
Vindas do zoológico de Ube-
raba, em Minas Gerais, as on-
ças foram disponibilizadas à 
Bica através do Instituto Es-
tadual de Florestas (IEF/MG) 
para fazer parte do plantel do 
zoo, que dispunha de apenas 
um macho dessa espécie, e 
por possuir espaço adequa-
do para três animais.

Segundo Thiago Nery, 
chefe do Setor de Zoológico 
da Bica, por terem hábitos so-
litários na natureza, as onças 
pardas não vivem em ban-
dos, portanto, foi necessário 
elas ficarem em local reserva-
do e passarem primeiro por 
um trabalho de aproximação, 
através das grades, ainda na 
área de cambeamento do re-
cinto, com o macho Petruc-
cio, que já vivia no zoológico, 
para, só depois, começarem a 
conviver no mesmo ambiente.

“Os dois felinos chega-
ram ao parque no final de 
março. A gente tem que ter 
um pouco mais de cautela 

para não ter risco de brigas 
entre eles, aí foi feito da forma 
mais tranquila possível para 
os animais e, por fim, a gen-
te poder soltar os três na área 
do recinto e fazer essa apro-

ximação entre eles e a adap-
tação ao público”, comentou 
Thiago Nery.

O diretor do Parque Arru-
da Câmara, Rodrigo Fagun-
des, destaca que é importante 

o visitante também participar 
da boa acolhida aos animais. 
“Temos regras que visam o 
bem-estar dos animais, como 
a não permissão de barulhos 
em toda extensão do Parque, 

tanto para não incomodar os 
animais nos recintos, com os 
de vida livre do local, mas 
todos são bem-vindos para 
conhecer de perto esses ani-
mais”, destacou.

Onças pardas, também conhecidas como pumas, foram trazidas do zoológico de Uberaba e chegaram à Bica no último mês de março

Foto: Secom-PB
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Em todo o 
Brasil, há 
64 casos 
suspeitos 
da hepatite 
aguda e, 
pelo menos, 
20 países 
confirmaram
a doença

Equipe médica do HULW informou que a criança com sintomas de hepatite aguda apresenta quadro clínico estável

Foto: Evandro Pereira

Fiscais encontraram problemas nas bombas de combustíveis

Foto: Secom-JP

Para denunciar: 
 • Telefones: 3218-5720 e 
0800 083 2015; 
• Instagram: @proconjp
• Site: proconjp.pb.gov.br
• E-mail: procon@joaopes-
soa.pb.gov.br

Serviço



Caso de dinheiro encontrado em caixa de vinho estará em pauta na sessão da 4a Vara Criminal da capital

Juiz marca audiência para 13 de julho
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O juiz José Guedes Caval-
canti Neto, da 4ª Vara Crimi-
nal da Capital, marcou para 
o dia 13 de julho, a partir das 
9h, a audiência de instrução e 
julgamento de uma das fases 
da Operação Calvário, que fi-
cou conhecida por “propino-
duto”. A sessão está marcada 
para acontecer na sala de au-
diência daquele juízo.

O magistrado, para mar-
car a audiência, considerou 
que não se trata de caso de 
suspensão. Esta fase da Ope-
ração Calvário está relaciona-
da ao caso dos R$ 81 mil que 
constam da denúncia ofere-
cida pelo Ministério Público 
da Paraíba, através do Gaeco. 

A denúncia trata da 
apreensão de uma caixa de 
vinho, em um veículo, con-
tendo R$ 83 mil em espécie, 
que seriam destinados a Co-
riolano Coutinho, irmão do 
então governador da Paraí-
ba, Ricardo Coutinho, que su-
postamente receberia a quan-
tia junto com o procurador do 

Estado, Gilberto Carneiro, e a 
ex-secretária de Administra-
ção e Livânia Farias. 

A Operação Calvário foi 
desencadeada na Paraíba 
para investigar o desvio de 
verbas em vários setores ad-
ministrativos no Governo de 
Ricardo Coutinho.  

O ex-governador foi preso 
junto com vários administra-
dores, entre eles, o procura-
dor geral do Estado, Gilberto 
Carneiro; Livânia Farias (se-
cretária de Administração); 
Coriolano Coutinho (irmão 
de Ricardo); Maria Lucena (ex
-prefeita de Conde); Ivan Bu-
rity (secretário executivo de 
Turismo); e ainda o gestor da 
Cruz Vermelha. 

O processo da Operação 
Calvário chegou a ser levado 
para a Justiça Eleitoral, no en-
tanto foi devolvida para a Jus-
tiça Comum. Os presos foram 
recolhidos à Penitenciária de 
Segurança Média  Hitler Can-
talice, em Mangabeira, mas já 
foram soltos.

Um grande tumulto 
marcou o velório e o sepul-
tamento de Alberto Olivei-
ra Dantas, conhecido como 
“Cara de Chinelo”, morto 
durante troca de tiros com 
a polícia no sábado, na ci-
dade de São Bento, Sertão 
do estado. Antes da saída do 
cortejo, os policiais prende-
ram o pai e um irmão dele, 
além de suspeitos de envol-
vimento com organização 
criminosa comandada por 
ele. Dois homens armados 
também foram presos; eles 
estavam dentro de um carro 
nas proximidades do sepul-
tamento do chefe da qua-
drilha.

Familiares e amigos de 
“Cara de Chinelo” presta-
ram homenagens ao ho-
mem, apontado como chefe 
de uma quadrilha de cri-
minosos que agia na região 
de São Bento. Tudo ocorreu 

na manhã de segunda-fei-
ra. De acordo com a popu-
lação, o jovem era apontado 
como traficante e divulga-
va fotos, ostentado armas 
de grosso calibre, inclusive, 
metralhadora.

As homenagens, tanto 
no velório como também 
durante o cortejo até o ce-
mitério, chamaram a aten-
ção das autoridades e vá-
rias guarnições da Polícia 
Militar se posicionaram nas 
principais ruas de São Ben-
to. O serviço de inteligência 
da PM soube que iria ocor-
rer uma ‘salva de tiros’ para 
“Cara de Chinelo”. O acom-
panhamento tático do local 
do velório até o cemitério foi 
realizado por policiais do 
12º BPM de Catolé do Ro-
cha. Um carro de som com 
música, dezenas de motos 
e carros acompanharam o 
féretro.

Tumulto marca enterro 
de envolvido com tráfico

em são bento

A polícia ainda não 
identificou a dupla que 
efetuou vários disparos 
em plena via pública na ci-
dade de Pombal, Sertão do 
estado. Duas pessoas, sen-
do um homem e uma mu-
lher, foram atingidas, e o 
homem, identificado por 
Francivaldo de Souza, o 
“Tintim”, de 31 anos, mor-
reu quando era socorrido 
por uma guarnição da Po-
lícia Militar. Ana Beatriz, 
de 19 anos, também foi fe-
rida, sem gravidade.

O fato aconteceu na 
noite de segunda-feira 
(23), no bairro Francisco 
Paulino, onde duas pes-
soas haviam sido feridas 
à bala, sendo socorridas 
para o Hospital Regional 
de Pombal. Os militares 
entraram em contato com 
“Tintim”. Ele informou 
que duas pessoas chega-
ram em uma moto e efe-
tuaram os tiros que lhe 
atingiram e também a jo-
vem Ana Beatriz, que esta-
va sentada na calçada em 
frente a sua casa.

Devido à gravidade 
dos ferimentos, Francival-
do não resistiu e morreu 
horas depois. Diligências 
foram feitas pela cidade, 
mas os suspeitos não fo-
ram encontrados. Inves-
tigações estão sendo rea-
lizadas pela Polícia Civil, 
inclusive, ouvindo teste-
munhas e a jovem na ten-
tativa de identificar os au-
tores dos disparos. 

Nenhuma hipótese 
para a motivação do cri-
me está sendo descarta-
da, inclusive, o possível 
envolvimento da vítima 
com a criminalidade na 
região de Pombal, pois, 
recentemente, grupos cri-
minosos foram presos du-
rante operações, tanto da 
Polícia Civil como da Po-
lícia Militar; alguns dos 
envolvidos foram mor-
tos nos confrontos com 
policiais.

Dupla mata 
homem e deixa 
mulher ferida 
em Pombal

no sertão

O juiz Mathews Francisco 
Rodrigues de Souza do Ama-
ral, titular da Vara Única da 
Comarca de Água Branca, pro-
feriu palestra sobre a impor-
tância do combate aos crimes 
de abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes. O 
objetivo foi conscientizar os 
estudantes da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Mé-
dio José Nominando, naque-
la cidade do Sertão paraiba-
no. A iniciativa fez parte das 
ações alusivas ao Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, ocorrido no úl-
timo dia 18.

Na ocasião, o magistrado 
orientou os alunos, alertando
-os sobre as condutas que ca-
racterizam violência sexual 
contra crianças e adolescentes, 
os crimes passíveis de respon-
sabilização penal, as formas de 
abordagem normalmente utili-
zadas por predadores sexuais, 
que podem ou não se utilizar 
de violência e ameaça, segun-

Juiz alerta sobre abuso sexual contra crianças
prevenção

Dia 18
Data lembra o Combate 
ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças 
e Adolescentes. 

Magistrado explica 
sobre condutas dos 

criminosos

do pontuou Mathews Francis-
co. Ele explicou, também, sobre 
a forma como acontece a escuta 
especializada ou especial, por 
intermédio de equipes multi-
disciplinares, que atuam nas 
unidades judiciárias da Infân-
cia e Juventude.

“A escola é um espaço pri-

vilegiado para a construção 
de relações sociais pautadas 
nos Direitos Humanos, sen-
do o ambiente propício para a 
abordagem de temas sensíveis 
e que repercutem diretamente 
nas vidas de crianças e adoles-
centes, como medidas de pre-
venção e combate às diversas 

formas de manifestação de vio-
lência, cometidas contra elas”, 
salientou o magistrado. 

Na oportunidade, os estu-
dantes conheceram os meios 
para efetuar denúncia anô-
nima, a exemplo dos canais 
da Secretaria Nacional de Di-
reitos Humanos do Gover-

no Federal (Disque 100) e do 
Governo da Paraíba (Disque 
123). Os estudantes tiveram, 
também, a oportunidade de 
conhecer os órgãos de pro-
moção, investigação e res-
ponsabilização atuantes no 
combate à violência contra 
crianças e adolescentes.

A palestra proferida pelo juiz Mathews Francisco foi prestigiada pelos alunos do educandário
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A Polícia Civil conseguiu 
localizar e prender Francinal-
do Lima dos Santos, suspeito 
de invadir o Hospital Munici-
pal Clóvis Bezerra Cavalcan-
ti, em Bananeiras, para ferir 
a golpes de faca uma pessoa 
com quem teria se desenten-
dido na Praça Epitácio Pessoa, 
naquela cidade.

Segundo o delegado Tia-
go Cavalcante, na noite de do-
mingo, Francinaldo teria se 
desentendido com um rapaz, 
durante bebedeira, ainda na 
praça, e ambos travaram luta 
corporal, que terminou com a 
vítima ferida e socorrida para 
o hospital local.

Na unidade hospitalar, câ-
meras de monitoramento re-
gistraram o momento em que 
a vítima, ensaguentada, che-
ga na garupa de uma moto, 
vai até a recepção e, sem ca-
misa, se dirige à enferma-
ria. Poucos minutos depois, 

também de moto, Francinal-
do chega ao hospital, com a 
faca, se dirige ao local onde a 
vítima estava e aplica novos 
golpes. A vítima corre para 
a rua e o suspeito quer con-
tinuar com a agressão, mas é 
contido por outra pessoa, co-
nhecida dos dois.

O delegado Tiago Caval-
cante disse ter sido impor-
tante a análise das imagens, 
tanto da parte externa como 
do interior do hospital, para 
identificar o agressor, que so-
mente foi localizado na ma-
nhã de ontem.

Tiago Cavalcante infor-
mou que está aguardando a 
recuperação da vítima, que 
se encontra internada no Hos-
pítal Regional de Guarabi-
ra para onde foi transferido 
devido à gravidade dos feri-
mentos. 

A polícia tomou conheci-
mento que toda a confusão 

Polícia prende homem por tentativa 
de assassinato dentro de hospital

em bananeiras

Fo
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começou em um bar da ci-
dade, durante uma bebedei-
ra, onde houve discussão e 
a agressão por arma branca.

Francinaldo já está preso

A Polícia Militar prendeu 
um procurado da justiça que 
responde pelo crime de ho-
micídio qualificado, na tar-
de de ontem, em mais uma 
ação do 1º BPM, no bairro de 
Mandacaru, em João Pessoa. 
No momento da abordagem 
ao suspeito, houve uma tro-
ca de tiros contra crimino-
sos que queriam evitar a pri-
são do homem que não teve 
a identidade revelada.

O preso tem 27 anos e foi 
localizado na comunidade 
Porto de João Tota. Ao ser 
consultado o nome dele atra-
vés do Ciop (Centro Integra-
do de Operações Policiais), 
foi descoberto que o acusado 
estava com um mandado de 
prisão em aberto, expedido 
pela 2ª Vara do Tribunal do 
Júri de João Pessoa. Ele tam-

bém é suspeito de participar 
de ataques a tiros contra gru-
pos rivais, no bairro.

O acusado foi apresenta-
do na Centra de Flagrantes, 
no Geisel.

Com tornozeleira
Em Bayeux, uma prisão 

foi realizada pelo capitão 
Sérgio, que, de folga, abor-
dou um homem suspeito que 
passou empurrando uma 
moto, na Avenida Engenhei-
ro de Carvalho.

O suspeito usava uma 
tornozeleira de monitora-
mento eletrônico. Na abor-
dagem, foi descoberto que 
ele respondia por roubo e es-
tava foragido há mais de um 
ano da penitenciária média 
de Mangabeira. A tornoze-
leira estava desligada.

PM localiza procurado por homicídio em JP 
em mandaCaru

Homem foi preso após troca de tiros com policiais militares

Foto: Ascom/PMPB



8   A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2022 EDIÇÃO: Satva Costa
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

n 

A solução 
poderá ser o 
conserto do 
equipamento 
danificado, 
um aparelho 
novo ou o 
valor em 
dinheiro 
para cliente 
adquirir outro

As descargas elétricas, du-
rantes as chuvas que caíram 
em João Pessoa, na madrugada 
de segunda-feira (23), causaram 
danos em residências e órgãos 
públicos. E quem teve proble-
ma, como a queima de algum 
aparelho, deve ficar atento ao 
que fazer e a quem recorrer nes-
sas situações. Há casos em que é 
possível, inclusive, ter o ressar-
cimento das perdas causadas 
pelo fenômeno, conforme asse-
gura o Procon Estadual.

“O consumidor que foi im-
pactado pela queda de raios que 
danificou seus aparelhos deve-
rá entrar em contato com a Ener-
gisa para solicitar um ressarci-
mento, que deverá ocorrer no 
prazo de até 90 dias”, declarou 
a coordenadora do Procon-PB, 
Késsia Liliana Cavalcanti.

Ela explicou que, após a soli-
citação do consumidor, a empre-
sa tem até 15 dias para dar um 
retorno. Se houve dano a um 
equipamento que tenha pro-
dutos perecíveis armazenados, 
também há compensação. “É 
preciso juntar todas as provas 
para que ocorra o devido ressar-
cimento, obedecendo aos pra-
zos”, acrescentou.

A coordenadora lembrou 
ainda que, quando o consumi-
dor pede a indenização pelos 
danos, a concessionária poderá 
solicitar orçamentos. A solução 
poderá ser o conserto do equi-
pamento danificado e, se não for 
possível, um aparelho novo ou 
o valor em dinheiro para que o 
consumidor adquira outro.

 O especialista em Direito 
do Consumidor, Ronaldo Xa-
vier, esclareceu que, no caso de 
residência ou empresa atingi-
das por raio, o primeiro proce-
dimento é não mexer na insta-
lação, nem modificar nada. Ele 

Procon orienta população que teve equipamentos danificados a procurar a Energisa e pedir ressarcimento de prejuízos

Consumidor pode ser indenizado
descargas elétricas

O Procon estadual orienta os consumidores que tiveram equipamentos elétricos danificados, em razão das fortes chuvas que atingiram a capital, que busquem seus direitos 

Perecíveis
Também pode 

haver compensação 
por produtos 

armazenados que 
foram estragados 

pela falta de 
refrigeração 

orientou buscar a concessioná-
ria de energia elétrica, que vai 
gerar um protocolo, e um téc-
nico fará uma perícia no imó-
vel. Essa visita vai gerar um lau-
do e, a partir dele, será possível 
requerer à Energisa a repara-
ção. “O diferencial é exigir da 
empresa fornecedora de ener-
gia elétrica o laudo que vai di-
zer de quem é a responsabilida-
de pelo dano”, alertou.

Caso o empresário discor-
de do laudo, Xavier afirmou que 
é possível requerer a visita de 
uma empresa particular ou de 
um perito, que pode ser um en-
genheiro eletricista ou alguém 
que trabalhe com instalação elé-
trica. Desta forma, será feito um 
novo laudo para contrapor o que 
foi emitido pela concessionária. 
“Se não houver entendimento, a 
questão poderá ser judicializa-
da”, ensinou.

 
O que diz a Energisa

 A concessionária Energi-
sa informou que o consumidor 
pode fazer a solicitação de res-
sarcimento pessoalmente, nas 
agências de atendimento, ou por 
telefone, e alerta que o bem da-
nificado não deve ser descarta-
do ou retirado da unidade con-
sumidora para reparo, antes da 
realização da vistoria.

O consumidor tem até 90 
dias, a partir da data provável 

da ocorrência do dano elétri-
co no equipamento, para solici-
tar o ressarcimento à distribui-
dora, conforme a Resolução da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) nº. 414 de setem-
bro de 2010.

Tem o direito da solicitação 
de ressarcimento o titular cuja 
unidade consumidora seja aten-
dida em tensão igual ou inferior 
a 2,3 KV (baixa tensão). Caso a 
concessionária opte pela visto-
ria no equipamento informado 
e instalações elétricas do consu-
midor, os prazos são de um dia 
útil para equipamentos desti-
nados ao acondicionamento de 
alimentos perecíveis ou medica-
mentos, e 10 dias corridos para 
os demais.

A Energisa esclarece ainda 
que o prazo para ressarcimen-
to é de 20 dias a contar da data 
de entrega da carta resposta de 
deferimento do processo. Ou-
tras informações, como a docu-
mentação necessária, podem ser 
acessadas na página da conces-
sionária, no link https://www.
energisa.com.br/Paginas/in-
formacoes/taxas-prazos-e-nor-
mas/ressarcimento.aspx.

Alguns registros 
Em João Pessoa, as fortes 

chuvas e as descargas elétricas 
causaram alguns prejuízos. As 
aulas na Escola Estadual Oli-
vina Olívia da Cunha, que faz 
parte do Complexo Educacional 
do Liceu Paraibano, foram sus-
pensas em razão de infiltrações 
que atingiram a rede elétrica.

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) informou que 
está trabalhando para solucio-
nar o problema o mais breve 
possível permitindo, assim, que 
as aulas retornem o quanto an-
tes. A SEE ressaltou ainda que 
todas as escolas que compõem 
o Complexo do Liceu Paraibano 
passarão por reforma em breve.

Orientações Energisa  
para dias de chuva

Em casa
• Caso perceba que alguma 
parede da sua casa está úmida, 
não ligue equipamentos elé-
tricos. As paredes podem ser 
fonte de choques e mau funcio-
namento de equipamentos, cau-
sando danos aos aparelhos;
• Não faça manutenções quando 
estiver chovendo. Em telhados, 
existe o risco de ser atingido 
por raios e, em equipamentos 
elétricos ligados à tomada, há 
chance de choque elétrico;
• Em caso de alagamento, cur-
to-circuito ou princípio de in-
cêndio dentro de casa desligue 
imediatamente o disjuntor. 
 
Na rua
• Se estiver na rua e começar a 
chover, fique longe de campos 
de futebol, piscinas, lagos, la-
goas, praias, árvores, mastros e 
locais elevados. Evite encostar 

em grades e objetos metálicos. 
Não se abrigue em lugares des-
campados, próximo de postes 
ou embaixo da fiação elétrica. 
Esses locais se tornam perigosos 
por causa do risco de descargas 
elétricas naturais, como raios;
• Se observar fios caídos, obje-
tos ou pessoas em contato com 
a rede elétrica, galhos ou árvo-
res entre a fiação não se aproxi-
me e ligue imediatamente para 
Energisa (0800 083 0196);
• Se, devido a ventanias, obser-
var algum objeto que foi arre-
messado na rede elétrica, como 
placas, árvores,, não se apro-
xime ou tente afastar a fiação. 
Entre em contato com a Energi-
sa e aguarde em local seguro, 
longe dos fios;
• Se estiver dirigindo e não hou-
ver condições de se deslocar, 
estacione o carro em local segu-
ro e permaneça no veículo.
 
Outras dicas de segurança
 • Nunca manuseie o celular en-

quanto carrega, principalmente 
em dias de chuva, pois há risco 
de choque e acidente fatal;
• Sempre que houver chuva 
mais forte, com possibilidade 
de raios, desligue todos os apa-
relhos eletrônicos da tomada;
• Em período chuvoso, é preciso 
ter cuidado com emendas, plu-
gues e locais que concentram 
umidade.
• Serviços como instalação 
e movimentação de antenas, 
obras e manutenções em telha-
dos e equipamentos técnicos 
ligados à tomada devem ser 
executados apenas por profis-
sionais da Energisa. Eles têm 
treinamento específico e equi-
pamentos de proteção adequa-
dos à atividade; 
- Evite os famosos ‘jeitinhos’ 
para resolver situações envol-
vendo a rede elétrica. Entre em 
contato com a Energisa, que 
enviará uma equipe técnica 
especializada para solucionar 
o caso.

Serviço

Agentes de mobilidade estão nas ruas para garantir a segurança viária, evitando possíveis incidentes

Segurança de posto encontra 
placas de carros e procura donos

perdidas e achadas

Algumas imagens que 
circularam nas redes sociais, 
nessa semana, são de placas 
de carros perdidas, próximo 
à Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), no 
bairro do Varadouro, em João 
Pessoa. Esses objetos foram 
arrancados dos veículos que 
tentaram atravessar a via ala-
gada durante as fortes chuvas 
que caíram na cidade, no últi-
mo sábado (21). São fatos cor-
riqueiros nas áreas de alaga-
mentos.

Ao todo, foram 15 placas 
encontradas no meio da rua 
por um segurança e o frentis-
ta que trabalham em um pos-
to de combustíveis localizado 

em frente à estação ferroviá-
ria. Porém, 13 já foram devol-
vidas e apenas duas ainda es-
tão guardadas, enquanto os 
proprietários não são identi-
ficados.

O segurança Adriano do 
Nascimento trabalha como 
vigilante no Centro da Capi-
tal, há cerca de 10 anos, e di-
vulgou, nas redes sociais, fo-
tos das placas encontradas na 
madrugada de sábado (21). Ele 
conta que já é costume aque-
la parte da cidade ficar alaga-
da durante as chuvas e obje-
tos como esses caírem quando 
se tenta atravessar as poças 
d’água e se perderem. “O fren-
tista e eu só conseguimos pe-
gar depois que a água baixou”, 
relatou. 

Segundo Adriano, ele e 
o frentista Naldinho traba-

lham de madrugada, no pos-
to de combustíveis, nas pro-
ximidades da área alagada, 
e aconselham os motoristas e 
motociclistas a evitarem na-
quela área, em dias de chu-
vas intensas.   

“Quando chove, não é bom 
passar pela frente da CBTU, 
mas tem motorista que insiste. 
Por isso, é comum perder pla-
cas”, comentou o segurança.

Atualmente, Adriano 
mantém a postagem dos ob-
jetos para que todas as placas 
sejam devolvidas. Desde sá-
bado, guardou os itens na sua 
residência. O vigilante dispo-
nibilizou o endereço na Rua 
Riachuelo, 135, no bairro do 
Varadouro, na capital, para 
quem reconhecer a sequência 
de letras e números das placas 
encontradas podem ir buscar.

Dando continuidade aos 
trabalhos de intervenções na 
rede semafórica da cidade, a 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) disponibilizou equi-
pes de agentes de mobilida-
de e técnicos da manutenção 
para garantir a segurança vi-
ária de condutores e pedestres, 
na manhã desta terça-feira 
(24). Além disso, as câmeras do 
Centro Operacional de Trânsi-
to e Transporte (Cott) auxilia-
ram as equipes monitorando 
os locais, tornando o trabalho 
mais ágil e seguro.

De acordo com o diretor 
de Operações, Sanderson Ce-
sário, o trabalho de manuten-
ção aos semáforos segue e os 
agentes de mobilidade estão 
nas ruas para garantir a se-
gurança viária, evitando pos-
síveis incidentes. “Os agentes 
ficam nos semáforos que estão 
com defeito, até que a equipe 

semafórica realize o conserto, 
que pode ser a falta de energia 
elétrica, troca de placa eletrô-
nica ou do cabeamento”, ex-
plicou o diretor de operações.

Urgências de trânsito 
A Semob-JP está à dispo-

sição para as ocorrências ur-
gentes por meio do Cott com 
os números 118 e 9 8760-2134, 
este último WhatsApp, apenas 
para texto e imagens.

Prevenção 
Conduzir em más condi-

ções exige cuidados. A orien-
tação da Semob-JP é dirigir 
com velocidade reduzida e 
mantendo uma distância se-
gura do veículo à sua frente. 
Evitar freadas bruscas para 
não ter risco de derrapagem 
e lanternas e faróis devem ser 
ligado para facilitar a visuali-
zação do veículo e demais con-
dutores.

Atualização às 10:48h 
Devido às fortes chuvas, 

alguns semáforos se encon-
tram apagados ou intermi-
tentes, na manhã dessa ter-
ça-feira (24):

1- Av. Barão de Maman-
guape X Av. Carneiro da 
Cunha (Reestabelecido);

2 - R. Empresário João 
Rodrigues Alves (Praça da 
Paz). (Intermitente);

3 – Av. Epitácio Pessoa X 
Des. Aurélio Rocha (Reesta-
belecido);

4 –Av. Epitácio Pessoa X 
Bento da Gama (Reestabe-
lecido);

5- Av. Epitácio Pessoa x 
Maria Sales (Sentido Maria 
Sales/ Epitácio Pessoa (Re-
estabelecido);

6- Av. Hilton Souto Maior 
(Mangabeira Shopping apa-
gado).

Reparos nos semáforos continuam em JP

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Foto: Pixabay

Foto: Reprodução
Lucilene Meireles 

lucilenemeirelesjp@gmail.com
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Tradic ional  pon-
to para a difusão 
da cultura e do co-
nhecimento de João 

Pessoa, a Livraria do Luiz 
completará cinco décadas 
de existência no dia 29 de ju-
nho. No entanto, os proprie-
tários do estabelecimento lo-
calizado no centro da cidade 
já vêm comemorando a data 
com uma programação espe-
cial. O próximo evento será o 
lançamento do documentá-
rio Livraria do Luiz: 50 anos de 
história, dirigido por Thalles 
Farias, e que será realizado 
gratuitamente para o públi-
co amanhã, a partir das 19h, 
na Usina Energisa.

“O documentário é um 
projeto que foi idealizado 
por volta de 2019, ou seja, um 
pouco antes do surgimen-

to da pandemia da Covid-19, 
como forma de deixar regis-
trado esse jubileu e a trajetó-
ria da livraria. Fico feliz e or-
gulhoso por fazer parte da 
história dessa livraria, nesses 
50 anos de existência e resis-
tência, e poder continuar le-
vando o legado de contribui-
ção para a cultura paraibana 
deixado pelo seu Luiz”, con-
fessou Ricardo Pinheiro, um 
dos proprietários do estabe-
lecimento, instalado na Gale-
ria Augusto dos Anjos, 88, na 
Praça 1817. 

A maior parte das cenas 
foi gravada na própria Li-
vraria do Luiz e em outros 
pontos do centro da cidade, 
no período de janeiro a maio 
deste ano, pela produtora de 
vídeos Castanhola Filmes. “O 
documentário dura cerca de 
20 minutos e conta, através 
de entrevistas com clientes e 
frequentadores e com fotos, 

a história da livraria, a par-
tir do seu surgimento até os 
dias atuais, e sua contribui-
ção para a sociedade parai-
bana, como por exemplo, na 
formação intelectual de vá-
rios leitores, professores, es-
tudantes e escritores. Como 
costuma dizer Gonzaga Ro-
drigues, é quase um mila-
gre uma livraria permanecer 
aberta durante cinco déca-
das, apesar de toda tecnolo-
gia atual”, disse Pinheiro.

Reconhecimento
Cearense, Ricardo Pi-

nheiro tinha 14 anos de ida-
de quando começou a traba-
lhar com o proprietário da 
Livraria, seu Luiz Carvalho. 
Natural da cidade de Fortale-
za, ele veio morar com a famí-
lia em João Pessoa aos 6 anos, 
pois o pai era militar e che-
gou transferido. Foi um ami-
go em comum quem sugeriu 

que procurasse o livreiro. “A 
princípio, seu Luiz não queria 
me aceitar, por causa da pou-
ca idade, mas eu insisti e ele 
concordou. Comecei a traba-
lhar na livraria em 1980, já na 
galeria, pois ela já havia fun-
cionado, de 1972 a 1979, na 
Vila Caxias, também no cen-
tro da cidade e próxima do 
atual endereço. Sempre gos-
tei de livro e isso me ajudou a 
convencê-lo”, relatou ele.

Quando Luiz Carvalho 
morreu, em 2008, aos 87 anos 
de idade, já morava com a fa-
mília de Ricardo. “Seu Luiz 
vivia sozinho e eu o levei para 
morar comigo, minha espo-
sa e filho. Sou filho adotivo, 
mas, na verdade, ele me ado-
tou, mas também eu o adotei”, 
confessou o livreiro. 

Ricardo Pinheiro lembrou 
que a importância da Livra-
ria do Luiz tem sido reco-
nhecida pelos segmentos da 

sociedade. “Em 2004, por pro-
positura do deputado Lindol-
fo Pires, seu Luiz Carvalho 
recebeu a Medalha Augusto 
dos Anjos. Em 2018, por pro-
posta do deputado João Bos-
co Carneiro, a Livraria do 
Luiz recebeu a Medalha José 
Lins do Rego e, mais recen-
temente, a Câmara Munici-
pal de João Pessoa entregou 
a Comenda Cultural Ariano 
Suassuna, propositura do en-
tão vereador Zezinho do Bo-
tafogo”, disse o livreiro.

O empresário revelou que 
seu projeto é inaugurar, no 
final de junho ou início de 
julho, a primeira filial da li-
vraria nas dependências do 
MAG Shopping, também na 
capital, a convite do proprie-
tário do empreendimento.

“Dirigir esse documentá-
rio me proporcionou conhe-
cer um pouco da trajetória 
das pessoas que fazem a li-

vraria, sobretudo o próprio 
Luiz, que fundou o estabe-
lecimento em 1972”, contou o 
cineasta Thalles Farias, que 
representa a produtora de ví-
deos Castanhola Filmes. “O 
filme buscar retratar os 50 
anos da livraria através de 
relatos de clientes e amigos 
ao longo das cinco décadas. 
São depoimentos que falam 
não só de livros, mas de ami-
zade, parceria e muita histó-
ria que cerca a Livraria do 
Luiz, que se confunde com 
a história da nossa cidade”, 
disse o diretor.

Na opinião do realizador, 
“o documentário acaba sen-
do um presente para quem o 
assistir, porque traz em cada 
trecho emoções que só quem 
frequenta a livraria consegue 
entender, e ao mesmo tem-
po se torna um convite para 
quem não a conhece”, disse 
Thalles Farias.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Recinto 
das letras
AudiovisuAl

Documentário sobre as cinco décadas de 
existência da Livraria do Luiz será lançado 

amanhã, na Usina Energisa, em João Pessoa

Fundado pelo livreiro Luiz Carvalho 
em 1972, foi a partir dos anos 1980 

que a livraria se estabeleceu na Galeria 
Augusto dos Anjos, na Praça 1817
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Da esq. para dir.: além de Ricardo Pinheiro, filme traz depoimentos de frequentadores como o jornalista Hélder Moura; a escritora Ana Paula Cavalcante; o juiz Adhailton Lacet; e os professores José Nilton e Bernardina Freire

Fotos: Hiram Junior/Divulgação
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Colunista colaboradora

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Por trás de uma palavra estrangeira, 
que poucos conhecem o significado, 
ou sabem pronunciar, esconde-se uma 

política insidiosa, sorrateira, de transferência de 
responsabilidades. Trata-se de transferir para as 
famílias, já sobrecarregadas, a responsabilidade 
pela educação formal das crianças. De acordo 
com essa política, não caberá mais ao Estado, 
mas sim às famílias, o dever de educar, alfabetizar 
as crianças e, no caso de famílias analfabetas, 
como ficamos? Quem ficará responsável pela 
educação dessas crianças?

Escolhi repercutir esse assunto, depois de ler o 
artigo O absurdo vira lei, publicado no dia 20 do 
corrente, assinado pela articulista deste jornal, 
Mariana Moreira.

E os impostos que pagamos, de que servem, 
para onde irão? Para os bolsos dos políticos? 
Para financiar suas campanhas? Saúde e 
educação não são mais prioridades do Estado? 
Ainda hoje estava assistindo pela TV a notícia 
que uma jovem brasileira, oriunda de escola 
pública fora premiada com uma bolsa de estudos 
para fazer pesquisa na Nasa. Ela, fazendo uso 
de um computador doméstico fizera descobertas 
surpreendentes no campo da astronomia. Se 

ela estivesse restrita ao 
homeschooling, seus 
méritos jamais teriam sido 
reconhecidos ou premiados.

Concordo com tudo que 
está contido naquele artigo 
e seleciono um parágrafo 
que ilustra muito bem o 
posicionamento político da 
autora, quando diz que:

“A primeira excrecência 
política que a aprovação do 
projeto de lei representa é 
a sua própria designação. 
A subserviência e a 
submissão ao que chega 
de fora como o “melhor” 
somente porque traz na 
etiqueta a procedência 
de uma nação poderosa 
e dominante revela nossa 

incapacidade de construir nossa autonomia 
de nação soberana. Não designar o que isso 
significa em nossa língua, revela as intenções 
nada sutis de mascarar o sentido verdadeiro da 
intenção.”

“Ou seja, Homeschooling nada mais é do 
que a institucionalização e a oficialização do 
que, a partir de agora, serão os pais os únicos 
responsáveis pela escolarização e oferta de 
educação escolar em suas primeiras fases. E que 
isso dar-se-á no espaço doméstico, sem nenhuma 
interferência do poder público e de cientistas que, 
ao longo de anos de pesquisa e investigação, 
analisaram e analisam, construíram e constroem 
propostas de livros didáticos, de formatação de 
currículos, de formação docente, de construção 
de espaços físicos e culturais onde o ato de 
aprender seja, minimamente, uma possibilidade 
de também se fazer aprendiz de vida, de 
dignidade, de cidadania.”

Acrescente-se a tudo isso as tensões naturais 
do ambiente doméstico, que interferirão 
inevitavelmente no aprendizado dos jovens 
aprendizes. E tem mais: no confronto cotidiano 
com os seus pares, a criança vai sendo treinada 
para o convívio social, fortalecendo-se para 
viver uma vida adulta naturalmente competitiva, 
cheia de conflitos. Sem esse convívio com seus 
iguais, ela perde a oportunidade de se medir 
e se ver no confronto com o outro, o que vai 
prejudicar seu desempenho social. Sairemos 
todos perdendo: os pais, que terão suas tarefas 
domésticas acrescidas, os aprendizes, que 
aprenderão muito menos e a sociedade, que 
terá profissionais mal treinados, amadores em 
todos os sentidos.

No passado, antes da democratização 
do ensino, era assim, principalmente nas 
comunidades rurais afastadas, onde as crianças 
não tinham acesso à escola.

Tenho esperança que esse projeto seja 
barrado e que os pedagogos sejam convidados 
a opinar. Eu acho que é um retrocesso sem 
limites e as consequências serão sentidas no 
futuro. Mas tudo está dentro de um projeto de 
desmonte das instituições democráticas. O 
futuro nos dirá, se esse projeto for à frente. No 
momento, ainda espero que alguma mente 
dotada de bom senso e conhecimento barre esse 
projeto oriundo de uma mente retrógada, para 
não dizer insana.

Vitória 
  Lima

‘Homeschooling’

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Curiosidades de Zé Américo

Lendo uma entrevista 
dada por José Américo de 
Almeida a Homero Senna, 
na Revista do Globo, número 
474, de 8 de janeiro de 1949, e 
depois inserida no livro Re-
pública das Letras, de 1967, de-
paro-me com duas curiosi-
dades dos bastidores de sua 
vida literária.

A primeira se apresen-
ta na resposta que o escritor 
paraibano dá à seguinte per-
gunta do repórter: “Por que 
nada mais publicou depois 
disso?”. Depois disso quer 
dizer depois dos roman-
ces Coiteiros e Boqueirão. Ora, 
“Porque resolvi deixar de im-
provisar”, responde o autor 
de A Bagaceira, ao que acres-
centa: “Concebi então o pla-
no das minhas memórias”.

Ressalvando a quantida-
de e a complexidade do mate-
rial que acumulou para a ela-
boração de suas memórias, 
leva em conta o fato de que 
certos tópicos mereceriam, 
devido sua relevância, volu-
mes à parte, a exemplo de A 
campanha de Princesa, segun-
do ele mesmo, “praticamen-
te pronto”.

Em seguida viria Visão do 
caos, em que procuraria reve-
lar os bastidores do ciclo revo-
lucionário de 1930. Confissões 
de um Ministro de Estado, nas 
palavras do autor, “nada terá 
dos enfadonhos relatórios mi-
nisteriais, cheios de estatística 
e burocracia”, seria o terceiro 

volume, envolvendo reminis-
cências pessoais e, especial-
mente, o perfil dos colegas 
ministros e de outras perso-
nalidades do mundo político 
com quem conviveu nos idos 
de 1930 a 34, como chefe da 
pasta de Aviação.

Outro livro, intitulado 
1937, traria a narração da 
campanha presidencial, as-
sim como as manobras es-
tratégicas para o golpe de 
10 de novembro. Haveria 
ainda um último volume 
voltado para o relato dos 
acontecimentos políticos 
ocorridos de 1945 em dian-
te, inclusive, tratando da 
“Campanha da Libertação”, 
coordenada pelo Brigadeiro 
Eduardo Gomes.

Como se sabe, esses li-
vros nunca foram publica-
dos, mas o projeto, de fato, 
existiu, conforme depõe o 
próprio José Américo na re-
ferida entrevista. Os títulos 
são sugestivos, e decerto os 
leitores, sobretudo os leito-
res de hoje, teriam muito a 
aprender e muito sobre o 
que refletir no plano histó-
rico e político, diante dessas 
páginas do grande escritor 
e memorialista.

A segunda, interessan-
tíssima, porque parece re-
velar um traço forte de sua 
personalidade literária, situ-
ado, penso eu, a humildade 
e a grandeza de caráter, bem 
marcadas entre seus pares.

Indagado sobre o reco-
nhecido pioneirismo de seu 

romance, A Bagaceira, e so-
bre a força de sua influên-
cia nos autores nordestinos 
que se lhe seguiram, res-
ponde – e como responde! 
-, José Américo de Almeida: 
“Não tenho direito de con-
siderar-me pioneiro do ro-
mance nordestino depois 
de Iracema, de Luzia-Homem 
e de tantos outros livros 
desse porte. Também não 
tenho a pretensão de dizer 
que A Bagaceira iniciou uma 
escola; foi apenas um exem-
plo, e se algum mérito teve, 
foi o de representar a cora-
gem do renascer da Provín-
cia. Seu principal papel foi 
assinalar um ressurgimen-
to, e seu êxito ocasional es-
timulou vocações de ro-
mancistas, todos acima do 
Pioneiro. Pregava um mo-
dernismo mais representa-
tivo do meio, e exatamen-
te por isso, por surgir como 
autêntico produto da ter-
ra, de uma terra que anda-
va esquecida, pôde exercer 
alguma influência, desper-
tando a atenção de grandes 
romancistas, então ainda 
apenas potenciais, para os 
dramas das populações que 
os cercavam”.

Nem mesmo o entusias-
mo de Tristão de Atahyde, 
assegurando que A Baga-
ceira seria o romance que 
“Euclides da Cunha teria 
escrito se fosse romancis-
ta”, parece ter mexido com 
a vaidade literária de Zé 
Américo, pois, nesta mesma 

entrevista, chega a afirmar 
que o artigo do ilustre críti-
co nada mais foi que “uma 
simples explosão de surpre-
sa”, arrematando seu pensa-
mento com estas palavras: 
“Vendo repontar alguma 
coisa, donde nada espera-
va, saudou, com o prestígio 
de sua crítica corajosa, essa 
estranha aparição”.

Quantos escritores de 
hoje, em geral medíocres e 
cabotinos, seriam capazes 
de atitudes como esta?

Hildeberto Barbosa Filho

“Não tenho direito 
de considerar-
me pioneiro 
do romance 
nordestino depois 
de 'Iracema', de 
'Luzia-Homem' e 
de tantos outros 
livros desse porte. 
Também não 
tenho a pretensão 
de dizer que 
'A Bagaceira' 
iniciou uma 
escola

Show presencial acontecerá na próxima sexta-feira, em Patos, no Alto Sertão

Funesc apresenta atrações 
do ‘De Repente na Estrada’

Cultura PoPular

Mais um “esquenta” será 
promovido pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), que exibe gratrui-
tamente hoje, a partir das 
19h, através do seu canal 
no YouTube (youtube.com/
TVFunesc), um programa 
especial do ‘De Repente na 
Rede’: a edição vai apresen-
tar a vida e obra das duas 
atrações do próximo ‘De Re-
pente na Estrada’, que acon-
tecerá em Patos, no Alto Ser-
tão paraibano.

A apresentação é de Ipo-
nax Vila Nova, que fará uma 
introdução dos dois partici-
pantes que se apresentarão 
no dia 3 de julho, na Funda-
ção Ernani Sátyro (Funes), 
localizada na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, centro 
de Patos: o norte-rio-gran-
dense Miro Pereira e o cea-
rense Jorge Macedo.

Nascido em Patu (RN), 
Miro Pereira já tem mais de 
30 anos de estrada. Contabi-
liza em suas andanças mais 
de 300 participações em fes-
tivais. Também é conheci-
do por promover eventos de 
cantoria em cidades do Rio 
Grande do Norte.

Já Jorge Macedo é natural 
de Quixeré (CE) e também 
acumula mais de 30 anos 
de estrada, além de parti-
cipar de diversos eventos, 
entre eles o Festival Banco 

do Nordeste da Viola, em 
homenagem aos 100 anos 
de nascimento de Patativa 
do Assaré e o Cantoria no 
Campus da UFC, em Forta-
leza, ao lado dos cantadores 
Geraldo Amâncio e Zé Vio-
la, além de Zé Eufrásio.

‘De Repente na Estrada’ 
é um projeto que vem per-
correndo, presencial e men-
salmente, diversas cidades 
paraibanas, com a finalida-
de de difundir a cultura da 
poesia popular pelo inte-
rior do estado.

O acesso à apresentação 
é gratuito e será apresenta-
do exclusivamente em for-
mato presencial. Aos in-
teressados, recomenda-se 
o uso correto de máscaras 
contra a Covid-19.

Próximos municípios 
que serão visitados até o fim 
do ano: Aguiar, São Bento, 
Cajazeiras, Sousa, Princesa 
Isabel e Itabaiana.

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
oficial no YouTube da 

Funesc Repentistas e poetas Miro Pereira (acima) e Jorge Macedo (abaixo)

Fotos: Thercles Silva/Funesc
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Eu acho que é 
um retrocesso 
sem limites e as 
consequências 
serão sentidas 
no futuro. 
Mas tudo está 
dentro de um 
projeto de 
desmonte das 
instituições 
democráticas.



Quem me veio com esse causo foi o Almeida. 
Então, primeiro ele, o Almeida, e não 
o causo. Casado com Dona Glorinha, 

Almeida é um sujeito da melhor qualidade. O 
casal vive uma relação em céu de brigadeiro, ou 
se quiserem em mar de almirante. Paz absoluta e 
total, ainda que esse meu amigo tenha o costume 
de fazer chiste de sua relação com Glorinha. Diz 
ele que a esposa quando está perto faz raiva e 
quando está longe faz falta. Noutro dia me saiu 
com essa: que o casamento deles facilitava a 
noite, mas complicava o dia. Glorinha sempre só 
fez rir com essa prosa do marido. Sabe que tudo é 
da boca para fora e que Almeida é um mangador 
de marca maior, mas em casa é um maridão todo 
cheio dos chamegos.

Pois foi o Almeida que me veio com esse causo 
de marido e mulher. Sempre  ouço uma coisa aqui 
outra acolá, vou recolhendo essas histórias e depois 
é cumprir a tarefa do prosador que se resume  ajeitar 
essas mentiras, transformando-as em um texto e 
que, na medida do possível, seja agradável de ler. 
Mas é de bom alvitre sempre citar a fonte, o que evita 
embaraços posteriores. Então, agora o causo.

Dona Risoleta e Seu Nicanor tinham um 
sitiozinho, uma terrinha, como ambos diziam. 
Criavam ali um gadinho piquira: umas três 
vaquinhas e um touro mestiço, o Trovão,  já avançado 
os anos e desanimado que só. Princesa, a vaquinha 
em lactação, para dar numa ordenha três litros era a 
maior dificuldade. O casal andava desanimado com 
aquela pecuária sem futuro.

Mais desanimada ainda estava Dona Risoleta 
com o marido. Nicanor não comparecia (se é que 
estão me entendendo). Noitinha, depois do jornal na 
TV, Nicanor mergulhava nos travesseiros e puxava 
ronco pesado até às cinco da matina, quando 
calçava suas botinas, tomava seu café adoçado com 
rapadura, comia seu pão de ontem com um tiquinho 
de manteiga de hoje e ia para a lida.

Dona Risoleta, puxada na idade para perto dos 
cinquenta, era mulherona até que bem apessoada,  
mas descuidada nas aparências. Trocara 
definitivamente o batom pelo avental, mas chegada 
a noite, nossa amiga de quase cinquenta pegava 
uma quentura de fazer inveja a uma mocetona de 
vinte. Que fogo! Enquanto o Nica (assim que ela 
o chamava), era aquela frieza toda e nas poucas 
vezes que comparecia demorava para carregar 
a espingarda (acho que me entenderam). Uma 
dificuldade danada.

E assim iam levando a vidinha deles, até que 
um dia uma feira agropecuária que aconteceu em 
cidade próxima animou o casal quando souberam 
de uma tal de inseminação artificial. Animaram-se 
com a possibilidade de uma melhoria genética no 
pequeno rebanho e era hora de aposentar Trovão 
que parecia não dar mais no couro. Foram.

Iniciaram a visita pelas baias dos touros e foram 
acompanhados por um garotão que estudava num 
colégio agrícola das redondezas. O meninote foi 
indo baia por baia explicando que ali estavam 
diversas raças, mas que todos eram zebus, 
originários da Índia. Na primeira baia: 

– Este aqui é o Faísca. É um touro da raça gir. 
É capaz de fazer até cinco coberturas num dia. – 
Nessa hora Dona Risoleta não resistiu:

– Tá vendo, Nica? 
Na segunda baia o rapaz retornou às 

explicações:
– Este é um touro Brahman, se chama Paxá e faz 

até seis coberturas num dia só – Dona Risoseta não 
perdeu a deixa e deu aquele cutucão em Nicanor:

– Tá vendo, Nica?
Na baia seguinte:
– Este é um touro Angus, chega a fazer oito 

coberturas num dia.
– Tá vendo, Nica? – Dona Risoleta novamente.
Seguiram à próxima:
– Essa raça não é muito difundida ainda. É o 

Aiatolá, da raça Currateiro, chega a seis coberturas 
num dia – Ela não perdeu a chance:

– Tá vendo, Nica?
Na próxima baia um mundão de gente vendo o 

touro. O rapaz, todo exultante, deu as explicações:
– Esse é o Tupi, nosso campeão. Vai a leilão hoje 

e o lance inicial é de cinco milhões. É um Nelore 
capaz de fazer dez coberturas num dia. – E ela mais 
admirada ainda:

– Tá vendo, Nica? – Nessa hora Nicanor não 
aguentou mais e perguntou ao rapaz:

– Essas dez coberturas são com a mesma vaca? 
– o rapaz:

– Claro que não! Com dez vacas diferentes 
– Então Nicanor delicadamente segurou Dona 
Risoleta pelas orelhas e desabafou:

– Tá vendo, Risoleta?

Crônica 
  Em destaque

Dona Risoleta e 
o Touro Nelore

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Os Prêmios Cepe Nacional de Li-
teratura e Cepe Nacional de Literatu-
ra Infantil e Infantojuvenil estão com 
inscrições abertas — exclusivamente 
por meio digital — para autoras e au-
tores de textos inéditos em busca de 
uma editora. O primeiro edital, em 
sua sétima edição, é voltado para a se-
leção de romances, volumes de con-
tos e obras de poesia.

Organizados pela Companhia 
Editora de Pernambuco (Cepe Edito-
ra), a premiação para o vencedor de 
cada categoria é de R$ 20 mil, além 
da assinatura de um contrato para 
a publicação do livro inédito. Os va-
lores são os mesmos para o Prêmio 
Cepe Nacional de Literatura Infan-

til e Infantojuvenil, que está na sua 
quarta edição.

As inscrições estão abertas até 
o dia 9 de junho no site do prêmio 
(www.cepe.com.br/premio-cepe).

Editais contemplam os gêneros romance, conto, poesia, infantil e infantojuvenil

Prêmios Cepe Nacional 
com inscrições abertas

Literatura
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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 su-
bir de patente e deixar de fazer o que mais gos-
ta, que é voar. Enquanto ele treina um grupo de 
pilotos em formação para uma missão espe-
cial que nenhum “Top Gun” jamais participou. 
CENTERPLEX MAG 2: 15h30 (dub.) - 18h15 (leg.) 
- 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., exce-
to qui., sex., seg. e ter.): 14h - 17h - 20h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 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 alternativas 
perigosas dos diversos universos para enfrentar 
um misterioso adversário. CENTERPLEX MAG 3: 
16h (dub.) - 18h45 (leg.) - 21h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h20 - 18h10 - 20h50; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 113h45 (exceto 
sáb. e dom.) - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (leg.): 14h (qui., sex., seg. e ter.) - 17 (qui., sex., 
seg. e ter.) - 20h (qui. e sex.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 7 (dub., 3D): 14h30 - 17h20 - 20h15; CINÉPO-
LIS 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 MANGA-
BEIRA 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 
brutalmente assassinado. Amelth acaba desco-
brindo que seu tio é o culpado, mas sem seques-
trar a mãe de Amleth primeiro. O menino então 
jura que um dia voltaria para vingar seu pai e 
matar 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 co-
tidiana de um médium local, que é possuído 
pelo espírito de uma divindade local que os al-
deões adoram. Mas o que pode estar possuin-
do o xamã pode não ser a deusa que eles 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 
aguardado, mas os sonhos da turma vão por 
água abaixo quando descobrem que os pais 
mudaram os planos e agora vão juntos para 
uma mesma colônia de férias, com várias crian-
ças que eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3: 13h45 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 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 
MANAÍRA 1 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.).

SonIC 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comé-
dia. Livre). Após conseguir se estabelecer em 
Green Hills, Sonic está pronto para mais liber-
dade e quer provar que tem o necessário para 
ser um herói de verdade. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8 (dub.): 14h45 (sáb. e dom.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h10; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 15h10.

Foto: Divulgação

Channing Tatum na comédia ‘Dog - A Aventura de uma vida’, em exibição nas salas da PB
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Debate acontece hoje, por meio virtual, enquanto amanhã, em Picuí, Orquestra do Prima promoverá seu 5o concerto

‘Prima Convida’ fala de maternidade
Educação E Música

“Maternidade, educação e artes” 
é tema da edição do debate virtual 
de hoje do projeto ‘Prima Convida’. 
A transmissão no canal do YouTu-
be ocorre a partir das 19h30, e tem 
como convidada a produtora cul-
tural e mãe de uma filha de 5 anos, 
Carolina Porto. A profissional de-
senvolve programações pensadas 
para as crianças, suas mães e fa-
mílias, proporcionando discus-
sões políticas, empreendedorismo 
materno, arte, educação e lazer. O 
Programa de Inclusão Através da 
Música e das Artes integra a pro-
gramação do Calendário Cultural 
Prima 2022 e ocorre em comemo-
ração aos 10 anos do projeto.

Durante o bate-papo mediado 
pela flautista, cantora e arte educa-
dora Mari Santana, o enfoque será 
sobre as vivências pessoais da con-
vidada e os desafios que ela teve de 
enfrentar para manter o equilíbrio 
entre a evolução educacional das 
crianças e a saúde física e mental de 
todos em um período de pandemia. 
“São horas a fio de dedicação ao tra-
balho e distanciamento da cria para 
poder sustentá-la sendo uma traba-
lhadora da cultura. É uma profissão 
que move, transforma, constrói pon-
tes, e percebo a importância política 
em atuar como produtora cultural”, 
explica Carolina Porto.

Com formação em Zootecnia pela 
UFPB e graduanda em Relações Pú-
blicas, a profissional natural de João 
Pessoa atua também como diretora 
de produção no audiovisual, partici-
pa desde 2017 do Pachamamá Cole-
tiva de Mães e há oito anos integra o 
Movimento de Mulheres Negras na 
Paraíba. “Educação é repasse, troca 
de experiências, incentivo e atenção 
para o desenvolvimento da poten-
cialidade e competências humanas, e 
não se limita aos muros da escola. A 
educação acontece em diversos espa-
ços. Arte é uma estratégia lúdica de 
ensinar, transmitir conhecimentos e 
instigar o aprendizado através de di-

versas linguagens”, destaca a articu-
ladora político-cultural.

Carolina Porto deve apresentar 
em sua fala ainda os obstáculos que 
ela tem encontrado para realizar suas 
atividades e como tem buscado so-
luções em meio a uma crise política, 
econômica e sanitária que colocou as 
produções culturais em segundo pla-
no no país. O público também deve 
ser apresentado a alguns termos dis-
cutidos entre a comunidade de mu-
lheres negras como ‘maternância’. 
“‘Maternância’ é a vivência materna 
ativa e real, traz de forma profunda 
um sentido amplo e cotidiano atrela-
do à educação”, antecipa Porto sobre 
a compreensão de que a educação é 
um ato político que prepara indiví-
duos sociais.

Seridó recebe apresentação
Acontece amanhã, na cidade 

de Picuí, no Seridó paraibano, o 5º 
concerto em comemoração aos 10 
anos do Prima. O evento gratuito 
tem início às 10h, na Escola Esta-
dual Felipe Tiago Gomes e conta-
rá com a participação dos alunos e 
professores dos polos de Patos, Pi-
cuí e Campina Grande. O reper-
tório deve contemplar composito-
res como Mozart, Handel, Vivaldi, 
Bach, Tchaikovsky, Ennio Morrico-

ne, Sivuca e Luiz Gonzaga. O con-
certo também contará com a parti-
cipação especial do clarinetista José 
Carlos, que é coordenador e profes-
sor do polo picuiense.

São 17 peças que serão executadas 
por estudantes atendidos pelo pro-
jeto que fomenta o exercício da cida-
dania e promove a inclusão de crian-
ças e adolescentes, democratizando 
o acesso à arte e o desenvolvimento 
humano através do ensino coletivo 
de música com formação de orques-
tras. Divididas em três momentos, na 
parte inicial terão destaque composi-
ções clássicas como a que abre as ce-
lebrações pela manhã, a icônica Eine 
Kleine, composição de 1787 para um 

conjunto de câmara de Mozart. O tí-
tulo alemão significa “um pouco de 
música noturna”.

Na segunda parte, o solista José 
Carlos executa com os alunos algu-
mas peças que se tornaram bastan-
te conhecidas através de produções 
audiovisuais, como ‘Game of Thro-
nes’, de Ramin Djawadi, ‘Gabriel's 

Oboe’, de Ennio Morricone – tema 
do filme A missão –, e ‘Lago dos cis-
nes’, de Tchaikovsky.

Já a terceira e última parte será 
dedicada exclusivamente ao Rei do 
Baião. São cinco músicas de Luiz 
Gonzaga: ‘Assum Preto’, ‘Xote das 
Meninas’, ‘Sabiá’, ‘Vida de Viajante’ 
e ‘Que nem Jiló’.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Romance sobre mulheres do Oriente é lançado na PB
LitEratura

Da Redação

O romance O que as Mulheres 
Carregam nas Bolsas (Editora Mon-
drongo, 310 páginas, R$ 49,90), que 
marca a estreia da psicóloga Larissa 
Rodrigues na literatura, será lança-
do hoje, no Bar do Baiano (Rua dos 
Ipês, 37, Anatólia), em João Pessoa, 
a partir das 18h.

A escritora iria participar do lan-
çamento coletivo da editora, na últi-
ma quinta-feira (dia 19), na capital, 
mas houve problemas com relação 
à saúde da autora, que se recupera 
de um início de pneumonia. “Infe-
lizmente, meu desejo de participar 
foi impedido. Tentei ficar bem até o 
último minuto, o problema foi que, 
como adiei essa dura decisão, não 
consegui mandar alguns livros e 
acabei não podendo me explicar da 
maneira adequada”, justifica.

Curiosamente, Larissa Rodri-
gues atenta que a data escolhida 
é comemorado o Dia Nacional da 
Adoção. “No meu livro, falo de uma 
criança afegã que para não ser leva-
da ao seu país de origem, com a fi-
nalidade de servir de bacha bazi, que 
significa ‘brinquedo de homem’, 
prática adotada pelo talibã como fi-
nalidade da exploração sexual. Ela 
será adotada por uma brasileira. 
Isso me pareceu uma bela coinci-
dência. Então, estou feliz com essa 
surpresa. A obra é cheia de surpre-
sas, fala sobre maternidade, ado-

ção, preconceito, machismo, violên-
cia doméstica, mas, acima de tudo, 
também fala da esperança maior, 
que é o amor”, resume.

A ideia de escrever a obra partiu 
de uma ‘Oficina Criativa’, da pre-
miada escritora Maria Valéria Re-
zende. Na ocasião, a escritora de 
Santos radicada na Paraíba suge-
riu que os participantes criassem 
um romance. “Logo que ouvi a su-
gestão me assustei, mas resolvi em-
barcar na proposta e o enredo foi 
acontecendo. Não sei explicar exa-
tamente como se deu, só posso di-
zer que fui sendo levada pelos per-
sonagens e em seis meses terminei 
a história, o que surpreendeu o gru-
po, inclusive a própria Valéria”, ex-
plicou a autora potiguar radicada 
em João Pessoa.

Larissa Rodrigues traz no livro 
fatos narrados por mulheres que 
moraram ou moram em países do 
Oriente. “Entrevistei algumas de-
las e ouvi suas histórias, inclusive 
conversei com uma jovem afegã. 
Eu tive um apoio incrível de pes-
soas que encontrei nas redes so-
ciais e se envolveram na história, 
escrever esse romance foi uma ex-
periência única e rara. O melhor é 
que, apesar de ser ficção, as curio-
sidades e tradições culturais são 
verídicas. Estudo há anos sobre 
o Afeganistão e a opressão que 
as mulheres de lá sofrem e faço 
uma comparação com as mulhe-

res ocidentais, que nem sempre 
são tão livres como pensam ser”, 
esclarece ela.

Para a escritora, a expectativa é 
de que desperte nos leitores do Oci-
dente mais empatia pelas mulheres 
e tradições do Oriente. “Penso que o 
mundo pode ser mais unido se hou-
ver mais conhecimento”, frisa Rodri-
gues. “A expectativa é que os leitores 
apreciem o que vão ler, assim como 
espero conseguir que as mulheres 
se identifiquem e se questionem a 
partir dessa história. Trato de um 
tema singular nesse romance, falo 
da cultura do Afeganistão, do tali-

bã e de tradições boas e ruins des-
se país. Tento fazer um comparati-
vo com a vida no Ocidente. Espero 
que as pessoas compreendam o is-

lamismo e desapeguem da ideia de 
que todos os mulçumanos são ter-
roristas e que toda mulher que usa 
o hijab é frágil e dominável”.

Através do QR Code 
acima, acesse o 

canal do Prima PB 
no YouTube

Obra ‘O que as Mulheres Carregam nas Bolsas’ marca a estreia da psicóloga Larissa Rodrigues (acima) na literatura

Fotos: Mondrongo/Divulgação

Amanhã, alunos do Prima (E) farão apresentação em comemoração aos 10 anos do projeto; convidada da ‘live’ de hoje será a produtora cultural Carolina Porto (D)

Foto: Natina/Divulgação

Foto: Roberto Guedes
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João Azevêdo diz que proposta que tramita no Congresso quebrará os estados, se for aprovada

Governador prevê perdas de 
R$ 1,4 bi com combustíveis

redução de icmsn 

Projeto de Lei 
Complementar 

(PLP) estabelece 
um limite de 17% 

para o ICMS de 
combustíveis, 

energia, 
telecomunicações 

e transportes 
coletivos

O governador João Azevêdo e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, 
conheceram, ontem, detalhes do projeto para expansão da nova rede de 

gás natural, com a instalação de mais 25 quilômetros 

O governador João Aze-
vêdo (PSB) disse, ontem, na 
inauguração do novo giná-
sio da Escola Sesquicente-
nário, no bairro Pedro Gon-
dim, em João Pessoa, que o 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP), que estabelece um 
limite de 17% para o ICMS de 
combustíveis, energia, tele-
comunicações e transportes 
coletivos, atualmente trami-
tando no Congresso Nacio-
nal, irá quebrar os governos 
estaduais de todo o país. Na 
Paraíba, segundo o chefe do 
Executivo estadual, o prejuí-
zo seria de, aproximadamen-
te R$ 1,1 bilhão, podendo che-
gar a R$ 1,4 bilhão.     

“Passei para todos os de-
putados federais da Paraíba 
a nossa preocupação. Essa 
alteração, logicamente, tem 
um motivo, nós estamos num 
ano de eleição e a Câmara Fe-
deral está sendo usada neste 
momento. Porque, imagina, 
você votar um projeto para 
baixar imposto. Qual depu-
tado que não gostaria de vo-
tar este projeto? Entretanto, 
na forma que está se tentan-
do resolver o problema, que 
é baixar o preço dos com-
bustíveis, quebrará, literal-
mente, os estados. A Paraíba 
perderá, com este projeto, na 
melhor da melhor das hipó-
teses, R$ 1,1 bilhão, podendo 
chegar R$ 1,4 bilhão de re-
ceita perdida”, explicou o go-
vernador.

Ainda de acordo com João 
Azevêdo, os estados irão per-
der mais receitas, porque 
também sofrerão com redu-
ção de impostos oriundos da 
energia elétrica e telecomuni-
cação. Só com esses tributos, 
a Paraíba deixará de arreca-
dar, em 2024, R$ 400 milhões.   

“Imagine, eu compartilho 
com vocês essa minha preo-
cupação. Fazer gestão não é 
coisa de momento. Você tem 
que pensar primeiramente 
quem será beneficiado com 
essa medida. Se você redu-
zir o ICMS da energia elétri-
ca, por exemplo, e pergun-
tar quem vai ganhar com 
essa diminuição do impos-
to e pensar que são aquelas 
pessoas que têm baixa ren-
da, não é não. Essas pessoas 
já têm uma tarifa diferen-
ciada. Você vai estar bene-
ficiando pessoas com renda 
mais alta. A energia e a co-
municação, o Supremo Tri-
bunal Federal já decidiu que 
vai baixar para 17 (por cento) 
a partir de 2024. Então, a par-
tir de 2024, independente de 
qualquer lei, os estados vão 
perder mais receita. E a Pa-
raíba vai perder R$ 400 mi-
lhões, a partir de 2024, com 
esta decisão do Supremo. Se 
vier esta decisão, agora, do 
Congresso, efetivamente, vai 
numa decisão contrária, por-
que a falta destes recursos vai 
implicar na redução de in-
vestimentos em saúde e edu-
cação, obrigações que cabem 
ao Estado fazer”, completou 
o governador.

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), postou 
em suas redes sociais, na 
quinta-feira passada, que 
irá iniciar esta semana o de-
bate em relação à redução 
do ICMS sobre combustí-
veis, energia elétrica, trans-
porte coletivo e comunica-
ção. Pelo projeto, que será 
apreciado, ficam classifi-

cados como bens e servi-
ços esses quatro itens elen-
cados e que, pela proposta, 
teriam uma alíquota máxi-
ma de Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços de 17%. 

Em estudo publica-
do através de relatório, o 
banco Credit Suisse pre-
vê com a alíquota máxima 
do ICMS fixada em 17% 

para combustíveis, ener-
gia, transportes coletivos e 
telecomunicações, Estados 
e Municípios devem perder 
cerca de R$ 70 bilhões de ar-
recadação por ano. 

O projeto de lei conside-
ra, para fins de tributação, 
que os combustíveis, a ener-
gia elétrica, as comunica-
ções e o transporte coletivo 
são itens essenciais e indis-

pensáveis, não podendo ser 
tratados como supérfluos. 
A proposta é do deputado 
Danilo Forte (União-CE). 

A ideia é impedir que es-
ses itens sejam considera-
dos equivalentes a outros 
produtos ou serviços com 
alíquotas maiores de tribu-
tos por serem supérfluos, 
como bebidas ou perfumes.

Enquanto a Câmara dos 

Deputados discute e pre-
para a votação em regi-
me de urgência do proje-
to que estabelece um teto 
de  cobrança do ICMS para 
combustíveis, transportes 
coletivos, comunicação e 
energia elétrica, o presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), já arti-
cula a votação da propos-
ta na Casa.

O governador João Aze-
vêdo também falou de po-
lítica partidária, ontem, na 
entrega de equipamento 
do setor educacional, no 
bairro Pedro Gondim, em 
João Pessoa. Ele disse que 
a partir do momento que, 
confirmar todos os compo-
nentes de sua chapa majo-
ritária, irá cobrar fidelida-
de de todos aqueles que 

estarão com ele nas elei-
ções de outubro.  

“Sendo a chapa anun-
ciada, as pessoas que nos 
apoiam, enquanto agentes 
políticos, e não o Governo 
em sua forma institucio-
nal, terão que ter unida-
de em torno desta chapa. 
Se alguém está na chapa 
será pedido, obviamente, 
para as pessoas votarem 

nos nossos candidatos que 
estarão nesta chapa majo-
ritária”, detalhou o gover-
nador.

 Já em relação à candida-
tura própria do PSD ao Go-
verno do Estado, João disse 
não ter conhecimento des-
ta pauta, pois em reuniões, 
encontros e discussões com 
a legendAa os temas abor-
dados são outros. 

“Não tenho informa-
ção sobre candidatura pró-
pria do PSD ao Governo 
do Estado. As nossas con-
versas vão em outras dire-
ções. Eu acho que essa dis-
cussão não está pautada  
neste sentido. Nós temos 
tido outros entendimen-
tos e eles não vão nesta di-
reção”, confirmou o gover-
nador João Azevêdo. 

O governador João Aze-
vêdo inaugurou, ontem, o 
ginásio poliesportivo da 
Escola Sesquicentenário, 
mais uma obra do Progra-
ma Bom de Bola. A uni-
dade educacional fica lo-
calizada no bairro Pedro 
Gondim, em João Pessoa. 
O chefe do Executivo es-
tadual também fez a en-
trega da rede de gás natu-
ral canalizado dos bairros 
do Bessa, Jardim Oceania, 
Bancários e Bairro dos Es-
tados. 

Acompanhando o gover-
nador, o secretário de Edu-
cação Cláudio Furtado res-
saltou com alegria a entrega 
do 100° ginásio pela gestão 
João Azevêdo e confirmou, 
que novas unidades serão 
inauguradas ainda este ano. 

“Com esse ginásio da 
Escola Sesquicentenário já 
chegamos a cerca de 100 
equipamentos deste por-
te entregues em todo o Es-
tado. A previsão era de 
construirmos 90 unida-
des. Foram investidos, por 

exemplo, neste equipamen-
to aqui, entregue aos alunos 
da Escola Sesquicentená-
rio, aproximadamente R$ 
1 milhão. Fico feliz, por que 
daqui pode surgir muitos 
atletas, em diversas moda-
lidades. Este equipamento 
é importante por vários as-
pectos, o sócio-emocional, 
por exemplo. Nesse mo-
mento, do retorno as au-
las presenciais, é muito im-
portante para interação dos 
alunos”, explicou o secretá-
rio de Educação. 

Em outra inauguração, 
foi entregue a rede de gás 
natural, com uma exten-
são de 25 km, dos quais 
16,5 km são no Bessa e Jar-
dim Oceania, 2,5 km nos 
Bancários, 2,3 km no Bair-
ro dos Estados e 3,5 km em 
outros bairros. 

As obras realizadas pela 
Companhia Paraibana de 
Gás (PBGás) representam 
um investimento de mais 
de R$ 8 milhões em am-
pliação, expansão e segu-
rança, oferecendo mais co-

modidade, modernidade 
e economia para residên-
cias e comércios nos bair-
ros. A inauguração contou 
com a presença do prefei-
to Cícero Lucena, que des-
tacou a importância das 
energias limpas para o de-
senvolvimento sustentá-
vel. A estimativa da PBGás 
é que com a nova rede, jun-
tamente com a já instalada, 
mais de 3.600 novos clien-
tes residenciais e comer-
ciais sejam conectados ao 
gás natural ainda este ano.

Trâmite e discussões no Congresso Nacional

João cobrará fidelidade após anúncio de chapa 

Governador inaugura 100o ginásio e rede de gás

Não sabe
Em relação à 

candidatura do 
PSD ao Governo, 

gestor disse não ter 
conhecimento

Foto: Sérgio Lucena/Secom-JP
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A Primeira Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça da 
Paraíba entendeu como ade-
quado o valor de R$ 20 mil, a 
título de multa, por descum-
primento da Lei da Fila de 
Bancos. O caso foi julgado na 
Apelação Cível nº 0039437-
31.2017.8.15.0011 interpos-
ta pelo Banco do Brasil, de-
safiando sentença proferida 
pelo Juízo da 2ª Vara da Fa-
zenda Pública de Campina 
Grande, que acolheu parcial-
mente os embargos à execu-
ção fiscal discordante pela 
instituição financeira, mi-
norando de R$ 200.000 para 
o importe de R$ 50.000,00 a 
multa imputada pelo Pro-
con, decorrente de desobe-
diência à Lei da Fila do Mu-
nicípio.

“Não subsiste a alegação 
de nulidade da CDA, por-
quanto não restou demons-
trada qualquer irregulari-
dade perpetrada pelo órgão 
responsável na condução do 

processo gerador, sendo cer-
to que a instituição financei-
ra (ora apelante), inclusive, 
apresentou defesa e recurso 
no feito administrativo, não 
havendo que se falar em vio-
lação aos princípios consti-
tucionais da ampla defesa 
e contraditório”, afirmou o 
relator do processo, desem-
bargador José Ricardo Porto.

No que se refere ao valor 
da multa estabelecido pelo 
Procon, o relator lembrou 
que, em caso semelhante, a 
Primeira Câmara já se mani-
festou pela adequação (pro-
porção e razoabilidade) da 
quantia de R$ 20.000,00, haja 
vista considerar condizente 
com os aspectos preventivo/
educativo e sancionatório do 
caso. “Pelo exposto, provejo 
o apelo do Banco do Brasil, 
para reduzir a multa aplica-
da para R$ 20.000,00, man-
tendo a sentença nos demais 
termos”, pontuou. Da deci-
são cabe recurso.

 Primeira Câmara Cível entendeu valor como adequado quando do descumprimento do tempo de espera previsto em lei

Multa será de R$ 20 mil, decide TJ
FILA de bAncos

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou, 
por unanimidade, a elevação 
das comarcas dos municípios 
de Guarabira e Sousa à 3ª en-
trância do Poder Judiciário do 
Estado. O Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 41/2022, de 
autoria do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB), foi apro-
vado em 1º e 2º turnos ontem. 
De acordo com os deputados, 
a decisão trará agilidade aos 
processos judiciários nas re-
giões contempladas.

De acordo com o texto 
apresentado pelo presidente 
do TJPB, desembargador Sau-
lo Benevides, as comarcas de 
ambos os municípios, aten-
dem aos critérios estabeleci-
dos pela Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias (Loje), que 
diz respeito ao número míni-
mo populacional, de eleitores 
e de processos distribuídos 
nos últimos 12 meses.

“A decisão objetiva o aper-
feiçoamento da prestação ju-
risdicional, repovoando, so-
bretudo, comarcas que sofrem 
com a falta de magistrados”, 
explicou o presidente do TJPB.

Para o deputado Raniery 
Paulino (Republicanos), a ele-
vação de Entrâncias ressalta 
a importância da atenção do 
TJPB para as demais cidades 
do Estado. “Ganham relevo 
as Comarcas de Sousa e Gua-
rabira, e ganham nosso voto 
e nosso apreço. É importan-
te esse olhar para o interior 
da Paraíba por parte do TJPB 
e quero neste momento enal-

tecer a postura do presidente 
Saulo Benevides, Tenho cer-
teza que o governador do Es-
tado, João Azevêdo, sancio-
nará o projeto de lei votado 
nesta Casa”, comemorou o de-
putado.

A deputada Camila Tos-
cano (PSDB) enalteceu a deci-
são do Poder Ju diciário e res-
saltou que a partir deste gesto 
“a Justiça será ainda mais cé-
lere e irá prestar um serviço 
melhor”. O deputado Júnior 
Araújo (PSB) também desta-
cou que a decisão dará mais 
eficiência e rapidez aos pro-
cessos judiciários. 

Os deputados aprovaram 
também o PL 3.479/2021, que 
institui a Política Estadual de 
Valorização da Mulher no 
Campo no âmbito do Estado. 
De autoria do presidente da 
Assembleia, deputado Adria-
no Galdino (Republicanos), o 

texto visa fomentar a ativida-
de rural das mulheres e a in-
clusão qualificada delas na 
atividade agrícola, com o de-
senvolvimento de ações que 
potencializem a sua capaci-
dade produtiva e profissio-
nal, além de assegurar a sua 
plenitude emocional, física e 
psíquica.

O projeto busca ainda im-
pulsionar a inclusão quali-
ficada da mulher trabalha-
dora rural e conceder a estas 
acesso a recursos, subsídios 
e políticas públicas voltadas 
à agricultura, além de outros 
benefícios.  “Não podemos 
desconsiderar também que, 
mesmo as mulheres que não 
lideram negócios rurais, par-
ticipam ativamente das ativi-
dades desenvolvidas na área. 
Então, torna-se necessário a 
realização de ações públicas 
que permitam maiores e me-

lhores condições de trabalho 
e de permanência delas no 
campo”, enfatizou Adriano 
Galdino. 

ICMS
A Casa de Epitácio Pessoa 

se colocou de forma favorá-
vel à adequação de arrecada-
ção do ICMS já determinada 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral. Os deputados aprovaram 
o PL 3.831/2022, que altera a 
Lei nº 6.379, de 2 de dezembro 
de 1996, que trata do Impos-
to sobre Operação Relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comuni-
cação ( ICMS). A matéria es-
pecifica que na comercializa-
ção de produtos pela internet 
parte do ICMS arrecadado 
deverá ser arrecadado pelo 
estado de destino da merca-
doria, enquanto que a outra 
parte do imposto deverá fi-
car no estado de origem do 
produto.

Votos de aplausos
Além disso, os deputados 

Moacir Rodrigues e Irmão Cé-
sar, respectivamente, apre-
sentaram Votos de Aplausos 
ao time Campinense Clube, 
pela conquista do Campeo-
nato Paraibano de Futebol de 
2022, após partida realizada 
no último sábado 21 contra o 
Botafogo-PB.

“Parabenizamos a direto-
ria do clube nas pessoas do 
presidente Danilo Maia, vi-
ce-presidente Lenin Corrêa, 
diretor de Patrimônio Feli-
pe Lima, diretor de Futebol 
Rômulo Farias e toda comis-
são do time do Campinense 
Clube pela conquista do seu 
Bicampeonato Paraibano de 
Futebol em 2022”, justificou o 
deputado Moacir.

“Os resultados recentes na 
principal competição regio-
nal do país consagram o clube 
como um dos mais importan-
tes da região como também 
um dos mais importantes do 
estado na competição”, com-
pletou Irmão César.

AL aprova comarcas de Guarabira e Sousa 
para a 3a entrância do Poder Judiciário

unAnImIdAde

O presidente da Comis-
são de Finanças, Orçamento, 
Obras e Administração Públi-
ca (CFO), da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP), 
vereador Bruno Farias (Cida-
dania), lembrou ontem as da-
tas do calendário de apreciação 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), para o exercício fi-
nanceiro de 2023. O parlamen-
tar ainda anunciou o vereador 
Bosquinho (PV) como relator 
da peça orçamentária.

Bruno Farias ressaltou que 
na próxima quinta-feira (2) será 
realizada a audiência pública 
de discussão da LDO 2023, re-
unindo entidades, autoridades 
e secretários da Prefeitura da 
Capital. Ele acrescentou que 
até dia 14 de junho é o prazo 
para entrega das emendas par-
lamentares, sendo cinco emen-
das por vereador, encaminha-
das pelo Sistema de Apoio ao 
Processo Legislativo (SAPL).

O parlamentar destacou 
que dia 15 de junho é o prazo 
fatal para a Prefeitura da Capi-
tal propor algum tipo de modi-
ficação na peça orçamentária; já 
o dia 17 de junho é a data para 

que o relator Bosquinho emita 
seu parecer; dia 20 de junho, a 
deliberação da Comissão de Fi-
nanças sobre o parecer do rela-
tor; e, por fim, dia 21 de junho 
é a apreciação da LDO 2023 em 
plenário.

“Essas são as datas. Peço 
que as assessorias e os senho-
res parlamentares fiquem aten-
tos para que a gente não perca o 
prazo e possa cumprir, dentro 
das datas estabelecidas, cada 
uma das etapas da aprovação 
da LDO. A lei estabelece as me-
tas e principais ações do gover-
no, além de preparar, do ponto 
de vista técnico e legal, a cida-
de para aprovação da Lei Or-
çamentária Anual no final do 
ano”, explicou Bruno Farias.

O vereador Thiago Lucena 
(PRTB) parabenizou o parla-
mentar pela condução da Co-
missão de Finanças e o vereador 
Bosquinho pela relatoria. “Essa 
é uma das maiores funções nos-
sas aqui: fiscalizar, acompa-
nhar, trazer emendas, aprovar 
a LDO e a LOA. Arrisco dizer 
que seja a maior função do ve-
reador, tratar do orçamento de 
nossa cidade”, afirmou.

Vereador alerta colegas 
para datas do calendário

Ldo pArA 2023

Deputados aprovaram, ainda, Política de Valorização da Mulher

n 

O projeto 
de Lei 
Complementar 
(PLC) 41/2022, 
de autoria 
do Tribunal 
de Justiça da 
Paraíba (TJPB), 
foi aprovado 
em 1º e 2º 
turnos, ontem

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
CONCORRÊNCIA Nº 15/2022
Registro CGE Nº  22-00942-5 27/06/2022 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia   PB-033, Trecho: Praia de 
Campina/Entr. PB-035/Rio Tinto,  com 
aproximadamente 20,83 km.
Valor estimado da obra: R$ 50.465.640,70
Prazo de execução: 720 (setecentos e 
vinte) 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, 24 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O prefeito Cícero Lucena 
assinou ontem as minutas 
dos planos decenais de Direi-
tos Humanos e de Enfrenta-
mento à Violência, com foco 
neste grupo. O ato foi reali-
zado no auditório do Centro 

Cultural Ariano Suassuna, 
em Jaguaribe, e contou com 
a presença da secretária na-
cional de Atenção à Primei-
ra Infância, Luciana Siqueira 
Lira de Miranda.

“Estamos encaminhan-

Crianças terão planos decenais de proteção
enFrentAmento à vIoLêncIA

do estes planos para a Câma-
ra Municipal para que virem 
Lei. Com isso, a garantia dos 
direitos e o combate à violên-
cia contra as crianças e ado-
lescentes deixa de ser resulta-
do da vontade do prefeito em 
exercício e passa a ser uma 
obrigação. Esse é um marco 
histórico para a cidade e fico 
feliz de ter essa oportunida-
de”, afirmou o prefeito.

A tramitação rápida no 
legislativo municipal foi as-
segurada pelo presidente 
da Câmara, Dinho Dows-
ley. “Fica na gestão de Cíce-
ro o carimbo do cuidado às 
crianças e adolescentes. Es-
tes documentos chegam nos 
próximos dias e vamos dar 
prioridade e celeridade aos 
projetos, pois são muito im-
portantes por dar mais opor-
tunidade de um crescimento 
saudável as nossas crianças”.

A secretária nacional de 
Atenção à Primeira Infância 
do Ministério da Cidadania, 
Luciana Siqueira Lira de Mi-
randa, explicou que estes pla-
nos tornam efetiva uma po-
lítica de Estado. “Para nós é 
um momento muito impor-
tante. O Plano Nacional foi 
lançado no último dia 18 e 
hoje fizemos questão de pres-
tigiar este ato seguido pela 
formação da rede de prote-
ção formada pelos conselhei-
ros tutelares”, observou.

A adolescente Manoela 
Katiacy representou o gru-
po beneficiado. “Em nome 
de todas as crianças e ado-
lescentes agradeço por este 
ato, pois é uma vitória. Nós 
somos protagonistas disso e 
dificilmente somos ouvidos, 
por isso, agradeço ao prefei-
to por tudo que faz por nós”, 
ressaltou.

Foto: ALPB
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A Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
206/2019 propõe cobrar 
mensalidade em univer-
sidades públicas. A ideia 
é que as instituições usem 
os recursos captados para 
dívidas de custeio, como 
água e luz, e que a gratui-
dade seja mantida para 
alunos que não tenham 
condições socioeconômi-
cas de arcar com os cus-
tos. O valor mensal seria 
definido pelo Ministério 
da Educação (MEC).

A PEC estava na pau-
ta da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cida-
dania (CCJ), da Câmara 
dos Deputados, de ontem. 
Mas, segundo o relator, o 
deputado federal Kim Ka-
taguiri (União Brasil-SP), 
deve ser adiada para a se-
mana que vem.

A CCJ precisa ava-
liar a admissibilidade da 
proposta. Ou seja, se a 
PEC não viola as cláusu-
las pétreas da Constitui-
ção. Caso seja admitida, 
tem mérito analisado por 
uma comissão especial, 
que pode alterar a pro-
posta original - com pra-
zo de 40 sessões para vo-
tação. Só então ela vai ao 
plenário da Casa Legisla-
tiva. Por ser uma PEC, a 
aprovação depende dos 
votos favoráveis de 3/5 
dos deputados (308), em 
dois turnos. Após a apro-
vação em uma Casa, é en-
viada para a outra, neste 
caso, o Senado. Se apro-
vada, é promulgada na 

forma de emenda consti-
tucional - se houver mo-
dificação substancial, não 
só na redação, ela volta à 
Casa de origem.

Autor da proposta, o 
deputado federal Gene-
ral Peternelli (União Bra-
sil -SP) justifica a mudança 
no artigo 206 da Constitui-
ção com base no relatório. 
Um ajuste justo - propos-
tas para aumentar eficiên-
cia e equidade do gasto 
público no Brasil, elabo-
rado pelo Banco Mundial 
em 2017. O estudo da enti-
dade diz que o gasto bra-
sileiro com estudantes do 
ensino superior público 
é “muito superior” ao de 
países como a Espanha e 
a Itália, por exemplo.

Peternelli, que está en-
tre os apoiadores do pre-
sidente Jair Bolsonaro, es-
creveu que a “maioria dos 
estudantes dessas uni-
versidades acaba sendo 
oriunda de escolas parti-
culares e poderiam pagar 
a mensalidade”. “Não se-
ria correto que toda a so-
ciedade financie o estudo 
de jovens de classes mais 
altas.” A PEC é relatada 
pelo deputado Kim Ka-
taguiri (União Brasil-SP).

“A gratuidade gene-
ralizada, que não consi-
dera a renda, gera distor-
ções gravíssimas, fazendo 
com que os estudantes ri-
cos - que obviamente tive-
ram uma formação mais 
sólida na educação bási-
ca - ocupem as vagas dis-
poníveis no vestibular em 
detrimento da população 
mais carente, justamente 
a que mais precisa da for-
mação superior, para mu-

dar sua história de vida”, 
continua a justificativa.

Na segunda-feira, o 
Estadão mostrou que os 
Institutos Villas Bôas, Sa-
gres e Federalista apre-
sentaram o seu Projeto de 
Nação, O Brasil em 2035. 
O documento, dentre ou-
tros pontos, prevê que a 
classe média deve pagar 
mensalidades nas univer-
sidades públicas

Na última década, a 
implementação das co-
tas socioeconômicas e ra-
ciais levou para as uni-
versidades alunos de 
perfil socioeconômico 
mais vulnerável. Pesqui-
sa da Associação Nacional 
dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensi-
no Superior (Andifes), de 
2018, indica que 70,2% dos 
alunos estão na faixa de 
renda mensal familiar per 
capita de 1,5 salário míni-
mo. Alunos que cursaram 
Ensino Médio em escolas 
públicas foram maioria 
absoluta (64,7%) - os que 
cursaram em particula-
res representaram 35,3%.

Proposta de Emenda à Constituição, apresentada na Câmara dos Deputados, prevê cobrança de mensalidade

Universidade pública sem gratuidade
ensino superior

Nas redes sociais, 
entidades como a União 
Nacional dos Estudan-
tes (UNE) e Associação 
Nacional de Pós-Gra-
duandos (ANPG) criti-
caram a proposta. “Nós 
não vamos pagar nada! 
Uma educação pública, 
gratuita e de qualida-
de é direito assegurado 
pela nossa Constitui-
ção!”, escreveu a UNE 
nas redes sociais.

Também pelas re-
des sociais, a líder do 
PSOL na Câmara, a 
deputada Sâmia Bom-

fim (SP), rebateu o ar-
gumento que emba-
sa a PEC. “Contra as 
mentiras daqueles que 
querem destruir a uni-
versidade pública e 
gratuita, espalhe a ver-
dade: maioria dos estu-
dantes das universida-
des federais é de baixa 
renda! #PEC206Não”, 
escreveu a parlamen-
tar, no Twitter.

Relator da propos-
ta, Kataguiri considera 
a repercursão da PEC 
“excelente”. “Quanto 
mais debatido for esse 

projeto, melhor. Mes-
mo porque ainda tem 
40 reuniões de comis-
são especial se for apro-
vado”, disse o deputado 
ao Estadão/Broadcast, 
sistema de notícias em 
tempo real do Grupo 
Estado. Afirmou tam-
bém que ainda precisa 
sentir o clima do plená-
rio para saber se o pro-
jeto pode avançar mes-
mo em ano eleitoral.

Cadastros
Peternelli afirma 

que, para garantir a 

gratuidade aos que ne-
cessitam, comissões 
de avaliação precisa-
riam criar cadastros 
de pessoas que terão 
esse direito. O MEC, 
por sua vez, deverá 
estabelecer de faixas 
de valores mínimos e 
máximos. 

O relator da propos-
ta, em dois pareceres, 
votou a favor da PEC 
- ou seja, pela consti-
tucionalidade, juri-
dicidade, boa técnica 
legislativa e admissibi-
lidade dela. 

Associações criticam a proposta

Agência Estado

Iander Porcella e 
Leon Ferrari Custeio

A ideia é que as 
instituições usem os 

recursos captados para 
dívidas de custeio, 

como água e luz, e que a 
gratuidade seja mantida 

para alunos carentes

O deputado General Peternelli (União Brasil -SP) é autor da proposta que prevê criar a mensalidade

Uma casa abandonada e 
tomada pelo mato em Goiâ-
nia (GO) é a sede, no papel, 
de uma empresa que venceu 
pregões de R$ 12 milhões 
para compra de caminhões 
de lixo, em apenas um ano. 
A poucos quilômetros dali, 
uma outra firma registrada 
em nome de um beneficiá-
rio do Auxílio Emergencial 
do governo, que até pouco 
tempo atrás vendia merenda 

escolar, também ganhou lici-
tações no valor de R$ 9 mi-
lhões para a venda dos veí-
culos no ano passado.

Vendas
As duas empresas estão 

entre as que mais venderam 
caminhões de lixo para o go-
verno com preços inflados. 
Num dos casos, o governo 
aceitou pagar a uma delas 
até R$ 85,6 mil a mais pelo 
mesmo caminhão comprado 
dois meses antes pelo menor 
valor. A farra na compra de 
caminhões de lixo tem sido 
revelada pelo Estadão numa 

série de reportagens.
Ao analisar 1,2 mil do-

cumentos, o jornal identifi-
cou indícios de superfatu-
ramento de R$ 109 milhões, 
empresas em nome de “la-
ranjas” e ligadas a políticos - 
como o ministro da Casa Ci-
vil, Ciro Nogueira -, além de 
licitações suspeitas, encerra-
das em apenas 88 segundos.

Dos R$ 21 milhões pre-
vistos para as duas empre-
sas de Goiânia - Globalcen-
ter Mercantil Eireli e Fibra 
Distribuição e Logística Ei-
reli -, R$ 4,7 milhões foram 
direcionados pelo senador 

Vanderlan Cardoso (PSD-
GO) para a compra de 15 veí-
culos compactadores de lixo. 
Numa distorção do processo 
de compras públicas, o par-
lamentar se envolveu direta-
mente na interlocução com 
essas empresas. Vanderlan 
admitiu ao Estadão que pres-
sionou as firmas pela entre-
ga dos veículos a seus redu-
tos eleitorais.

Especialista em licitação, 
o advogado Anderson Me-
deiros Bonfim afirma que a 
atitude do senador pode fe-
rir o princípio da moralida-
de pública.

Empresa fantasma vence licitação no Governo
caminhões de lixo

Agência Estado

 Vinícius Valfré,
 André Shalders e 
Julia Affonso

Juntas, as duas empresas 
já faturaram R$ 3,8 milhões 
por vendas de outros veículos 
à Codevasf, como caminhões 
basculantes e com carroceria 
de madeira entre 2021 e 2022. 
Parte do valor foi garantida 
com emenda da deputada Bia 
Kicis (PL-DF), de R$ 839,4 mil, 
e da deputada Magda Mofat-
to (PL-GO), de R$ 297,9 mil. 
Bia disse ao Estadão que des-
conhece as empresas e apenas 
indicou emendas para a Com-
panhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf). Mag-
da não se manifestou

Os donos da Globalcen-
ter e da Fibra dividem o mes-
mo escritório em Goiânia. No 
início da tarde de uma quin-
ta-feira, o Estadão esteve no 
local e ouviu ameaças quan-
do fotografava a fachada da 
Fibra. 

“Eu sou alguém que vocês 
não conhecem”, disse Balduí-
no. Os dois só aceitaram falar 
à reportagem sob a condição 

de não serem fotografados.
Herbert disse que fechou 

a Globalcenter no fim de 2020 
por dificuldades financeiras 
e se tornou funcionário da 
Fibra. Ao contrário do que 
ele afirmou, a firma conti-
nuou atuando em pregões 
após o suposto fechamento. 
Até hoje, está ativa e registra-
da em nome dele na Receita 
Federal.

Confrontado com os do-
cumentos, mudou a versão. 
“Constituí vários procura-

dores, mas não estou falando 
que foram eles (que entraram 
em novas licitações). No caso 
da licitação que você tem dú-
vida, traz ela para mim que 
vou te dizer. Se tem a minha 
assinatura, vou reconhecer”, 
pontuou. Procurado nova-
mente, não deu as explicações 
prometidas.

Por sua vez, a Fibra se 
declarava à Receita Federal 
como microempresa - condi-
ção que limita o faturamento 
bruto em R$ 360 mil.

Faturamento já chega a R$ 3,8 milhões

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Ciro Nogueira, 
afirmou nesta terça-feira, 
24, que a troca de comando 
na Petrobras era algo espe-
rado. Ele atribuiu a mudan-
ça à posse de Adolfo Sachsi-
da no Ministério de Minas 
e Energia.

“Tivemos a troca do co-
mando do ministério, para o 
ministro Sachsida. Acho que 
a política que diz respeito a 
esse setor no país, apesar de 
a Petrobras ter sua indepen-
dência de gestão, tem que es-
tar completamente alinhada 
com o novo ministro. Então, 
já era esperado”, disse o mi-
nistro em entrevista ao SBT 
News.

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, demitiu 
José Mauro Coelho da pre-
sidência da Petrobras e indi-
cou para o cargo o secretário 
especial de desburocratiza-
ção do Ministério da Econo-
mia, Caio Paes de Andrade.

Coelho estava no posto 
havia pouco mais de 40 dias 
e foi demitido em meio à re-
volta do chefe do Executivo 

com o aumento dos preço 
dos combustíveis.

O mesmo aconteceu com 
Bento Albuquerque, demiti-
do do Ministério de Minas e 
Energia e substituído por Sa-
chsida, que também integra-
va a equipe de Guedes.

De acordo com Ciro No-
gueira, José Mauro também 
foi demitido pela relação 
com Albuquerque. “O José 
Mauro é um grande brasi-
leiro, tentou fazer todo pos-
sível, mas tinha alinhamen-
to maior com outro grande 
brasileiro, que era o ministro 
Bento. Estamos vivendo ou-
tro grande momento”, decla-
rou Nogueira na entrevista.

Mudança na Petrobras 
estava prevista, diz Ciro

com posse de  sachsida

Eduardo Gayer 
Agência Estado

“Apesar de a 
Petrobras ter sua 
independência, 
tem que estar 
alinhada com o 
novo ministro

Ciro Nogueira

Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados
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O secretário-geral da 
Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), 
Jens Stoltenberg, ressal-
tou a importância da Tur-
quia enquanto membro 
da entidade e afirmou que 
os impasses entre o país e 
o restante da Aliança so-
bre a adesão de Finlândia 
e Suécia serão resolvidos. 
“Não posso dizer quando 
nem como, mas estamos 
trabalhando com a Tur-
quia para resolver a ques-
tão”, disse ele nesta terça-
feira, durante painel no 
Fórum Econômico Mun-
dial em Davos.

Em reunião recente, 
o presidente turco Recep 
Tayip Erdogan expressou a 

Stoltenberg preocupações 
quanto ao terrorismo e a 
presença do Partido dos 
Trabalhadores do Curdis-
tão (PPK), proibido na Tur-
quia. Segundo o secretário-
geral, a discordância será 
resolvida pela Otan “como 
sempre foi”, disse em tom 
otimista quanto à entrada 
de finlandeses e suecos à 
aliança militar.

Quanto à guerra na 
Ucrânia, Stoltenberg re-
petiu que o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, 
provocou efeito contrá-
rio ao desejado por ele ao 
iniciar o conflito, uma vez 
que as ações de Moscou 
ajudaram a Otan a expan-
dir suas fronteiras e au-
mentar sua presença no 
Leste Europeu. Ele ain-
da afirmou que o melhor 

jeito de ajudar a Ucrânia 
agora é com o envio de 
armamento, e que uma 
eventual adesão ucrania-
na à Otan é uma questão 
para o futuro. 

Delegação
O ministro de Relações 

Exteriores da Finlândia, 
Pekka Haavisto, disse du-
rante o Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, que 
seu país e a Suécia envia-
rão uma delegação para 
a Turquia para discutir 
o pedido de filiação das 
duas nações à Organiza-
ção do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan). Haavisto, 
que falou durante painel 
do evento, afirmou que a 
delegação seguiria para 
Ancara, a capital turca, 
ainda ontem.

A China e a Rússia re-
alizaram ontem seu pri-
meiro exercício militar 
conjunto desde a invasão 
da Ucrânia por Moscou, 
enviando bombardeiros 
pelos mares do nordeste 
da Ásia como uma de-
monstração de força en-
quanto o presidente dos 
Estados Unidos, Joe Bi-
den, visitava a região.

O governo dos Esta-
dos Unidos estava acom-
panhando o exercício 
militar, disse um alto 
funcionário americano, 
enquanto Biden se reu-
nia em Tóquio com os lí-
deres da Austrália, Japão 
e Índia, nações parcei-
ras da chamada coalizão 
Quad, formada em par-
te para combater o po-
der chinês na região do 
indo-pacífico.

A atividade militar 
foi um sinal significativo 
de que a parceria entre a 
China e a Rússia não en-
fraqueceu, mesmo quan-
do a guerra de três me-
ses na Ucrânia resultou 
em milhares de mortes 
de civis. Os bombardei-
ros sobrevoaram o Mar 
do Japão e continuaram 
para o sul em direção ao 
Mar da China Oriental e 
ao Mar das Filipinas, dis-

O presidente norte-america-
no, Joe Biden, declarou ontem 
que o mundo atravessa um mo-
mento sombrio de sua história 
com a invasão russa da Ucrânia. 
As observações de Joe Biden fo-
ram proferidas no âmbito dos 
encontros mantidos com parcei-
ros do Japão, Índia e Austrália. 
As quatro nações constituem o 
Quad, grupo nascido na ressaca 
do tsunami de 2004.

Ontem, no discurso de abertu-
ra dos trabalhos da cúpula, Biden 
destacou que o tema era a ques-
tão das “democracias versus auto-
cracias” e que a preocupação era 
apontar o azimute na rota corre-
ta. Nesse sentido, Biden prome-
teu o empenho dos Estados Uni-
dos em trabalhar com os aliados 
para liderar uma resposta global, 
reiterando o compromisso de de-
fender a ordem e a soberania in-
ternacionais “independentemente 
das regiões onde sejam violadas”. 
Acrescentou a determinação de 
Washington de manter-se como 
“parceiro forte e duradouro” na 
região do Indo-Pacífico.

Biden vai realizar uma série 
de encontros com os líderes des-
ses países em Tóquio, em seu pri-

Demonstração de força conjunta acontece enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita a Ásia

Países realizam exercícios militares
Rússia e china

n 

Ontem, no 
discurso de 
abertura dos 
trabalhos da 
cúpula, Biden 
destacou que o 
tema era a questão 
das “democracias 
versus 
autocracias” 

Joe Biden afirma que o mundo enfrenta 
momento sombrio com guerra na Ucrânia

Otan: impasse sobre Suécia e 
Finlândia terão uma solução
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Biden prometeu o empenho dos EUA em trabalhar com os aliados para liderar resposta global

se a autoridade dos EUA, 
falando sob condição de 
anonimato ao The New 
York Times. A Coreia do 
Sul emitiu um comunica-
do confirmando o exer-
cício, dizendo que duas 
aeronaves militares chi-
nesas e quatro aviões de 
guerra russos entraram 
em sua zona de identifi-
cação de defesa aérea na 
costa leste do país, sem 
invadir seu espaço aéreo.

A patrulha faz parte 
de um exercício militar 
anual, disse o Ministério 
da Defesa da China em 
seu site oficial. Os dois 
países já haviam reali-
zado essas patrulhas em 
2019, 2020 e 2021, mas na 
segunda metade do ano.

Exercícios conjuntos 
envolvendo bombardei-
ros estratégicos são com-
plexos e normalmente 
são planejados com bas-
tante antecedência. 

O ministro da De-
fesa do Japão, Nobuo 
Kishi, disse que seu país 
protestou por meio de 
seus canais diplomáti-
cos depois que os bom-
bardeiros voaram perto 
de seu território. Segun-
do ele, o governo de seu 
país transmitiu “graves 
preocupações” oficial-
mente junto a Pequim e 
Moscou.

Os membros da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) reelegeram Tedros 
Adhanom Ghebreyesus 
como diretor-geral, por uma 
ampla maioria, para mais 
um mandato de cinco anos, 
disse o presidente da As-

sembleia Mundial da Saú-
de, Ahmed Robleh Abdilleh, 
ontem. A votação realiza-
da com voto secreto duran-
te uma grande reunião anu-
al foi uma formalidade, uma 
vez que Tedros era o único 
candidato na disputa.

Ministros e delegados 
se revezaram para apertar 
a mão e abraçar Tedros, um 

ex-ministro da saúde da Eti-
ópia, que dirigiu a agência da 
ONU durante um período 
turbulento dominado pela 
pandemia de Covid-19. 

Dirigindo-se à assem-
bleia logo após sua reelei-
ção, Tedros disse que o foco 
da OMS será na preparação 
para emergências e na me-
lhoria da agência.

Diretor-geral da Organização 
Mundial da Saúde é reeleito

MandaTO de cincO anOs

Agência Estado

Agência Brasil

Agência Estado

meiro périplo pela Ásia depois de 
tomar posse como líder máximo da 
Casa Branca. A viagem ocorre em 
plena guerra da Ucrânia.

O mundo “navega numa hora 
negra da nossa história” com a inva-
são russa da Ucrânia, disse o presi-
dente aos aliados asiáticos. A guer-
ra tornou-se agora “questão global”, 
sendo vital a defesa da ordem inter-
nacional, disse Biden.

“Com a Rússia a prosseguir nes-
ta guerra, nós seremos parceiros e 

lideraremos uma resposta global. 
Isso é mais do que uma questão eu-
ropeia, é uma questão global”, de-
clarou o presidente.

Em seguida, falou o primeiro-
ministro japonês, Fumio Kishida: 
“Não podemos permitir que uma 
coisa semelhante aconteça no In-
do-Pacífico”.

A agenda do Quad contempla 
questões de segurança e economia 
e não deixa de lado a crescente in-
fluência da China na região.
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Nos próximos anos, a in-
dústria paraibana deve impul-
sionar investimentos de R$ 9 
bilhões e gerar 37,8 mil em-
pregos nos mais diversos seg-
mentos. A estimativa da Com-
panhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep), a partir 
dos projetos já anunciados e 
dos que estão em implanta-
ção, mostra que, no Dia da In-
dústria, celerado hoje, o esta-
do tem muito que comemorar.

Segundo dados da Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI), em 2019, o setor reuniu 
mais de 6.100 empresas e ge-
rou R$ 9,3 bilhões em riquezas 
na Paraíba. Para este ano, a es-
timativa é que o setor continue 
em expansão, puxando o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) local. 

Um estudo da consultoria 
MB Associados Análise Ma-
croeconômica e 4E Consultoria 
Relatório Regional - Desempe-
nho 2021 e Cenário Prospecti-
vo aponta que o PIB da Paraíba 
subiu cerca de 4% no ano passa-
do, sendo puxado por um cres-
cimento de 6,2% das atividades 
industriais. 

“Obtivemos quase o triplo 
do desempenho médio do Nor-
deste. Isto é fruto de uma políti-
ca de muito trabalho de atração 
de investimentos, uma ges-
tão fiscal internacionalmen-
te reconhecida pelas agências 
de crédito e muita vontade de 
desenvolver a Paraíba”, desta-

Diferentes segmentos reúnem R$ 9 bilhões em investimentos do setor no estado  

Indústria paraibana atrai 
empresas e gera empregos

resultados positivos

ca o diretor-presidente da Ci-
nep, Rômulo Polari Filho.  Para 
o ano de 2022, a estimativa de 
crescimento do PIB paraibano 
é de 2,8%, superando a média 
nacional de 0,6% e a nordestina, 
de 2,2%. A estimativa do Sudes-
te é de queda de 0,1%.

Principais atividades
No estado, os principais 

segmentos da indústria são: 
construção civil (33,1% das ri-
quezas geradas), serviços in-
dustriais de utilidade públi-
ca (23,7%), couro e calçados 
(12,5%), alimentos (6,4%) e mi-
nerais não-metálicos (4,7%). 

Juntos, somam 80,4% do total, 
segundo a CNI.

Em relação à geração de em-
prego, em 2021, a indústria pa-
raibana tinha um estoque total 
de 117.858 trabalhadores, o que 
correspondia a 27% da mão de 
obra formal do estado, confor-
me o Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged). Vale destacar que o Caged 
divide em um setor separado a 
construção civil e a indústria 
de transformação. Nesta lógi-
ca metodológica, o saldo foi de 
5.735 empregos (17,9%) na cons-
trução e 3.381 (9%) na indústria 
de transformação.

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Mais de 37 mil postos de trabalho devem ser gerados na Paraíba
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Quando o assunto é beleza, o Twitter é um 
local para o encontro de consumidores 
de cosméticos com os mais variados 

interesses. Um levantamento realizado pela 
plataforma traz detalhes sobre o perfil e hábitos 
dos consumidores de produtos de beleza no 
Brasil em relação aos tópicos: maquiagem, 
cuidados com o cabelo e cuidados pessoais. 
Nela, foi possível notar que as pessoas trazem 
suas opiniões para o Twitter, o que contribui 
na busca por atributos antes de uma compra, 
complementando a pesquisa dos consumidores 
que se interessam sobre o assunto com 
informações e críticas de maneira prática.

Maquiagem, por exemplo, foi tema de 9,5 
milhões de Tweets no Brasil em 2021. As conversas 
abordaram produtos e eventos, sendo que os 
principais interesses das pessoas que falam 
sobre o assunto foram moda, delineador, música, 
entretenimento e batom. Sobre a escolha dos 
produtos, alguns critérios também pautam a 
decisão final dos consumidores de maquiagem 
no Twitter. Entre eles, qualidade (85%), preço 
(77%) e adequação ao tipo de pele (70%) são os 
critérios mais mencionados, seguidos por outros 
fatores como “produto sustentável”, “ter impacto 
positivo na sociedade” e “estar alinhado com 
meus valores”.

A maioria do público que consome maquiagem 
usa o Twitter para conferir outras opiniões antes 
de comprar um produto ou marca (78%) e acredita 
que é importante que as empresas tenham 
valores, atitudes e posicionamentos que se 
assemelham aos seus (75%). Entre as informações 
buscadas na plataforma antes da compra estão 
a experiência de outras pessoas que já usaram 
o produto ou marca, páginas que oferecem 
indicações de produtos, análises e dicas, 
publicações informativas, opiniões de outras 
pessoas, como familiares, amigos, conhecidos e 
influenciadores e informação sobre o preço dos 
produtos. 

O tema “cuidados com o cabelo” também 
foi assunto de diversas conversas no Brasil no 
ano passado. Entre os critérios de escolha de 
produtos para o cabelo, preço (78%), qualidade 
(68%) e adequação (65%) também são os mais 
mencionados, apenas diferindo na ordem. 
Inclusive, o valor é mais importante para quem 
usa o Twitter do que quem usa outras redes, 
sendo 20% maior na plataforma. Pontos como 
sustentabilidade, ter impacto positivo na 
sociedade, estar alinhado com meus valores, 
posicionamentos e atitudes também são maiores 
entre quem usa o Twitter.

Assim como os consumidores de maquiagem, 
as pessoas que compram produtos para o cabelo 
usam o Twitter para saber a opinião de outras 
pessoas antes da compra e valoriza que as 
marcas tenham os mesmos valores, atitudes e 
posicionamentos que os seus. Outras informações 
buscadas antes da compra são posts informativos 
sobre a marca ou produto, informação sobre 
valores, divulgação de promoções, descontos ou 
cupons, e anúncios e propagandas dos produtos.

Os cuidados pessoais e com a pele também 
movimentaram a plataforma em 2021. Para esse 
público, qualidade (80%) e preço (80%) são 
critérios de escolha dos produtos de cuidados 
pessoais igualmente importantes, seguidos por 
adequação ao tipo de pele, impacto positivo 
na sociedade, cultura e causas sociais, e 
alinhamento aos valores, posicionamentos e 
atitudes de quem compra.

O que não posso deixar de chamar a atenção 
é a questão da adequação do produto na pele e 
cabelo, cada vez mais o cliente exige ser tratado 
como único e exclusivo, e a marca que mais se 
aproximar destas diferenças, com certeza terá um 
lugar de destaque na hora da decisão de compra 
do consumidor.

Fonte: Mundo do Marketing

Qualidade, adequação 
e preço são importantes 
em decisão de compra 
dos produtos de beleza

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora
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Com o apoio do Governo 
do Estado, novos empreendi-
mentos estão sendo atraídos 
ao estado. Um dos principais é 
o grupo K1. Conforme Rômu-
lo Polari Filho, a partir da atra-
ção deste grupo empresarial, 
líder da produção nacional de 
móveis, será possível criar um 
polo moveleiro na Paraíba.

“O grupo vai investir R$ 
160 milhões e gerar 1,5 mil em-
pregos nas cidades de Santa 
Rita e Cruz do Espírito Santo. 
Mas, o polo moveleiro vai de-
mandar o emprego de 13.285 
trabalhadores em sua constru-
ção, que vai contar com mais 
de 100 empresas, sendo que 
90% delas serão de micro ou 
pequeno porte. Isto vai forta-
lecer a atividade”, comenta Rô-
mulo Polari Filho.

O gestor da Cinep tam-
bém cita a indústria de bebi-
das e alimentos Suconor, que 
gera 78 empregos e investiu 
R$ 60 milhões em João Pessoa 
para ser fornecedora do Bur-
ker King para o Norte e o Nor-
deste. Nas atividades náuticas, 
o Estaleiro Brisen, da Islândia 
já começou a construção. “Se-
rão fabricados barcos com até 
25 metros quadrados, o que in-
clui lanchas, barcos e iates. O 
investimento é de R$ 11,7 mi-
lhões, com geração de 150 em-
pregos, em Lucena”, explica.

No segmento de plástico, 
a empresa Minaspol – Com-
postos Poliméricos vai se ins-
talar no Conde, investindo R$ 
45 milhões e gerando 156 em-
pregos. Já a Almasa Alumínio 
e Plástico mantém em funcio-
namento sua unidade fabril 
em Ingá e Caaporã, com inves-
timento de R$ 15 milhões e ge-
ração de 200 empregos diretos.

Conforme o Sindicato Na-
cional da Indústria de Ci-
mento, no período de janeiro 
a outubro de 2021, a produção 
cimenteira da Paraíba foi de 
três milhões de toneladas de 
um total de 11,2 milhões para 
todo o Nordeste. O estado li-
dera na região, com a produ-
ção de três fábricas: Cimpor, 
Laferge e Elizabeth.

Polo Turístico
O Polo Turístico Cabo 

Branco, além de impulsionar 
a atividade em todo o estado, 
vai ter impacto na indústria, 
com a construção dos resortes, 
hotéis e demais equipamentos 
de lazer. Segundo Rômulo Po-
lari Filho, o projeto deve movi-
mentar mais de R$ 1 bilhão na 
cadeia produtiva, com a gera-
ção de 7.500 empregos.

Energias renováveis
Outro potencial da indús-

tria paraibana é a de geração 
de energias renováveis. Nos 
próximos anos, haverá inves-
timentos de R$ 7,707 bilhões 
no estado com a produção de 
energia eólica e solar, e ge-
ração de 4.800 empregos, de 
acordo com a Cinep. 

Na energia eólica, a empre-
sa francesa EDF Renewables 
vai investir R$ 1 bilhão na ci-
dade de Santa Luzia. As obras 
estão em andamento, segun-
do Rômulo Polari Filho. Na 
energia solar, os investimen-
tos chegam a R$ 1,1 bilhão, 
com atuação do grupo ameri-
cano Proton Energy e do Gru-
po Rio Alto. Contudo, este nú-
mero vai quadruplicar, com a 
ampliação do Grupo Rio Alto, 
chegando a R$ 4,6 bilhões. 
Além disso, já está em cons-

trução, na cidade de São José 
de Lagoa Tapada, uma usina 
com investimento de R$ 200 
milhões do grupo português 
EDP Renováveis, que deve ge-
rar 900 empregos. Em João 
Pessoa, a fábrica Balfar Solar 
deve gerar 600 empregos com 
a fabricação de painéis sola-
res envolvendo R$ 70 milhões.

Futuro promissor
Para o presidente da Fe-

deração das Indústrias do Es-
tado da Paraíba (Fiep), Buega 
Gadelha, o potencial de cres-
cimento da indústria parai-
bana para os próximos anos 
é visível. “Geramos empre-
gos e riquezas. Também mo-
vimentamos o comércio ex-
terior. Nosso setor foi menos 
impactado com a pandemia 
da Covid-19 e a perspectiva 
é de resultados positivos em 
2022, mesmo com o cenário 
nacional e internacional apre-
sentando problemas com lo-
gística e insumos”, comenta.

Buega destaca que a aber-
tura de novas vagas de empre-
gos demanda a capacitação 
por meio do Serviço Nacional 
da Indústria (Senai). De acor-
do com ele, 20 mil pessoas fo-
ram capacitadas em 2021 e a 
estimativa de 2022 é de 23 mil 
pessoas.

Estado consolida novos investimentos
n 

Empresas de 
diferentes 
segmentos 
encontram, 
na Paraíba, o 
cenário ideal 
para instalação 
de novas 
fábricas

“Isto é fruto de 
uma política de 
muito trabalho 
de atração de 
investimentos e 
uma gestão fiscal 
reconhecida 
pelas agências 
de crédito

Rômulo Polari Filho

Foto: Marcos Russo



A alta de 0,59% na prévia 
da inflação oficial em maio 
foi decorrente de aumento 
em oito dos nove grupos de 
produtos e serviços que in-
tegram o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15), infor-
mou, ontem, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Os avanços de 
preços ocorreram em trans-
portes (1,80%), comunicação 
(0,50%), alimentação e bebi-
das (1,52%), vestuário (1,86%), 
educação (0,06%), artigos de 
residência (0,98%), despesas 
pessoais (0,74%), saúde e cui-
dados pessoais (2,19%). 

A única deflação no IPCA-
15 de maio foi registrada pelo 
grupo habitação, de 3,85%, 
após elevação de 1,73% em 
abril. Esse movimento aju-
dou a aliviar a inflação ge-
ral em 0,62 ponto porcentual.

A taxa do IPCA-15 foi de 
0,59% em maio, mas teria sido 
mais que o dobro disso, não 
fosse a contribuição da que-
da na conta de luz.

A energia elétrica recuou 
14,09% em maio, devido à 
mudança na bandeira tari-
fária. A partir de 16 de abril, 
passou a vigorar a bandei-
ra verde, em que não há co-
brança adicional na conta de 
luz, em substituição à ban-
deira Escassez Hídrica, com 
acréscimo de R$ 14,20 a cada 
100 kWh consumidos, em vi-
gor desde setembro de 2021.

As variações na conta 
de luz em maio foram des-
de -17,62% em Curitiba até 
-2,18% em Fortaleza, onde 
houve reajuste nas tarifas em 
22 de abril. Salvador e Recife 
também captaram impactos 
de reajustes tarifários locais.

Ainda em habitação, hou-
ve aumento de 0,81% no gás 
encanado, em consequência 
do reajuste aplicado no Rio 
de Janeiro em 1o de maio. A 
taxa de água e esgoto subiu 
0,55%, decorrente do reajuste 
em São Paulo em 10 de maio.
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Oito dos nove grupos pesquisados tiveram alta de preços, exceto habitação, impactado pela queda na conta de luz

Inflação desacelera e antige 0,59%
em maio

Daniela Amorim 
Agência Estado

De acordo com o IBGE, os 
gastos das famílias com ali-
mentação e bebidas passa-
ram de uma alta de 2,25% em 
abril para um aumento de 
1,52% em maio, no âmbito do 
IPCA-15.

O grupo alimentação e be-
bidas deu uma contribuição 
de 0,32 ponto porcentual para 
a taxa de 0,59% do IPCA-15 
deste mês.

A alimentação no domi-
cílio saiu de uma elevação de 
3,00% em abril para um au-
mento de 1,71% em maio.

Os destaques foram o leite 
longa vida (7,99%, com impac-
to de 0,06 ponto porcentual) 
e a batata-inglesa (16,78% e 
0,04 ponto porcentual). Hou-
ve altas ainda em outros ali-
mentos importantes na cesta 
de consumo dos brasileiros, 
como a cebola (14,87%) e o pão 
francês (3,84%).

Por outro lado, ficaram mais 
baratos as frutas (-2,47%), toma-
te (-11%) e cenoura (-16,19%).

A alimentação fora do do-
micílio acelerou de uma alta 
de 0,28% em abril para um 
aumento de 1,02% em maio. 
A refeição fora de casa ficou 
0,52% mais cara em maio, en-
quanto o lanche subiu 1,89%.

Transportes
As famílias brasileiras 

gastaram 1,80% mais com 
transportes em maio, de-
pois de uma alta de preços 
de 3,43% em abril, dentro do 
IPCA-15.

O grupo foi responsável 
por 0,40 ponto porcentual da 
taxa de 0,59% registrada pelo 
IPCA-15 neste mês. O resul-
tado foi turbinado pelo en-
carecimento das passagens 
aéreas, mas também da ga-
solina e etanol.

As passagens aéreas fica-
ram 18,40% mais caras em 
maio, uma contribuição de 
0,09 ponto porcentual para o 
IPCA-15.

Os combustíveis subiram 

2,05%, depois de uma eleva-
ção de 7,54% no mês anterior. 
A gasolina aumentou 1,24% 
em maio, uma contribuição 
de 0,08 ponto porcentual para 
a inflação, enquanto o etanol 
subiu 7,79%, uma pressão de 
0,07 ponto porcentual.

O seguro de veículo ficou 
3,48% mais caro, acumulando 
uma alta de 18,24% neste ano.

Houve aumentos também 
no táxi (5,94%), por conta dos 
reajustes nas tarifas em São 
Paulo e em Fortaleza (12,95%); 
no metrô (2,17%), devido ao 
encarecimento da passagem 
no Rio de Janeiro; e no ôni-
bus urbano (0,17%), com rea-
juste em Belém.

Saúde e cuidados pessoais
A alta de custos de saúde e 

cuidados pessoais, grupo de 
maior variação em maio, re-
sultou em uma contribuição 
de 0,27 ponto porcentual para 
o IPCA-15 do mês. O desempe-
nho foi influenciado pela ele-

vação nos preços dos produtos 
farmacêuticos (5,24%), após o 
reajuste de até 10,89% autori-
zado pelo governo, e dos itens 
de higiene pessoal (3,03%).

Os dois itens puxam a lista 
de maiores impactos sobre a 
inflação do mês: produtos far-
macêuticos (com 0,17 ponto 
porcentual), higiene pessoal 
(0,11 ponto porcentual), pas-
sagem aérea (alta de 18,40% e 
impacto de 0,09 ponto porcen-
tual), gasolina (alta de 1,24% 
e impacto de 0,08 ponto por-
centual) e etanol (aumento de 
7,79% e impacto de 0,07 ponto 
porcentual).

Regiões
O resultado geral do IPCA-

15 em maio foi decorrente de 
aumentos de preços em to-
das as 11 regiões pesquisadas.

A taxa mais branda ocor-
reu em Curitiba (0,12%), en-
quanto a maior variação 
foi registrada em Fortaleza 
(1,29%).

Gastos com alimentação e bebidas seguem altos 
n 

Fazer refeição 
fora de casa 
ficou 0,52% 
mais caro no 
mês de maio, 
enquanto 
o preço do 
lanche subiu 
1,89%

Alimentos importantes na cesta de consumo dos brasileiros apresentaram elevação dos preços em maio, como a cebola (14,87%) e o pão francês (3,84%) 

Foto: Marcos Russo

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e o consórcio 
AWL, formado pelas acelera-
doras Artemisia, Wayra e Liga 
Ventures, lançaram chamada 
do ciclo 2022 do BNDES Ga-
ragem – Negócios de Impacto.

Até 24 de junho, estão aber-
tas as inscrições para os dois 
estágios do programa: criação 
(focado no desenvolvimento 
de novos negócios de impacto 
socioambiental) e tração (para 
ganho de escala de startups). 
Poderão se inscrever empreen-
dimentos que tenham como 
foco ideias ou projetos relacio-
nados à solução de problemas 
sociais e/ou ambientais.

No estágio de criação, o 
programa irá selecionar até 20 
empreendedores ou startups 
de impacto e, no tração, até 25 
startups de impacto com fatu-
ramento inferior a R$ 16 mi-
lhões que já estejam operando 
e tenham um produto desen-
volvido e ofertado no mercado.

Serão priorizados negócios 
que visam a oferecer soluções 
nas áreas de educação e em-
pregabilidade; inclusão e edu-
cação financeira; saúde e bem
-estar; cidades sustentáveis e 
cidadania; e meio ambiente e 
economia circular. Negócios 
em outras áreas também po-
dem se inscrever e ser selecio-
nados. As inscrições podem 
ser feitas por meio de formu-
lário eletrônico, disponíveis no 
site do BNDES Garagem.

De acordo com o diretor de 
Participações, Mercado de Ca-
pitais, Reestruturações e Cré-
dito Indireto do BNDES, Bruno 
Laskowsky, essa nova chama-
da do BNDES Garagem con-
firma o sucesso de iniciativas 
anteriores. “Para este novo ci-
clo, continuamos com a inten-
ção genuína de gerar impacto 
positivo na sociedade e amplia-
mos o rol de soluções que con-
sideramos prioritárias”, disse.

A previsão é que o progra-
ma divulgue a lista de selecio-
nados para o estágio Tração em 
15 de agosto e a do estágio Cria-
ção, em 12 de setembro.

BNDES abre edital para seleção de 
startups de impacto socioambiental

Negócios de impacto

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

Nas vésperas da reunião 
do Comitê de Estabilidade Fi-
nanceira (Comef) - marcada 
para amanhã - os servidores 
do Banco Central decidiram 
continuar em greve por tempo 
indeterminado. A manuten-
ção do movimento foi aprova-
da por 90% dos votos válidos 
em assembleia virtual da ca-
tegoria realizada ontem. De 
acordo com o Sindicato Na-
cional dos Funcionários do BC 
(Sinal), as divulgações perió-
dicas de estatísticas e as ativi-
dades não essenciais da auto-
ridade monetária continuam 
paralisadas.

“Vamos trabalhar para que 
o Comef não saia ou para que 
tenha um escopo reduzido”, 
afirmou o presidente do sindi-
cato, Fabio Faiad Questionado, 
contudo, o BC informou que a 
reunião do Comef segue agen-
dada para esta quinta.

Segundo Faiad, não há ne-
nhuma reunião marcada com 

a diretoria do Banco Central 
para retomar as negociações. 
A categoria pede recomposi-
ção salarial de 27%, além de 
pautas de reestruturação de 
carreira.

Estão suspensas as divul-
gações regulares do BC, como 
o Boletim Focus, os dados do 
fluxo cambial e as estatísticas 
fiscais, de crédito e do setor ex-
terno. Há também atrasos na 
divulgação da taxa Ptax diá-
ria, o que deixa o mercado fi-
nanceiro em constante aten-
ção. Já o Pix e o Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB) 
estão em operação.

A greve dos servidores 
do BC foi iniciada no dia 1o 
de abril. De 20 de abril a 2 de 
maio, a categoria fez uma tré-
gua, como um “voto de con-
fiança” no presidente do BC 
e na tentativa de avançar nas 
negociações do governo. Mas, 
sem novidades, retomou a pa-
ralisação no dia 3 de maio.

Outras categorias
Além dos servidores do 

BC, os do Tesouro Nacional 

iniciaram uma greve na se-
gunda-feira (23), e os da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU) iniciam o movimento 
paredista na próxima segun-
da-feira (30). As duas catego-
rias pleiteiam um reajuste de 
27% e não aceitam aumentos 
salariais diferenciados para 
as carreiras policiais.

No Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), a cate-
goria decidiu na segunda-fei-
ra encerrar a greve que durava 
62 dias. Para por fim à parali-
sação, os servidores assinaram 
um acordo com o Ministério 
do Trabalho e Previdência.

A pasta se comprometeu a 
enviar à Casa Civil, em até 30 
dias, uma proposta de Medi-
da Provisória (MP) ou projeto 
de lei em regime de urgência 
para tornar a carreira como tí-
pica de Estado. 

Os servidores das carreiras 
de planejamento e orçamento, 
de especialistas em políticas 
públicas e gestão governamen-
tal e de comércio exterior reali-
zaram paralisação ontem tam-
bém por reajustes salariais.

Servidores do BC mantêm greve; 
outras categorias também param 

reajustes salariais

Eduardo Rodrigues e  
Antonio Temóteo 
Agência Estado “Para este 

novo ciclo, 
continuamos 
com a intenção 
genuína de 
gerar impacto 
positivo na 
sociedade e 
ampliamos o rol 
de soluções que 
consideramos 
prioritárias

Bruno Laskowsky
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O Instituto Federal da Paraíba 
-IFPB abriu inscrições para mais 
de mil vagas em cursos técnicos 
profissionalizantes na modalidade 
subsequente, ou seja, para quem já 
terminou o Ensino Médio comple-
to ou está concluindo. O candida-
to pode se inscrever no  Portal do 
Estudante até o dia 14 de junho. O 
Processo Seletivo de Cursos Técni-
cos - PSCT 2022.2 abrange 16 cam-
pi presentes em todas as regiões 
do estado. Nesta edição, há cur-
sos presenciais e a distância, todos 
gratuitos. A novidade este ano é o 
Curso de Gastronomia, que será 
ofertado no Campus Areia.

A seleção será realizada por 
meio de análise do desempenho 
escolar em Língua Portuguesa e 
Matemática ou disciplinas equiva-
lentes cursadas no 1o e 2o ano do En-
sino Médio, ou equivalente; ou por 
meio de análise do desempenho de 
Língua Portuguesa e Matemática, 
conforme descritas no documen-
to do Exame Nacional para Certi-
ficação de Competências de Jovens 
e Adultos (ENCCEJA) e o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem).

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona
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Podem se inscrever, até o dia 14 de junho, estudantes que possuem o Ensino Médio ou estão concluindo

IFPB inscreve para mais de mil vagas
Cursos téCniCos

As vagas estão distribuídas 
entre os campi de Areia, Cabede-
lo, Cajazeiras, Campina Grande, 
Esperança, Itabaiana, João Pes-
soa, Mangabeira, Monteiro, Pa-
tos, Pedras de Fogo, Picuí, Prin-
cesa Isabel, Santa Luzia e Sousa, e 
para Cursos Técnicos a Distância 
(EaD) na modalidade Subsequen-
te, ofertados em Cabedelo Cen-
tro - Polo Conde, Cabedelo Cen-
tro - Polo Ingá e Cabedelo Centro 
- Polo Serra Branca.

Para mais detalhes sobre os cursos 
e inscrições, basta acessar o 

QR Code acima As vagas ofertadas estão distribuídas entre os vários campi da instituição, incluindo o campus de João Pessoa

Foto: Roberto Guedes

Paraíba tem, hoje, 69 crianças aptas e outras 49 em processo
dia naCional da adoção

O Dia Nacional da Adoção, cele-
brado hoje, foi instituído através da 
lei nº 10.447, em maio de 2002. Contu-
do, antes disso, em 1996, o I Encontro 
Nacional de Associações e Grupos 
de Apoio à Adoção já tinham decla-
rado a data 25 de maio como esse 
dia nacional, ainda que de maneira 
extraoficial. Na Paraíba, atualmen-
te existem 69 crianças disponíveis 
para adoção e outras 49 em proces-
so de adoção, de acordo com dados 
disponibilizados pela 1ª Vara da In-
fância e Juventude de João Pessoa.

Ainda segundo dados do Siste-
ma Nacional de Adoção e Acolhi-
mento, cerca de 120 crianças foram 
adotadas na Paraíba através do Ca-
dastro Nacional de Adoção (CNA) 
desde 2019. Cada número desse 
compõe uma história de recomeço 
e uma delas é a de Caio Saraiva, de 
quatro anos. 

Amanda Saraiva, 43, é advoga-
da e há cerca de quatro anos adotou 
Caio, ainda no primeiro casamento. 
Naquela época, seu até então mari-
do descobriu que nasceu com uma 
síndrome que um dos efeitos no cor-
po era a esterilidade. “Como sempre 
quisemos ser pais, logo de imediato, 
após passado o susto pela descober-
ta do problema, fomos adotar uma 
criança”, contou ela. O processo tra-
mitou na Vara da Infância de Campi-
na Grande e o período de espera foi 
o mais complicado, lembrou Aman-
da. Ao todo, foram dois anos finali-

zando a habilitação à adoção e mais 
dois anos no aguardo do “match” en-
tre o perfil da criança com os pais. 

Caio foi adotado com 11 meses e 
agora está há poucos meses de com-
pletar cinco anos. Para Amanda, a 
maternidade a tornou mais respon-
sável, cuidadosa com tudo que cer-
ca a criança e com o que cerca a fa-
mília. “Ter uma criança em casa não 
é brincadeira e pelo que percebo, a 
cada fase os desafios vão modifican-
do”, comentou. 

Agora, Caio já pede um “irmão-
zinho” e Amanda, que está em uma 
nova relação, tem planos de adotar 
uma nova criança, visto que agora 
considera a idade como uma com-
plicação para a gravidez. “O Rafael 
[Barbosa] sempre pensou em adotar 
uma criança antes mesmo de me co-
nhecer e, com a experiência do dia a 
dia com meu filho, hoje ratifica ainda 
mais essa vontade. Eles se dão mui-
to bem e meu filho passou por toda 
adaptação de uma forma tranqui-
la, visto que os dois têm uma per-
sonalidade muito parecida”, expli-
cou Amanda.

Ainda não se sabe quando a fa-
mília vai aumentar, mas os primei-
ros passos já estão sendo dados. “Es-
tou iniciando os trâmites para isso, 
procurando saber se preciso agir 
da mesma maneira, se as exigên-
cias ainda continuam as mesmas ou 
se mudou alguma coisa. Procuran-
do saber também se o fato de já ter 
adotado uma criança, a dificuldade 
diminui em adotar uma segunda”, 
justificou Saraiva.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Essa etapa de buscar conhecer 
bem o processo e as leis relaciona-
das à adoção é essencial para ga-
rantir um encaminhamento bem 
estruturado, de acordo com o juiz 
da 1ª Vara da Infância e Juventu-
de de João Pessoa, Adhailton La-
cet. Segundo ele, essa estrutura-
ção é importante para garantir 
que não haja nulidade no futu-
ro. Dentre as principais compli-
cações dentro do trâmite da ado-
ção está no aparecimento de uma 
criança dentro do perfil deseja-
do pelos pretendentes. “Às vezes 
essa fila demora a andar exata-
mente porque não se tem dispo-
níveis crianças com o perfil que 
os pretendentes querem. Isso às 

Lei garante a segurança da nova família

Cada número, uma história de recomeço e uma delas é a de Caio, de quatro anos
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Segundo Adhailton Lacet, o trabalho na Vara da Infância busca conscientizar pretendentes a ampliarem o perfil da criança
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vezes dificulta o processo de ado-
ção”, afirmou.

Atualmente, o perfil mais pro-
curado de crianças para adoção 
consiste no sexo feminino, até três 
anos de idade e branca. Lacet en-
fatiza que o trabalho na Vara da 
Infância busca conscientizar es-
ses pretendentes a ampliarem o 
perfil para a adoção de crianças 
com outras raças, etnias, idades 
e gênero, e a partir disso fazer a 
fila andar no Brasil e no Estado.

De acordo com a lei, toda pes-
soa com mais de 18 anos de idade 
pode adotar uma criança ou um 
adolescente, desde que seja, pelo 
menos, 16 anos mais velho do que 
a pessoa a ser adotada. Assim, 
podem ser adotadas crianças e 
adolescentes até 18 anos que per-
deram os pais ou que estes con-
cordaram com a adoção e tive-
ram o poder familiar destituído. 
A adoção de maiores de 18 anos 
também é possível, mas não com-
pete mais ao regime do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, sen-
do responsabilidade do Código 
Civil e Juízo Cível.

Outros critérios para os pre-
tendentes são avaliados, como 
idoneidade moral e também mo-
tivação idônea para a adoção. É 
necessário também que haja fre-
quência a um curso preparatório 
para a adoção e nesse momento 

são tiradas as dúvidas, feito os es-
clarecimentos e avaliadas as de-
mais condições para decidir se a 
pessoa é apta ou não a adotar.

Há quem tente burlar esse trâ-
mite legal para a chamada “ado-
ção à brasileira”, que ocorre quan-
do alguém recebe uma criança 
de uma outra pessoa e a registra 
como se fosse sua. Essa “modali-
dade” não é reconhecida pela lei, 
sendo criminosa, e perigosa, pois 
“a qualquer momento pode ser 
anulado esse registro e a pessoa 
ainda vai responder a um proces-
so criminal. Não é nenhuma van-
tagem essa de adoção dita à bra-
sileira”, observou Lacet.

O processo de adoção prevê 
a segurança de direitos para a 
criança e adolescente a ser ado-
tado, sendo a única forma de ga-
rantir que ela será preservada no 
novo lar, além de passar seguran-
ça também para os novos pais. “A 
adoção legal só traz benefícios 
tanto para quem adota, quanto 
para quem é adotado, porque ali 
vai ser legalmente uma família e 
cortar definitivamente os laços de 
consanguinidade com a família 
natural que originou o nascimen-
to do adotando. [Através dele] não 
há perigo de futuramente se ale-
gar uma possível nulidade naque-
le tipo de procedimento”, finali-
zou Adhailton.

n 

O processo de 
adoção prevê 
a segurança 
de direitos 
para a criança 
e adolescente 
a ser adotado, 
sendo a única 
forma de 
garantir que ela 
será preservada 
no novo lar
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Cargos são para níveis médio, técnico e superior, sendo 105 para contratação imediata e 936 para cadastro de reserva

Fundação PB Saúde abre 1.041 vagas
processo seletivo

A Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde - PB Saúde 
publicou, na edição do Diário 
Oficial do Estado da Paraíba 
(DOE-PB) de ontem, um edi-
tal de processo seletivo des-
tinado à seleção de pessoal, 
a ser contratado por tempo 
determinado, visando aten-
der necessidade temporária 
de excepcional interesse pú-
blico. O edital oferta 1.041 va-
gas para cargos de níveis mé-
dio, técnico e superior, sendo 
105 para contratação imediata 
e 936 em cadastro de reserva. 
As remunerações variam en-
tre R$ 1.212 e R$ 1.500.

As inscrições já estão aber-
tas e seguem até as 23h59 do 
dia 29 de maio de 2022. Os in-
teressados devem preencher 
um formulário no link https://
respondi.app/Dc8YtXfM, in-
formando os dados pessoais 
e enviando um documento de 
identificação oficial com foto, 
frente e verso, escaneado em 
um único arquivo em formato 
PDF. Também deve ser preen-
chido o Currículo Online, no 
mesmo link, com o envio da 
documentação comprobató-
ria, também em formato PDF, 
para cada item assinalado no 
formulário.

Segundo o diretor-supe-
rintendente da Fundação PB 
Saúde, Daniel Beltrammi, a 
seleção vai ser feita por meio 
de prova objetiva e prova de 
títulos e experiências, de ca-
ráter eliminatório e classifi-
catório, sob responsabilidade 
da Fundação PB Saúde, por 
meio de uma comissão desig-
nada responsável pela organi-
zação e acompanhamento do 
processo seletivo.

As provas objetivas estão 
previstas para acontecer no 
dia 5 de junho. Para os car-
gos de níveis médio, técnico 
e para os médicos radiologis-
tas, as provas vão ser das 9h 
às 11h. Para os demais cargos 
de nível superior, a prova vai 
ser realizada das 14h às 16h.

 Todas as convocações e 
resultados da seleção vão ser 
divulgados no Diário Oficial 
do Estado da Paraíba e tam-
bém no site da Fundação PB 
Saúde: https://www.pbsau-
de.pb.gov.br .

 A convocação dos candi-
datos aprovados vai ser feita 
conforme a necessidade do 
serviço, obedecendo crite-
riosamente à ordem de clas-
sificação. O processo seletivo 
tem validade de 12 meses, a 
contar da data de publicação 
da homologação do resulta-
do, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério 
da Fundação.

nAuxiliar de farmácia
nAuxiliar de manutenção 
predial
nEstoquista
nInstrumentação em cirurgia 
cardiológica
nInstrumentação em cirurgia 
neurológica
nTécnico de enfermagem
nTécnico de equipamento 
médico hospitalar
nTécnico de manutenção hi-
dráulica
nEnfermeiro
nPerfusionista
nMédico - cirurgia cardio-
vascular
nMédico - cirurgia torácica
nMédico - cirurgia pediátrica

nMédico - anestesiologia
nMédico cardiologia - espe-
cialidade em ecocardiografia
nMédico cardiologia - inter-
vencionista (hemodinâmica)
nMédico - medicina intensi-
va adulto
nMédico - medicina intensi-
va pediátrica
nMédico - radiologia inter-
vencionista e angiorradiolo-
gia
nMédico - cirurgia geral
nMédico - neurocirurgia
nMédico - cardiologia - espe-
cialidade em arritmologia
nMédico neurorradiologia in-
tervencionista
nMédico – radiologia

Cargos

A avaliação é voltada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino

Estão abertas até o dia 4 
de junho, as inscrições para 
o Exame Nacional para Cer-
tificação de Competências 
de Jovens e Adultos (Encceja) 
2022. A avaliação é voltada a 
jovens e adultos que não con-
cluíram os estudos na idade 
apropriada para cada etapa 
de ensino.

As provas, tanto para os 
ensinos Fundamental e Mé-
dio, serão aplicadas no dia 28 

de agosto, em todas as uni-
dades federativas. 

A idade mínima para os 
participantes do Exame vol-
tado ao Ensino Fundamen-
tal é de 15 anos, na data da 
prova. Para o Ensino Mé-
dio, a idade mínima é de 18 
anos completos. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) informa 
que a participação no Enc-
ceja Nacional 2022 é volun-
tária e gratuita.

O edital com diretrizes, 

procedimentos e prazos para 
a edição 2022 do Exame foi 
publicado no Diário Oficial 
da União do último dia de 
16 de maio.

De acordo com o Inep, 
não haverá, nesta edição, ne-
cessidade de apresentação 
de justificativa de ausência 
para aqueles que se inscre-
veram mas acabaram não 
fazendo a prova da edição 
anterior.

“Também não será neces-
sário o pagamento da taxa de 
ressarcimento para os ausen-

tes no ano passado que vão 
fazer as provas novamente. 
A medida foi tomada tendo 
em vista o contexto da pan-
demia de Covid-19 que im-
pediu a realização da última 
edição”, informou o instituto.

As cidades que aplicarão 
o Encceja 2022 serão disponi-
bilizadas no sistema do Exa-
me e no portal do Inep.

Os atendimentos espe-
cializados deverão ser soli-
citados durante o período de 
inscrições (de 24 de maio a 4 
de junho).

Inscrições estão abertas até o dia 4 de junho 
encceja 2022

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Diante do aumento no 
número de casos da varío-
la dos macacos, a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) emitiu nota 
reforçando a necessidade 
de adoção de medidas “não 
farmacológicas”, como dis-
tanciamento físico, uso de 
máscaras de proteção e hi-
gienização frequente das 
mãos, em aeroportos e aero-
naves, para retardar a entra-
da do vírus no Brasil.

A varíola dos macacos é 
uma doença pouco conhe-
cida porque a incidência é 
maior na África. Até o mo-

mento, segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) há 131 casos confir-
mados de varíola dos maca-
cos, registrados fora do con-
tinente africano e 106 outros 
casos suspeitos, desde que 
o primeiro foi relatado em 7 
de maio.

“A Anvisa mantém-se 
alerta e vigilante quanto ao 
cenário epidemiológico na-
cional e internacional, acom-
panhando os dados disponí-
veis e a evolução da doença, 
a fim de que possa ajustar as 
medidas sanitárias oportu-
namente, caso seja necessá-
rio à proteção da saúde da 
população”, diz a nota divul-
gada anteontem.

Ainda, de acordo com a 
agência, essas recomenda-
ções protegem não só con-
tra a varíola e a Covid-19, 
mas também contra muitas 
doenças infectocontagiosas.

“Tais medidas não far-
macológicas, como o distan-
ciamento físico sempre que 
possível, o uso de máscaras 
de proteção e a higienização 
frequente das mãos, têm o 
condão de proteger o indiví-
duo e a coletividade não ape-
nas contra a Covid-19, mas 
também contra outras doen-
ças”, reitera a Anvisa.

Diante do quadro, o Mi-
nistério da Saúde criou uma 
sala de situação para monito-
rar o cenário da varíola dos 

macacos no Brasil. A medi-
da, anunciada pela pasta na 
noite da última segunda-fei-
ra, tem como objetivo elabo-
rar um plano de ação para o 
rastreamento de casos sus-
peitos e na definição do diag-
nóstico clínico e laboratorial 
para a doença.

“Até o momento, não há 
notificação de casos suspei-
tos da doença no país”, in-
formou o Ministério da Saú-
de, em nota. A pasta afirma 
que encaminhou aos esta-
dos um comunicado de ris-
co sobre a patologia, com 
orientações aos profissio-
nais de saúde e informações 
disponíveis até o momento 
sobre a doença.

Anvisa pede o uso de máscara para retardar 
chegada da varíola dos macacos ao Brasil

aumento de casos no mundo

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Karine Melo 
Agência Brasil

Foto: Arquivo/Agência Brasil

O Diário Oficial da União 
de ontem publicou o Decreto 
11.079/22 que cria a Política 
Nacional para Recuperação 
das Aprendizagens na Edu-
cação Básica.

A estratégia tem como ob-
jetivo implementar progra-
mas e ações para a recupe-
ração das aprendizagens e o 
enfrentamento da evasão e 
do abandono escolar na Edu-
cação Básica. O projeto foi de-
senvolvido a partir da escuta 

ativa realizada nos Encontros 
de Coordenação Regional, 
dos estudos e experiências in-
ternacionais e nacionais.

O decreto foi publicado no 
mesmo dia em que o minis-
tro da Educação, Victor Go-
doy, apresentou, em Londres, 
o plano em um painel no Fó-
rum Mundial da Educação 
a autoridades da área de vá-
rios países.

“O decreto traz esperan-
ças para a recuperação da-
quelas crianças que sofre-
ram tanto com os impactos 
da pandemia pelas deficiên-

cias do nosso sistema edu-
cacional. Essa política con-
solida o trabalho de mais de 
dois anos de esforço concen-
trado das nossas equipes e de 
uma série de ações específicas 
concretas para a recuperação 
dessas aprendizagens. Esse 
trabalho será feito em conjun-
to com estados e municípios 
e abrangerá toda a Educação 
Básica brasileira”, destacou o 
ministro.

Índices de evasão
A lista de metas da política 

é extensa. Entre as principais, 

figuram elevar a frequência 
escolar e reduzir índices de 
evasão e de abandono escolar; 
desenvolver estratégias de 
ensino e aprendizagem para 
o avanço do desempenho e da 
promoção escolar; diminuir 
a distorção idade-série por 
meio do monitoramento da 
trajetória escolar; promover 
a coordenação de ações para 
o enfrentamento do abando-
no escolar e recuperação das 
aprendizagens; e aumentar a 
resiliência dos sistemas de en-
sino por meio da implementa-
ção de ações e programas de 

ampliação da capacidade téc-
nica e da infraestrutura das 
redes para responder a situa-
ções de crise.

Também estão entre os 
objetivos principais contri-
buir para a consecução das 
metas e das estratégias esta-
belecidas no Plano Nacional 
de Educação e nos planos de 
educação estaduais, munici-
pais e distrital; e  fortalecer 
a formação dos profissionais 
do magistério no que diz res-
peito ao diagnóstico de lacu-
nas nos processos de ensino 
e aprendizagem.

Novas tecnologias
As novas tecnologias tam-

bém estão entre as preocupa-
ções do plano. Nesse sentido, a 
ideia é instituir o Ecossistema 
de Inovação e Soluções Educa-
cionais Digitais, sob gestão do 
Ministério da Educação, como 
plataforma para captação, di-
vulgação e disseminação de 
soluções tecnológicas voltadas 
à recuperação das aprendiza-
gens e ao enfrentamento da 
evasão e do abandono escolar 
na Educação Básica, além da 
potencialização de novas for-
mas e experiências de ensino.

MEC lança plano nacional de recuperação da aprendizagem 
na educação básica

Cronograma
As inscrições já 
estão abertas e 
seguem até as 

23h59 do dia 29 de 
maio de 2022. As 
provas objetivas 

estão previstas para 
acontecer no dia 

5 de junho



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2022      21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

O insucesso nas partidas fi-
nais do Campeonato Parai-
bano, contra o Campinen-
se, fez com que o Botafogo 

voltasse as atenções para a disputa da 
Série C do Campeonato Brasileiro, na 
luta pela conquista do acesso para a 
segunda divisão do futebol nacional, 
em 2023. Neste meio de semana, o clu-
be reencontra a Raposa, na partida que 
fecha a 7ª rodada da competição.

Pela Série C, as equipes voltam a se 
enfrentar após 19 anos, sendo o último 
encontro marcado por vitória de 3 a 0 
para o rubro-negro. Na atual compe-
tição, o Botafogo ocupa a 3ª colocação, 
com 12 pontos somados. Para defender 
a sua permanência no G8, o alvinegro 
quer esquecer o retrospecto das duas 
derrotas na final do Paraibano para o 
Campinense e tenta emplacar uma vi-
tória sobre o rival, hoje, a partir das 20h, 
no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Ainda de ressaca pela perda do tí-
tulo estadual, o volante, Pablo, encara a 
partida como uma nova oportunidade 
para o clube conseguir uma vitória e es-
pera uma mudança de postura da equi-
pe, contra a Raposa, para retomar a vi-
ce-liderança na tabela de classificação.

“Não é normal jogar dois clássicos 
numa final de campeonato e acabar 

derrotado. Temos trabalhado para re-
verter essa situação, nos resta obede-
cer as orientações do treinador e mu-
dar a nossa postura dentro de campo. 
Agora estamos numa competição em 
que conseguimos bons resultados nes-
sas primeiras seis rodadas e vamos lu-
tar para manter a escrita de ainda es-
tarmos invictos, jogando em casa, para 
buscar mais um resultado positivo”, 
comentou.

Algoz do Botafogo, no Paraibano, o 
Campinense quer repetir os bons resul-
tados contra o rival, também pela Série 
C, para melhorar a sua posição na tabe-
la e colar no G8. O rubro-negro soma 8 
pontos e ocupa a 14ª posição.

“Conquistado o título de campeão 
paraibano, o nosso foco passa a ser co-
locar o clube na segunda divisão do 
Brasileiro, em 2023. Enfrentar o Bota-
fogo é sempre difícil, mas já demons-
tramos que somos capazes de conse-
guir uma vitória. O nosso objetivo é 
lutar pela vitória para melhorar a nos-
sa situação na tabela”, pontuou o vo-
lante Magno.

O terceiro “Clássico Emoção” se-
guido na temporada terá um trio gaú-
cho no comando da arbitragem: Jean 
Pierre Gonçalves Lima como árbitro 
central, além de Leirson Peng Martins 
e Lúcio Beiersdorf Flor. O paraibano, 
Tiago Ramos de Oliveira, fica como 
árbitro reserva.

Depois da disputa pelo título estadual, equipes voltam a se enfrentar pelo Brasileiro em busca do acesso à Série B

Reencontro agora é 

pela Série C
botafogo x campinense

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

ParticiPantes  PG J V e D GP Gc sG

1º  Mirassol-SP  16 7 5 1 1 10 6 4

2º  ABC-RN  13 7 4 1 2 8 6 2

3º  Botafogo-PB  12 6 4 0 2 7 5 2

4º  Ferroviário-CE  12 7 4 0 3 7 6 1

5º  Paysandu-PA  12 7 3 3 1 14 7 7

6º  Figueirense-SC  12 7 3 3 1 9 6 3

7º  Ypiranga-RS  12 7 3 3 1 7 5 2

8º  Manaus-AM  12 7 3 3 1 5 3 2

9º  Volta Redonda-RJ 10 7 3 1 3 13 9 4

10º  Remo-PA  10 7 3 1 3 10 9 1

11º  Botafogo-SP  10 7 3 1 3 9 9 0

12º  Floresta-CE  10 7 3 1 3 5 6 -1

13º  São José-RS  9 7 2 3 2 10 9 1

14º  Campinense-PB 8 6 2 2 2 4 3 1

15º  Aparecidense-GO 8 7 2 2 3 7 7 0

16º  Vitória-BA  7 7 2 1 4 6 6 0

17º  Brasil-RS  6 7 1 3 3 5 9 -4

18º  Confiança-SE  5 7 1 2 4 2 7 -5

19º  Atlético-CE  4 7 1 1 5 2 13 -11

20º  Altos-PI  3 7 1 0 6 7 16 -9

Classificação

Jogadores do Botafogo 
garantem uma postura 
diferente no clássico de 

hoje, no Almeidão

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo
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A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa está com ins-
crições, gratuitas, abertas 
voltadas para a prática do 
futebol feminino, dentro do 
projeto “Campeões do Ama-
nhã”, promovido pela Secre-
taria de Juventude, Esporte e 
Recreação (Sejer). As ativida-
des do projeto estão voltadas 
para meninas com idade de 
8 a 14 anos e serão realiza-
das as terças e quintas-feiras, 
no Centro de Treinamentos 
Ivan Thomaz.

Gleide Costa, treinadora 
do futebol feminino do Bo-
tafogo, é quem estará à fren-
te da coordenação das ativi-
dades do projeto. De acordo 
com ela, o treinamento com 
as garotas pode contribuir 
para o desenvolvimento das 
categorias de base do futebol 
feminino e o surgimento de 
novas atletas profissionais 
para a modalidade.

“Fazer parte desse proje-
to antes de tudo é uma honra. 
O objetivo é oportunizar um 
treinamento qualificado do 
futebol feminino para crian-
ças e adolescentes, visando 
o rendimento e formação de 
novas atletas. A modalidade 
feminina do futebol, no esta-

do, ainda é refém do investi-
mento das categorias de base. 
O projeto chega para tentar 
suprir essa lacuna. Nosso de-
sejo é que essas garotas que 
estarão no projeto, futura-
mente, possam vestir as ca-
misas dos clubes paraibanos 
ou de outros clubes a nível 
nacional”, comentou.

O público interessado 
pode realizar a inscrição no 
CT Ivan Thomaz, sendo ne-
cessário um documento de 
identificação com foto e tam-
bém comprovante de resi-
dência. O treinamento com 
as crianças e adolescentes, 
será iniciado a partir da pró-
xima semana.

“Mesmo estando à frente 
desse projeto, mantenho, pa-
ralelamente, as minhas ati-
vidades profissionais liga-
das ao futebol feminino do 
Botafogo. Tenho conciliado 
os horários, para que possa 
me dedicar integralmente às 
propostas das duas deman-
das”, completou.

Campeões do amanhã

Projeto incentiva o futebol feminino

Confederação convoca 11 atletas nas categorias juvenil e adulto para treinamentos visando Mundial na Grécia

Paraíba tem vários atletas na seleção
handebol de areia

No último sábado tivemos a definição de 
mais um campeão estadual na Paraíba 
e novamente o título ficou em Campina 

Grande pelo terceiro ano seguido - Treze, em 
2020, e Campinense, 2021 e 2022 -, na verdade 
a sexta vez nos últimos 11 anos, considerando a 
partir de 2012. Neste período, o Campinense tem 
cinco conquistas - 2012, 2015, 2016, 2021 e 2022, o 
Botafogo tem o mesmo número - 2013, 2014, 2017, 
2018 e 2019 - e o Treze tem apenas um - 2020 -, o 
que mostra a supremacia das cidades de João 
Pessoa e Campina Grande no futebol do estado. 
Nessa briga, o Botafogo se torna um gigante contra 
os dois clubes da Rainha da Borborema e tem se 
mostrado bastante competitivo ao longo dos anos. 
O futebol é mais forte em Campina por causa 
da rivalidade entre os “maiorais”, o que não tem 
na capital. Até o clássico Botauto perdeu a sua 
essência diante da queda do Auto Esporte, cujo 
último título conquistou em 1992. É uma pena João 
Pessoa não ter outro grande clube como acontece 
na maioria das capitais e não é preciso ir muito 
longe. Ficamos aqui pelo Nordeste. Em Natal-RN 
tem América e ABC, no Recife-PE, Naútico, Sport 
e Santa Cruz; Maceió-AL, CRB e CSA; Fortaleza-
CE, Ceará e Fortaleza; Aracaju-SE, Sergipe e 
Confiança; Salvador-BA, Bahia e Vitória; São Luís-
MA, Sampaio Corrêa e Moto Club; e Teresina-PI, 
River e Flamengo. João Pessoa só tem o Botafogo. 
A gente sabe que o Auto Esporte, no passado, foi 
muito forte, mas se perdeu no tempo e hoje deixou 
de ser a segunda força do futebol de João Pessoa. 
Aliás, não existe segunda força. Como seria bom 
se tivéssemos outro grande clube para não ser 
tão desigual a luta do Botafogo. Isso jamais tira 
os méritos de Campinense e Treze, fortalezas em 
nosso futebol. Mesmo assim, o Belo ainda é o maior 
detentor de títulos com 30 conquistas contra 22 
do Campinense e 16 do Treze. Depois vem Cabo 
Branco com 10 e Auto Esporte com seis. A propósito, 
o Campinense copiou o Botafogo ao assumir que 
tem 23 títulos. Conversa fiada. O mesmo fez o Belo 
ao dizer que tem 31 numa conquista passada. Só 
vale homologado pela FPF. 

Novo clássico
E para apimentar ainda mais a rivalidade en-

tre o futebol de João Pessoa e Campina Grande, 
hoje tem mais um clássico entre Botafogo e Cam-
pinense, o quarto desta temporada. Foram duas 
vitórias do Campinense e um empate. Esse vai 
ser o terceiro confronto no Almeidão. Tem tudo 
para ser outro grande jogo porque são os dois 
melhores times do estado e agora estão brigando 
por um objetivo bem maior que é o tão sonhado 
acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro 
de 2023. A última vez que um clube da Paraíba 
integrou a segunda divisão foi em 2009 com o 
Campinense e só durou uma temporada.

Fair play
Muito bonito o gesto do atacante Moisés, do 

Fortaleza, no jogo contra o Fluminense, domin-
go passado, no Castelão. Ele puxou um contra
-ataque em direção à área do Fluminense pelo 
lado esquerdo e o zagueiro Nino vinha no seu 
encalce quando, de repente, sentiu uma fisga-
da e desistiu do lance. Moisés, comovido pela 
lesão do zagueiro, que logo colocou a mão na 
coxa, simplesmente parou o lance, deixando a 
torcida do Leão do Pici sem entender. O gesto 
foi bastante aplaudido pelo Fluminense e enal-
tecido na imprensa nacional. Um belo exemplo 
de fair play.

Pisou na bola
Ele joga muita bola e é hoje um dos melhores 

do mundo. Estou falando do francês Mbappé, 
campeão mundial pela França, em 2018, que se 
comprometeu com o Real Madrid e acabou fican-
do no PSG, depois de um acerto milionário. Pediu 
desculpas aos espanhóis do Madrid justificando 
que o amor à França pesou na hora da renova-
ção do contrato. Armou o circo para assinar com 
o Madrid e pisou na bola com esse desfecho 
final. Pelo visto, o amor($) realmente pesou na 
hora de ficar entre Madrid e Paris!

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Trio domina títulos 
no futebol da PB

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

A Paraíba tem força no handebol, in-
clusive, quando a modalidade é praticada 
nas areias, prova disso é a convocação da 
Seleção Brasileira, que reuniu 11 atletas 
paraibanos nas categorias juvenil e adulto, 
tanto no masculino quanto no feminino. 
Os nomes foram divulgados pela Confe-
deração Brasileira de Handebol. Os atletas 
passarão por fase de treinamento que an-
tecede dois grandes eventos: o Mundial, 
na Grécia, e o The World Games, nos Es-
tados Unidos. 

 O treinador Grêmio Vila/Uniesp, 
equipe que teve três convocados, Aldivan 
Rodrigues fala sobre a alegria de ter no-
mes paraibanos na lista dos melhores do 
país e reforça o estado como sendo um ce-
leiro de talentos do esporte. “É uma honra 
para o handebol de areia e principalmente 
para o treinador, além de ser uma alegria 
enorme em poder mostrar a experiência 
dos nossos atletas”. 

A treinadora Rossana Marques, da 
APCEF- Centro de Treinamento Rossa-
na Marques, destacou que só da equipe 
que comanda seis atletas foram convoca-
das, sendo quatro da adulto e duas da ju-
venil. Uma delas é Cinthya Piquet, a la-
teral direita joga na seleção desde 2005, 
mas garante que cada convocação repre-
senta uma emoção diferente. “A gente fica 
sempre feliz apesar de já esperar, porque 
a gente já vem se preparando. Mas quan-
do sai a lista a gente fica bastante feliz e 
emocionada, porque é muito bom defen-
der o nosso país e vestir a camisa verde 
e amarela”. 

Para Rossana a maior surpresa veio do 
juvenil, ainda assim a treinadora espera-
va ter atletas da categoria na lista de con-
vocadas. “As atletas do adulto eu já espe-
rava,  atletas experientes e com bastantes 
títulos,  todas já consideradas as melho-
res do mundo. No juvenil também espe-
rava essa convocação. Sempre fico muito 
feliz e realizada em ver tantos talentos no 
nosso estado”. 

No total 68 atletas do país foram con-
vocados, sendo 17 para cada uma das 
quatro seleções. Todos passarão por fase 
de testes e embarcam para os campeona-
tos apenas 40, ou seja, os 10 melhores de 
cada equipe.

A técnica Gleide Costa com uma das atletas que vai participar do projeto, no Estádio Ivan Thomaz

Foto: Divulgação/Sejer

Foto: Arquivo pessoal/Rossana Marques

Rossana Marques disse que seis atletas da equipe que comanda foram convocadas
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Curtas

Clubes brasileiros em ação
por Copas Sul-Americanas

Basquete do Motiva vence 
finais nos Jogos Escolares

Torneio integra a PM e a
sociedade em Piancó

Cinco clubes brasileiros entram em campo 
nesta quarta-feira, sendo três em ação pela Copa 
Libertadores e dois pela Copa Sul-Americana. 
Pela primeira competição, o Fortaleza joga no 
Monumental de Santiago, no Chile, a partir das 
19h contra o Colo Colo, confronto que define a 
classificação do Leão do Pici para a segunda fase. 
Joga pelo empate, já que tem o mesmo número de 
pontos do adversário e leva a melhor no critério 
desempate. O River é o primeiro com 13 pontos e 
já classificado. Já o América-MG vai enfrentar o 
Independiente del Valle, em Guayaquil. O time 
mineiro cumpre tabela e já está eliminado. Às 
21h, no Mineirão, o Atlético já classificado recebe 
o Tolima. Pela Sul-Americana jogam São Paulo x 
Ayacucho, às 21h30 no Morumbi, e Independiente x 
Ceará, no Avellaneda, na Argentina.

Ontem, pela manhã, ocorreram, no Ginásio 
do Colégio Interactivo, no bairro do Cristo, as 
finais do basquete dos Jogos Escolares e Pa-
raescolares, etapa regional de João Pessoa. Pelo 
feminino, categoria de 12 a 14 anos, o campeão 
foi o Motiva, que derrotou as Lourdinas por 43 a 
3. Na final do basquete masculino, na categoria 
de 12 a 14 anos, uma nova vitória do Motiva por  
71 a 28 diante do Marista.

A Polícia Militar, através da 3a Companhia 
do 13o Batalhão na cidade de Piancó, no Sertão 
paraibano, promoveu, este mês, um torneio cívico-
militar nas modalidades futebol de areia e vôlei de 
areia, com disputas entre equipes de policiais do 
13o BPM e da população local. O evento, além de 
integrar a PM com a sociedade, marcou a inau-
guração da quadra da 3a CIA do 13o Batalhão, 
que foi construída pelos militares da unidade. No 
torneio foram homenageados os sargentos Soares, 
Gonçalves Leite, sargento Salviano e Passos e 
os Cabos Freire e J José pelos relevantes serviços 
prestados à 3a Companhia do 13o Batalhão. Eles 

receberam troféus de destaque por terem sido 
fundamentais na construção da quadra polies-
portiva da Companhia e por estarem sempre 
contribuindo com o cumprimento das missões. 
O comandante da 3a CIA do 13o BPM, tenente 
Ivanildo, disse que o torneio é um marco de 
aproximação da PM com a população local 
e que a quadra representa um espaço de in-
centivo à prática de atividades físicas, tanto 
por parte dos policiais, quanto por parte 
dos cidadãos de Piancó.

O ato de fair play no duelo 
entre Fortaleza e Fluminen-
se, do último domingo, mar-
cou a rodada do Brasileirão 
do fim de semana. O jogador 
Moisés, da equipe cearense, 
parou um ataque promissor, 
enquanto seu time estava per-
dendo por 1 a 0, ao ver o za-
gueiro Nino sentir uma lesão 
muscular e desistir da jogada. 
O atacante do Fortaleza rece-
beu muitas vaias de torcedo-
res ao parar o lance, mas teve 
o apoio dos colegas do Flu-
minense e também nas re-
des sociais.

A pressão no time cearen-
se é grande: a equipe ocupa a 
lanterna do Brasileirão, sen-
do a única que ainda não ven-
ceu na competição, e já está a 
oito pontos de sair da zona do 
rebaixamento. O Fluminen-
se publicou uma mensagem 
de reconhecimento em sua 
conta no Twitter no domin-
go mesmo pelo ato de Moi-
sés e parabenizou o jogador 
rival pela atitude de jogo lim-
po em campo. “Todo o nosso 
respeito e admiração ao atleta 
Moisés, do Fortaleza, pelo ato 
de fair play no lance em que o 
nosso zagueiro Nino acabou 
sendo substituído. O futebol 
pode e deve ser assim. Para-
béns pela atitude”.

Discussões sobre fair play  - 
ou a falta dele - são recorren-
tes no futebol brasileiro, em 
especial sobre simulações de 
faltas. Casos parecidos ao de 
Moisés não são tão comuns 
no país. O episódio mais re-
cente e debatido de fair play 
no Brasil ocorreu em 2017. 
No clássico entre São Paulo 
e Corinthians, a arbitragem 
puniu o atacante Jô com o 
cartão amarelo por uma su-
posta falta no goleiro Renan 
Ribeiro, mas o zagueiro Ro-
drigo Caio confessou que ha-
via sido ele que pisou no seu 
companheiro.

O time tricolor foi derrota-
do pela equipe alvinegra por 
2 a 0 pelo jogo de ida das se-
mifinais do Paulistão e aca-
bou eliminado do Estadual 
na partida de volta. A atitu-
de de Rodrigo Caio foi cer-
cada de elogios e também de 
críticas. Ídolos são-paulinos, 
Oscar e Ronaldão elogiaram 
bastante a conduta do joga-
dor, que chegou a ser con-
denado por Maicon, compa-
nheiro de zaga.

O fair play (ou jogo limpo) 

Prêmio
 Desde 1987, a 

Fifa congratula 
personagens 

do esportes por 
suas atitudes 
exemplares 
em campo e 

fora dele

não está na regra do futebol, 
mas funciona como um prin-
cípio a ser seguido em que se 
valoriza o espírito esportivo 
e o respeito ao adversário. 
Apesar disso, a Uefa já pe-
nalizou atletas que desres-
peitaram essa prática. Trata-
se de um comportamento de 
cavalheiros, de parar o jogo 
quando alguém está caído 
no gramado.

Em 2012, o atacante Luiz 
Adriano, ex-Palmeiras e então 

Discussões sobre o jogo limpo são recorrentes no futebol brasileiro, em especial sobre as simulações de faltas

Atitude de Moisés reacende o debate
‘fair play’

Agência Estado
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Moisés (D) em lance do jogo contra o Fluminense, domingo passado, na derrota de sua equipe

no Shakhtar Donetsk, foi pu-
nido pela entidade europeia 
por marcar um gol na par-
tida contra o Nordsjaelland, 
da Dinamarca, pela Liga dos 
Campeões, em um momento 
em que o seu time estava de-
volvendo intencionalmente a 
bola para o adversário em um 
ato de fair play. O brasileiro se 
aproveitou da jogada e balan-
çou a rede, o que gerou a ira 
do time dinamarquês. Depois 
do jogo, Luiz Adriano disse 
que não havia visto a paralisa-
ção da partida e, por isso, fez 
o gol. Ele foi criticado em nota 
pelo presidente do Shakhtar.

Reconhecimento
O prêmio mais antigo da 

Fifa é, justamente, o de fair 
play. Desde 1987, a maior en-
tidade do futebol congratula 
personagens do esportes por 
suas atitudes exemplares em 
campo e fora dele. Em 2001, 
o italiano Paolo Di Canio ga-
nhou o prêmio Fifa Fair Play 
por parar um ataque do seu 
time enquanto um jogador 
adversário estava lesionado. 
Pelo Campeonato Inglês, o 
West Ham, de Di Canio, ataca-
va pelo lado direito e o golei-
ro do Everton, Paul Gerrard, 
saiu para fazer a defesa, dei-
xando o gol desguarnecido. 

Mas o goleiro sentiu uma le-
são grave na perna e ficou caí-
do no gramado. O jogo não foi 
paralisado e a bola foi cruzada 
na área, mas Di Canio tratou 
de segurá-la com as mãos e in-
terromper a jogada para que o 
adversário fosse atendido pe-
los médicos. Ele foi aplaudido 
por jogadores e torcedores.

Há três anos, o prêmio 
Fifa Fair Play foi concedido ao 
Leeds, da Inglaterra, que mar-
cou um gol no Aston Villa, se 
aproveitando de um jogador 
adversário caído no grama-
do, com dores. O lance gerou 
grande discussão em campo e 
entre as comissões técnicas. O 
episódio ganhou ainda mais 
repercussão porque o técnico 
do Leeds, Marcelo Bielsa, au-
torizou os seus atletas a dei-
xarem o adversário marcar o 
gol de empate, logo na saída 
do meio-campo.

No Brasil, há um proble-
ma que diz respeito à simula-
ção. Muitos jogadores recla-
mam atendimento médico 
para parar o jogo, esfriar o 
adversário e mudar o ímpe-
to do rival. Geralmente, eles 
são atendidos por “águas mi-
lagrosas” jogadas no local da 
dor. O atleta se levanta e volta 
a jogar, ganhando alguns mi-
nutos no relógio.

No começo do ano, o Co-
rinthians manifestou interes-
se em Luis Suárez. Atualmen-
te, é o Botafogo quem abre as 
portas ao atacante. O experien-
te uruguaio voltou a ganhar 
manchetes no país após ser 
dispensado pelo Atlético de 
Madrid ao término da tempo-
rada europeia. O jogador de 35 
anos, contudo, não parece ani-
mado com as propostas brasi-
leiras e revelou que a meta é a 
permanência na Europa.

Em entrevista ao programa 
El Larguero, da Rádio Cadena 
Ser, da Espanha, Suárez falou 
que o futuro ainda não está de-
finido, não escondeu a mágoa 
com o clube espanhol, e reve-
lou que equipes da Argentina 
e do México também o procu-

raram, além dos brasileiros.
"Eu gostaria de ficar no 

Atlético por mais um ano. Sa-
bendo que a demanda está cada 
vez maior, fui informado da 
minha saída um dia antes de 
ser demitido por Rafael Ali-
que, diretor de comunicação do 
Atlético. Depois disso não falei 
com o técnico Diego Simeone, 
nem com nenhum empresário", 
enfatizou. Sobre o futuro, Suá-
rez ainda deixa no ar qual será 
sua nova casa "Acredite, ainda 
não decidi onde vou jogar. Re-
cebi muitas ofertas, clubes da 
Argentina, do Brasil e do Mé-
xico me procuraram, mas que-
ro voltar a jogar em alto nível 
competitivo. Estou focado no 
futebol europeu. Quero conti-
nuar na Europa." Por enquan-

Suárez não se anima com propostas do Brasil
fica na europa

Suárez disse que recebeu 
ofertas da Argentina, do 

Brasil e do México

to, quem aparece na briga pelo 
sua manutenção na Europa é o 
Fenerbahçe, da Turquia. A con-
tratação de Suárez seria uma 
indicação do futuro técnico, o 
português Jorge Jesus. Além do 
Atlético de Madrid, o uruguaio 
já defendeu as cores de Ajax, da 
Holanda, Liverpool, da Ingla-
terra e Barcelona, da Espanha.

No clube catalão, por sinal, 
fez ótima parceria com o 
argentino Messi e não 
descarta um reen-
contro no futuro. 
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A equipe masculina de 12 a 14 anos derrotou as Lourdinas

Foto: Edson Matos
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Os restos mortais de de-
zenas de vítimas do “açou-
gueiro dos Andes” foram 
enterrados na última sex-
ta-feira (20) em um peque-
no cemitério em um vilare-
jo remoto no Peru, 37 anos 
após um massacre emble-
mático da guerra interna no 
país (1980-2000). Na praça 
do povo de Accomarca, na 
região andina de Ayacucho 
(sudeste), foi dado o último 
adeus às vítimas do mas-
sacre perpetrado por uma 
patrulha do Exército em 14 
de agosto de 1985, entre elas 
vinte crianças.

Dezenas de pequenos 
caixões brancos com os res-
tos mortais das vítimas, com 
crucifixos de prata em cima, 
foram velados por dois dias 
na igreja da cidade por seus 
parentes, segundo noticia-
ram agências e sites de no-
tícias internacionais. “Perdi 
minha mãe e meus cinco ir-
mãos”, disse Teófila Ochoa à 
Agência France-Presse. Ela 
tinha 11 anos e se salvou 

correndo para o campo no 
fatídico dia.

Os soldados comanda-
dos pelo subtenente Telmo 
Hurtado mataram e queima-
ram quase todos os habitan-
tes de Accomarca, alegando 
que eram membros da guer-
rilha maoísta Sendero Lumi-
noso. Hurtado, “o açouguei-
ro dos Andes”, cumpre uma 
pena de 23 anos de prisão 
pelo massacre após ser ex-
traditado dos Estados Uni-
dos. Dos dez soldados con-
denados pelo crime, cinco 
estão foragidos.

“Eles os colocaram em fi-
leiras, os colocaram em três 
casas com tiros, bombas e 
então começou a arder em 
chamas. Todo mundo esta-
va gritando, foi um momen-
to terrível”, disse Ochoa, de 
49 anos, que carrega uma 
foto em preto e branco da 
sua mãe.

Uma missa foi celebrada 
na igreja onde as vítimas fo-
ram veladas. Depois, os pe-
quenos caixões foram leva-
dos para a praça, em frente 
ao templo, onde foi ergui-

do um palco de fundo bran-
co com imagens das exuma-
ções das vítimas em uma 
vala comum. Uma dezena 
de moradores varreu a pra-
ça pela manhã, onde se es-
perava a chegada do che-
fe do gabinete ministerial, 
Aníbal Torres, e do chefe da 
Justiça, Félix Chero, para a 
cerimônia. Em seguida, os 
caixões foram levados ao pe-
queno cemitério no morro de 
San Cristóbal, de cujo topo se 
avista um fértil vale.

A praça foi vigiada des-
de o amanhecer por agentes 
uniformizados e civis. Sob 
o lema “nunca mais”, cerca 
de 25 estudantes entre 7 e 14 
anos da escola pública “Fe y 
Alegría” encenaram o mas-
sacre na praça na noite an-
terior. A apresentação, que 
incluiu uma fogueira, arran-
cou aplausos e lágrimas das 
150 pessoas presentes. Em 
seguida, um coral de dez me-
ninas, com trajes e chapéus 
típicos andinos, executou 
uma música em quíchua.

Os familiares receberam 
durante o tempo decorrido 

o apoio do Comitê Interna-
cional da Cruz Vermelha 
(CICV) para a busca de seus 
entes queridos, assim como 
para o enterro. Em janeiro, 
a promotoria informou que 
identificou 42 vítimas entre 
os 69 moradores executados 
em Accomarca, cujos restos 
ósseos e roupas foram enter-
rados em uma vala comum 
em 2007.

“Muitos filhos pode-
rão dar a seus pais um en-
terro cristão, mas há filhos 
que continuarão esperando, 
porque há partes [ossos] que 
ainda não foram identifica-
das”, disse o prefeito de Ac-
comarca, Fernando Ochoa, 
de 37 anos, que perdeu sua 
avó no massacre.

Segundo um relatório di-
vulgado em 2003 pela Co-
missão da Verdade e Recon-
ciliação, existiam cerca de 
quatro mil valas comuns no 
Peru com vítimas do confli-
to. O confronto deixou cer-
ca de 70 mil mortos e 21 mil 
pessoas desaparecidas, 40% 
delas em Ayacucho, segun-
do dados oficiais.

Dezenas de pequenos caixões brancos com restos mortais dos mortos em massacre foram velados por dois dias

Vítimas enterradas 37 anos depois
“AÇOUGUEIRO DOS ANDES”

Obituário
Leonardo Leal Andrade
21/5/2022 – Aos 18 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de latrocínio. 
Foi morto durante um assalto no 
bairro Treze de Maio, que teria 
sido praticado por um homem e 
uma mulher que estavam em uma 
motocicleta. Ele deixa um filho de 2 anos de 
idade.

Foto: TV Cabo Branco

Rosane Liege Alves de Souza
22/5/2022 – Técnica administrativa 
em educação da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
Doutora, mestre e graduada 
em Engenharia Química, ela 
era servidora da UFPB desde 
2019 e atuava como técnica de laboratório do 
Departamento de Gastronomia do Centro de 
Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR). 
Natural de Campina Grande (PB), iniciou a vida 
profissional como servidora pública no Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), onde atuou 
como professora substituta de 2013 a 2015.

Foto: UFPB

Aproveitando uma estada mais longa em Campina 
Grande, decidi voltar ao Instituto São Vicente de 
Paulo, saudar o porteiro, sentar-me à sombra da 

gameleira, fechar os olhos e entrar em contato com um 
passado de boas lembranças. Mas o respeito àquele 
ambiente e às irmãs que fizeram a história daquela 
instituição me fizeram pedir permissão à madre 
superiora Irmã Bernadete, para pisar novamente naquele 
chão sagrado.

Foi quando soube que a minha maior referência lúdica 
dos anos de 1950 havia tombado, por ação destruidora 
do cupim. Um choque, confesso. Refeita, ampliando a 
perspectiva e expectativa, sai remexendo no baú das 
memórias momentos e imagens vividos nos tempos bons 
do Externato São José, quando Irmã Bernadete Porto 
conduzia o Instituto, e Irmã Denise cuidava da disciplina.

Os recreios correndo ao redor daquela árvore 
gigante, após tomar a merenda, em geral, de sopa de 
fubá. O papel de florista em um teatrinho de festa de 
encerramento do ano letivo, soltando minha voz, depois 
descoberta pela maestrina do Coral Canarinhos de 
Campina Grande, professora Luíza Erundina.

A formação para entrar na sala de aula, cantando o 
Hino do Externato São José, seguido do Hino Nacional, 
enquanto caminhava pelos estreitos corredores de piso 
sóbrio de cerâmicas geometricamente desenhadas. As 
peças que construía com muito esmero e habilidade 
manual, nas tardes de artesanato.

O aguardado mês de maio, oportunidade para a 
transformação em anjo coroador de Nossa Senhora, 
lugar conquistado por quem alcançava notas máximas. 
A hora prazerosa das redações, ditados e leitura em voz 
alta, de pé. A magia da primeira comunhão, trajando 
indumentárias de terceiros e tantas outras recordações 
daquele lugar onde tive a sorte de cursar o ensino 
fundamental I (primário, à época).

Dessa viagem ao passado, aterrissei no presente, 
revisitando com olhar maduro os caminhos outrora 
percorridos pela criança. Desta feita, na companhia da 
mais alta autoridade, Irmã Bernadete Rodrigues, que deu 
continuidade ao grandioso trabalho da Irmã Porto. Graças 
a essa pernambucana, nascida em Serra Talhada, em 
1941, e que conquistou o Título de Cidadã Campinense 
pelos anos de dedicação às atividades vicentinas na 
Rainha da Borborema, o desejo original de reencontrar 
o principal vínculo afetivo foi dando lugar à curiosidade 
sobre como uma meia dúzia de vicentinas deram e 
continuam dando conta de um projeto gigantesco, social e 
educacionalmente, iniciado em 1936.

O acolhimento do Abrigo de Idosos, sendo 44 mulheres 
e 29 homens abandonados pela família ou encaminhados 
pela Justiça por serem hipossuficientes, sob o olhar 
atento e carinhoso de Irmã Daiana, dá continuidade a 
uma história de 86 anos de cuidados, à luz do legado do 
francês Vicente de Paulo, nascido em 24 de abril de 1581.

O Externato São José, fundado em 1938 com a missão 
de formar e educar mais de 500 crianças, filhos de famílias 
carentes da comunidade, entregou a Campina Grande 
gente que aprendeu a amar seu país, apropriar-se da 
riqueza do idioma Português, respeitar os mais velhos, 
amigos e colegas, ser solidário e tolerante, desenvolver 
um forte espírito cívico e formar uma sólida base de 
aprendizado para o resto das suas vidas.

As Voluntárias da Caridade ali encontraram espaço 
para fazer suas campanhas de atendimento e orientação 
de adultos e crianças carentes, cujo lema é estimular o 
potencial das pessoas em situação de extrema pobreza 
e oferecer-lhes meios para cuidar de si e se livrar do 
mero assistencialismo, depois de “matar a fome”. Os 
projetos ‘Quem tem fome tem pressa’, ‘Laços do Amor’, 
‘Fabricando com Amor’ e ‘Jesus Misericordioso’ são alguns 
dos exemplos desse grupo que foi agraciado com um novo 
espaço para atendimento e formação, graças ao apoio de 
Irmã Bernadete Rodrigues.

A Clínica de Fisioterapia projetada por Irmã Bernadete 
e erguida para atender aos idosos abrigados expressa a 
clareza da direção do Instituto São Vicente de Paulo sobre 
a importância de cuidar do corpo, a casa da alma dos 
seres humanos. Por fim, a alegria de conhecer o Espaço 
da Gameleira, que continua oferecendo uma prazerosa 
sombra, construída com recursos doados por ex-alunos 
do Externato São José que, como eu, levaram saudades 
daquela frondosa figueira.

Após o gentil convite de Irmã Bernadete para a missa 
de um ano de falecimento do padre Hachid Ilo Beserra de 
Souza, na capela onde fiz minha primeira comunhão, saí 
escoltada pelo senhor que cuida dos jardins do Instituto há 
mais de 17 anos. Ao sentar no carro, respirei fundo e senti 
que a gameleira ainda está viva.

Iêda 
   Lima

Colaboração

A morte da gameleira

Iêda Lima é economista, pesquisadora, escritora e sócia 
correspondente do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Da Redação

Alexandre Costa Teixeira
20/5/2022 – No Rio de Janeiro 
(RJ). Militante histórico do 
Partido dos Trabalhadores (PT). 
Era avesso ao que se poderia 
chamar de “esquerda festiva” e se 
apresentava para a luta nas horas 
mais difíceis.Sindicalista, atuante na CUT-RJ, era 
também ativo nas ruas. Foi dele a ideia de erguer 
o “Lula Gigante”, um boneco inflável que marcou 
presença em manifestações Brasil afora, enquanto 
o ex-presidente estava preso em Curitiba (PR). O 
boneco virou símbolo de resistência.

Foto: Brasil247

Ahmed Benaissa
20/5/2022 – Aos 78 anos. Ator 
argelino morreu horas antes 
da estreia de ‘Sons of Ramses’, 
filme do qual fez parte do elenco, 
estrear no Festival de Cannes. 
No filme, ele interpretou o pai de 
Ramsés. Ele fez mais de 120 filmes e peças de 
teatro ao longo da carreira. Entre os títulos dos 
quais participou estão ‘Ma révolution’ (2016) e 
‘Os Fantasmas de Ismael’ (2017).

Foto: Adoro Cinema

Marlene Salgado de Oliveira
21/5/2022 – Aos 86 anos. Educadora 
e reitora da Universidade Salgado 
de Oliveira. Era considerada uma 
referência na área da educação 
nos municípios de São Gonçalo 
e Niterói, no Rio de Janeiro. Foi 
fundadora do Colégio Dom Hélder Câmara e 
da Universidade Salgado de Oliveira. Ela se 
graduou em Filosofia pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF), em 1962, com mestrado em 
Educação na mesma instituição, em 1979.

Foto: Divulgação

Alexandre Santos Carneiro
22/5/2022 – Em Santa Rita (PB), 
assassinado. Ele e o pai estavam 
em um bar no bairro Tibiri II 
quando se envolveram em uma 
confusão. Eles foram perseguidos 
e foram alvos de vários disparos. O 
pai ficou ferido.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Quando morre alguém de 
quem se gosta, o que fica 
por aqui sofre muito pela 

dor da perda e pelo mistério 
que ultrapassa os limites da 

compreensão humana.”Hildeberto 
Barbosa Filho
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Maria Rosa Vieira
22/5/2022 – Aos 18 anos, na PB-004, 
entre Santa Rita e Cruz do Espírito 
Santo, na Região Metropolitana 
de João Pessoa, em acidente de 
motocicleta. Ela foi atingida por 
um carro que teria invadido a 
contramão.

Foto: Notícia Paraíba

Johan Konings
21/5/2022 – Aos 80 anos, em Belo 
Horizonte (MG), em decorrência 
de um aneurisma cerebral. Padre 
jesuíta, filósofo, filólogo e doutor 
em Teologia pela Universidade 
Católica de Lovaina (Bélgica), 
ele era professor titular da Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia (Faje) e autor de vários livros.
Radicado no Brasil desde 1972, foi membro da 
equipe da CNBB que se dedicou à coordenação 
de Tradução e Revisão oficial da Bíblia.

Foto: Reprodução



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO PARA APRESENTAR NOVA DOCUMENTAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022
Senhores Licitantes empresa: LUIZ SILVA VIEIRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cadastrada 

no CNPJ nº 07.818.323/0001-36, com fundamento no § 3º do art. 48 da lei 8666/93, estabeleço o 
prazo de 8 (oito) dias úteis, até 06.06.2022, para apresentar nova documentação, da Tomada de 
Preços nº 00017/2022,  Com a ausência provocará sua inabilitação. Dessa forma a habilitação está 
condicionada a apresentação da documentação descrita no Edital.

Aguiar - PB, 24 de Maio de 2022
Adriana Aparecida de Assis

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos, de acordo com o Pregão Presencial 

nº 00008/2022.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: AGRO SHOP COMÉRCIO EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 27.636.436/0001-28.  
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de patrulha mecanizada 

(trator agrícola e colhedora de forragens), atendendo ao convênio nº 912827/2021, Plata Forma + 
Brasil nº 525041/2021, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município 
de Aguiar-PB, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e a 
Prefeitura Municipal de Aguiar-PB – ITEM 02.

VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2022.

Aguiar - PB, 19 de Maio de 2022.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de forma parcelada para confecção de material de 
identidade visual e gráfico para o Município de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXANDRO 
SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - R$ 14.060,67; FLAVIA ALMEIDA SILVA - R$ 44.290,60; MARIA 
HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 - R$ 30.631,50; RB GRAFICA DIGITAL EIRELI - R$ 
33.863,30; SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA - R$ 59.723,00.

Alcantil - PB, 17 de Maio de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

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

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de forma parcelada para confecção de material de identidade visual 
e gráfico para o Município de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - R$ 14.060,67; FLAVIA ALMEIDA SILVA - R$ 
44.290,60; MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 - R$ 30.631,50; RB GRAFICA DIGITAL 
EIRELI - R$ 33.863,30; SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA - R$ 59.723,00.

Alcantil - PB, 20 de Maio de 2022
ROMONOVAL ALVES DA COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de forma parce-

lada para confecção de material de identidade visual e gráfico para o Municipio de Alcantil – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA 
E ESPORTES 12.361.1005.2053 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 
12.365.1005.2013 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 13.392.1007.2014 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO 06.006–FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 
10.301.1008.2023 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF 10.301.1008.2024 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL 10.301.1008.2025 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA 
FARMÁCIA BÁSICA 10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRA-
MAS DO S 10.301.1008.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 10.302.1008.2027 
– DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID 10.302.1008.2028 – DESEN-
VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 10.302.1008.2029 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO CAPS 10.305.1008.2031 – MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.007–
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. 
DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 08.244.1009.2035 – MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA 20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 22/05/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00111/2022 - 23.05.22 - ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 
03291831411 - R$ 14.060,67; CT Nº 00112/2022 - 23.05.22 - FLAVIA ALMEIDA SILVA - R$ 44.290,60; 
CT Nº 00113/2022 - 23.05.22 - MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 - R$ 30.631,50; 
CT Nº 00114/2022 - 23.05.22 - RB GRAFICA DIGITAL EIRELI - R$ 33.863,30; CT Nº 00115/2022 
- 23.05.22 - SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA - R$ 59.723,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de exames diagnósticos por imagem – 
Ultrassonografia, para atender a rede pública de saúde do Município de Arara PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos: 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE 
10.301.2001.2023 MANTER OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 600. 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de. Saúde – S.M.S. 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.2001.2024 MANTER ASPS – BLC CUSTEIO: ATEN-
ÇÃO BÁSICA 600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de. Saúde – S.M.S. 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.2001.2025 MANTER AS 
AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500. RECURSOS ORDINáRIOS 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.2001.2026 MANTER ASPS 
– BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR 500. RECURSOS ORDINáRIOS 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600. Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de. Saúde – S.M.S. 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Estadual 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Arara e: CT Nº 00056/2022 - 16.05.22 - JOSE ALVES NETO - R$ 380.278,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00005/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE UMA CRECHE 
NO MUNICIPIO DE ARARA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 19/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Junho de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas especializadas para deso-
bstrução de tubulações de esgoto, limepza de fossas e aluguel de banheiros químicos. 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 120/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: 
cplareial2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 24 de Maio de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação 
da Escola Municipal E. F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, conforme especificações do projeto 
básico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AGUIAR 
& AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA - R$ 1.923.338,47.

Aroeiras - PB, 24 de Maio de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal E. F. 
JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, conforme especificações do projeto básico. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Aguiar & Aguiar Construções Ltda. - CNPJ 
23.587.584/0001-49. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Américo, 80 - Centro - 1º Andar 
- Aroeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396-1020.

Aroeiras - PB, 24 de Maio de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Junho de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TELHAS E PERFIL PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. 
AQUISIÇÃO DE TELHAS E PERFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; 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. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 24 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Belém, através do Senhor Luis Sebastião Alves, Pregoeiro deste 
Município, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 
0013/2022, que, tendo em vista que a empresa arrematante dos itens (2,4,10,20,25,26,48,49,50,61, 
64,72,79,81,89,105,106,136,137,149,152,153,162,175,190,193,199,206,207,215) do objeto AQUI-
SIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BELÉM-PB NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO não ter cumprido as 
obrigações contratuais, assim sendo CONVOCO as Empresas remanescentes na ordem de classifi-
cação:  ARTMED COMERCIAL EIRELI - CNPJ nº 04.361.467/0001-18; CIRÚRGICA MONTEBELLO 
LTDA-CNPJ nº 08.674.752/0001-40 DROGAFONTE LTDA CNPJ nº 08.778.201/0001-26; EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ nº 26.156.923/0001-20; NNMED DISTRIB. IMP. 
EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ nº 15.218.561/0001-39; PHOSPODONT LTDA CNPJ 
nº 04.451.626/0001-75, para manifestar seu interesse de contratar com os itens remanescentes 
no prazo de 3 (três) dias a contar da data dessa publicação. A contratação se dará nas mesmas 
condições propostas nos lances registrados em Ata. 

Belém, 24 de maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESPECIALIDADES 
JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA CONSULTAS, RETORNOS E PRO-
CEDIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: DERMOESTETICA – CLINICA DERMATOLOI-
CA E ESTETICA – EIRELI - R$ 58.800,00; POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - R$ 
374.040,00; SEMEP – SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - R$ 134.400,00.

Belém - PB, 24 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 
DE FÓRMULAS LÁCTEAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS (REFERENTE AOS 
ITENS REMANESCENTES DOS PREGÕES Nº 0025/2022 e Nº 0026/2022) PARA O ATENDIMEN-
TO DE PACIENTES E USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
EM SAÚDE 500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 411.3.3.90.32.01 MATERIAL, 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUN-
DO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 427.3.3.90.32.01 
MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.306.0478.2072 MANTER O 
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA NUTRICIONAL 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 507.3.3.90.32.01 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00134/2022 - 20.05.22 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE S/A - R$ 73.600,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB, através de sua Pregoeira Substituta, informa a 

desclassificação, no pregão supracitado, da empresa META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (META 
INVESTIMENTOS), inscrita no CNPJ sob o nº29.903.019/0001- 20, em observância ao Parecer 
Jurídico nº 327/2022-PGM, no qual foi aplicada à referida empresa a penalidade de IMPEDIMENTO 
DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPÍO DE CABEDELO PELO PRAZO DE 02 (DOIS) 
ANOS, em consonância com o art. 7º da Lei nº10.520/2002, conforme publicado no Diário Oficial do 
Estado, Ed. Nº 17.604 - Pág. 37, de 28/04/2022. Assim sendo, convoca as empresas participantes 
do Pregão Eletrônico Nº 00005/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO MEDIANTE 
NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, para reabertura da sessão, a qual ocorrerá no dia 30 
de Maio de 2022, às 09:00hs, no endereço eletrônico: www.licitacaocabedelo.com.br. Referência: 
horário de Brasília/DF. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis.

Telefone: (083) 3250-3121 - Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 24 de Maio de 2022

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para prestação dos 
Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT, (ESTUDO URODINAMICO) visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 09 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 09 de Junho de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; 
www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 24 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de pintura visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde durante o decorrer do ano de 2022. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 10 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 legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 24 de Maio de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA NA REABILI-
TAÇÃO DE PACIENTES, NAS UNIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. 
ALFREDO BARBOSA – HMMPAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Junho 
de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 13 de Junho de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitaca-
ocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 23 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Perma-

nente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, 
às 10:00 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVI-
MENTAÇÃO E DRENAGEM DA BACIA DO PORTAL DO POÇO. Recursos: próprios. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 24 de Maio de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA 
NA REABILITAÇÃO DOS PACIENTES QUE ADENTRAR AS UNIDADES ATUAL E DA NOVA SEDE 
DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA DE CABEDELO–PB, NO 
ÂMBITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HMMPAB. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 14 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 14 de 
Junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 24 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA  nº 2.05.051/2022/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 2.05.051/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, 
com vistas à contratação com a pessoa jurídica: ELLY SOM LTDA – CNPJ: 01.752.306/0001-67 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO 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$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos 
reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1019.2137/ 08.122.2001.2141. Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 
15001000/ 16600000.

Campina Grande, 24 de maio  de 2022.
VALKER NEVES SALES 

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA  nº 2.05.050/2022/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 2.05.050/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com 
vistas à contratação com a pessoa jurídica: GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
TURISTICO LIMITADA – CNPJ: 18.520.941/0001-11 para CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO:  ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO 
SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETO-
RIALIDADE, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamen-
tária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141. Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de 
Recursos: 15001000.

Campina Grande, 24 de maio  de 2022.
VALKER NEVES SALES 

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA  nº 2.05.049/2022/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 2.05.049/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à 
contratação com a pessoa jurídica: VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA 05959949466 – CNPJ: 
41.319.825/0001-50 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DO 
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$ 10.000,00 (dez mil, 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, 24 de maio  de 2022.
VALKER NEVES SALES 

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE  CAMPINA GRANDE

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2022, 
para o dia 09 de Junho de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Ca-
zuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.
licita@gmail.com. 

Campina Grande - PB, 24 de Maio de 2022
JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.076/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.076/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E ELLY SOM LTDA. OBJETO CONTRA-
TUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 
ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRI-
MEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. VIGÊNCIA: 45 DIAS A PARTIR 
DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.051/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 08.243.1019.2137/ 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE 
DE RECURSOS: 15001000/ 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E LAURIVAN 
DA SILVA BARBOSA. VALOR GLOBAL: R$ 17.200,00 (DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 24/05/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.075/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.075/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO MU-

NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
TURISTICO LIMITADA. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO 
DO EVENTO:  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 LICITA-
ÇÃO Nº 2.05.050/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 
15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E EWERTON SOUZA CRISPINIANO. VALOR 
GLOBAL: R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 24/05/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.074/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.074/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA 
05959949466. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO 
AO VIVO DO 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 2.05.049/2022/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 VENEZIANO GONÇALVES 
PEREIRA. VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 24/05/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 07 de 
Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 24 de Maio de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: Conclusão da reforma do Ginásio da 

Pousada, neste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Serra 
Construções e Serviços Eireli - CNPJ 14.031.903/0001-44. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Km 3 - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de 
Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis.

Conde - PB, 23 de Maio de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
UM VEÍCULO E UMA MÁQUINA PESADA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO/
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 
019/2011/99; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas nor-
mas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 24 de Maio de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 13:30 horas do dia 09 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MONUMENTO ARTÍSTICO NA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 24 de Maio de 2022
VANDSO NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Pregão, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02 e 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 
Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 24 de Maio de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Pregão, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 24 de Maio de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de alimentos destinados a atender as necessidades das 
Secretarias Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do 
Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 
02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 
Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de 
C Mamanguape 02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 04 122 0210 2002 Manut. das Ativ. 
do Poder Executivo 04 122 0210 2003 Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio 04 123 0210 
2004 Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria 04 122 0210 2007 Manut das Ativ da Secret 
de Infra Estrutura 12 361 2390 2052 Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNAT 
20 605 0960 2018 Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura 08 244 4870 2016 Manut. das 
Ativ. do Fundo de Assistência social 27 813 2240 2019 Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes 
e Lazer 18 541 4560 2020 Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente 10 301 4280 2021 
Manut. do Fundo Municipal de Saúde 13 392 2470 2013 Manut. das Ativ. Culturais do Município 
3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00145/2022 - 23.05.22 
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 321.107,50.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de limpeza destinados a atender as necessidades das Secre-

tarias Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 
02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Se-
cretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal 
de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 
02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 04 122 0210 2002 Manut. das Ativ. do Poder Executivo 
04 122 0210 2003 Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cípio 04 123 0210 2004 Manut. das 
Ativ. de Contabilidade e Tesouraria 04 122 0210 2007 Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura 
12 361 2390 2052 Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNAT 20 605 0960 2018 
Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura 08 244 4870 2016 Manut. das Ativ. do Fundo de 
Assistência social 27 813 2240 2019 Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer 18 541 
4560 2020 Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente 10 301 4280 2021 Manut. do Fundo 
Municipal de Saúde 13 392 2470 2013 Manut. das Ativ. Culturais do Município 3390.30 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00146/2022 - 23.05.22 - MAIS ESTOQUE 
COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 279.372,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 08/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 08/2022, que objetiva: Aquisições de equipamentos 
“CFTV” – (Circuito Fechado de Televisão) para melhor atender às necessidades administrativas, 
oferecendo maior segurança às Unidades Educacionais, Ônibus Escolares e Prédio Sede da Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO – ME - R$ 96.228,00. Fica a empresa vencedora 
do certame convocada para a assinatura do Termo de Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 24 de Maio de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 09.2022.
O Pregoeiro Oficial do Município de Cuitegi/PB, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Cen-

tro – Cuitegi/PB, torna Público aos interessados em participar do Certame Licitatório PREGÃO 
PRESENCIAL 09.2022, do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisições de materiais elétricos 
diversos, exercício 2022, o ADIAMENTO da referida licitação de 26.05.2022, para 09.06.2022, às 
09h00min. JUSTIFICATIVA: Acolhimento de impugnação ao Edital com alterações nos requisitos 
habilitatórios. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 12, Parágrafo 3º do Decreto Federal nº 3.555/2000. Outros 
esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, 
no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br.

Cuitegi/PB, 24 de maio de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de 
forma parcelada de gêneros alimentícios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da 
rede de ensino municipal deste município; ADJUDICO o seu objeto a: CHRISTIANNY MAROJA 
EIRELI - R$ 2.076,00; COSTA OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI - R$ 329.595,98.

Curral de Cima - PB, 23 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de gêneros alimentícios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da rede de 
ensino municipal deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CHRISTIANNY MAROJA EIRELI - R$ 2.076,00; COSTA OLIVEIRA HIPERMERCADO 
VAREJISTA EIRELI - R$ 329.595,98.

Curral de Cima - PB, 23 de Maio de 2022
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. OBJETO: Aquisição de forma parcelada de 

gêneros alimentícios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da rede de ensino muni-
cipal deste município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
CHRISTIANNY MAROJA EIRELI - CNPJ 04.462.687/0001-38. COSTA OLIVEIRA HIPERMERCADO 
VAREJISTA EIRELI - CNPJ 34.731.357/0001-61. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Josefa 
Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 98708-0527.

Curral de Cima - PB, 23 de Maio de 2022
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.089/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, às 09hs:00min  horas do 
dia 07/06/2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para: 
Aquisição de forma parcelada de pneus novos e acessórios para utilização nos veículos e máquinas, 
integrantes da frota do município de Desterro/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br 

Desterro - PB, 17 de maio de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.072/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 2ª REUNIÃO

OBJETIVO: Contratações de serviços de fornecimento de refeições pronta (tipo almoço) destinado 
aos servidores e prestadores de serviços quando estiver a serviço do município de Desterro/PB, 
ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital

A reunião as 10:hs30min do dia 07 de junho de 2022, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-fei-
ras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@
gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 17 de maio de 2022
Gislayne Crisley Henriques Soares

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.086/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2022
OBJETIVO: Aquisição de produtos de padaria e confeitaria (pão, Bolachas...) destinado as 

secretarias do município de Desterro/PB, conforme as condições estabelecidas no anexo I e Edital.
A reunião as 09:hs00min do dia 07 de junho de 2022 na sala da CPL, informação no endereço 

Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às 
sextas-feiras, das 8hs:00min às 12hs:00min. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-
-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 17 de maio de 2022.
Gislayne Crisley Henriques Soares

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉ-
TRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO DE 
ESPERANÇA – 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 1.907/19; Decreto Municipal nº 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 23 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00013/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de carnes para atender a Creche, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, Eja, Ensino Especial e 
Mais Educação do Município de Esperança–PB; ADJUDICO o seu objeto a: JCASIF COMERCIO 
VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 604.074,00.

Esperança - PB, 24 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00013/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
carnes para atender a Creche, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, Eja, Ensino Especial e Mais 
Educação do Município de Esperança–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 604.074,00.

Esperança - PB, 24 de Maio de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00013/2022
Aos 24 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Centro - Esperan-
ça - PB, nos termos da Decreto Federal nº 1.459, de 31 de Janeiro de 2007; Decreto Municipal nº 
1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00013/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de carnes para atender a 
Creche, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, Eja, Ensino Especial e Mais Educação do Município 
de Esperança–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 42.878.093/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

CARNE BOVINA, TIPO ACÉM, 
CONGELADA, COM NO MÁXIMO 
10% DE SEBO E GORDURA. 
COM COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIOS. ACONDICIONADA 
EM EMBALAGEM PRÓPRIA 
DE 2 KG, TRANSPARENTE, 
ATÓXICA, NÃO VIOLADA, 
RESISTENTE, QUE GARANTA 
A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATÉ O MOMENTO 
DO CONSUMO, COM SELO 
DO SERVIÇO ESTADUAL DE 
INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL OU SELO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL (SIF).

KG 2800 33,40 93.520,00

2

CARNE DE CHARQUE, PONTA 
DE AGULHA, CARNE BOVINA 
SEM OSSO, SALGADA E 
SECA, COM BAIXO TEOR DE 
GORDURA, EMBALAGEM A 
VÁCUO DE 1KG, COM SELO 
DO SERVIÇO ESTADUAL DE 
INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL OU SELO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL (SIF).

KG 2800 38,60 108.080,00

3

CARNE BOVINA, TIPO 
MÚSCULO, CONGELADA, 
COM NO MÁXIMO 10% DE 
SEBO E GORDURA. COM 
COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIOS. ACONDICIONADA 
EM EMBALAGEM PRÓPRIA 
DE 2 KG, TRANSPARENTE, 
ATÓXICA, NÃO VIOLADA, 
RESISTENTE, QUE GARANTA 
A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATÉ O MOMENTO 
DO CONSUMO, COM SELO 
DO SERVIÇO ESTADUAL DE 
INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL OU SELO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL (SIF).

KG 4800 29,00 139.200,00

4

CARNE BOVINA, MOÍDA, 
DIANTEIRA, CONGELADA, COM 
NO MÁXIMO 10% DE SEBO E 
GORDURA, COM ASPECTO, 
COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIOS. ACONDICIONADA 
EM EMBALAGEM PRÓPRIA 
DE 2 KG, TRANSPARENTE, 
ATÓXICA, NÃO VIOLADA, 
RESISTENTE, QUE GARANTA 
A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATÉ O MOMENTO 
DO CONSUMO, COM SELO 
DO SERVIÇO ESTADUAL DE 
INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL OU SELO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL (SIF).

KG 4800 19,00 91.200,00

5

COXA E SOBRECOXA DE 
FRANGO, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, CONGELADOS. 
ACONDICIONADOS EM 
EMBALAGEM PRÓPRIA DE 
1 KG, TRANSPARENTE, 
ATÓXICA, NÃO VIOLADA, 
RESISTENTE, QUE GARANTA 
A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATÉ O MOMENTO 
DO CONSUMO, COM SELO 
DO SERVIÇO ESTADUAL DE 
INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL OU SELO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL (SIF).

KG 4200 12,30 51.660,00

6

PEITO DE FRANGO, DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, 
C O N G E L A D O , 
ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM PRÓPRIA 
DE 1KG, TRANSPARENTE, 
ATÓXICA, NÃO VIOLADA, 
RESISTENTE, QUE GARANTA 
A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATÉ O MOMENTO 
DO CONSUMO, COM SELO 
DO SERVIÇO ESTADUAL DE 
INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL OU SELO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL (SIF).

KG 4200 16,30 68.460,00

7

PEIXE, TIPO FILÉ DE 
MERLUZA, CONGELADO, DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, 
SEM PELE OU ESCAMAS, 
SEM ESPINHA, COM 180G 
EM MÉDIA, ISENTO DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E ORGANOLÉPTICAS), 
COM SELO DO SERVIÇO 
ESTADUAL DE INSPEÇÃO 
DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL OU SELO DO SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO FEDERAL 
(SIF). ACONDICIONADA EM 
EMBALAGEM DE 1KG E DE 
MATERIAL TRANSPARENTE 
ATÓXICO.

KG 1400 30,40 42.560,00

8

OVO DE GALINHA, TAMANHO 
PADRÃO (MÉDIO), DE 1ª 
QUALIDADE, COM BOA 
APARÊNCIA, SEM MANCHAS 
OU FRAGMENTO, ISENTO 
DE SUJIDADES, FUNGOS 
E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. 
ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM APROPRIADA 
(CAIXA COM 30 UNIDADES), 
COM SELO DO SERVIÇO 
ESTADUAL DE INSPEÇÃO 
DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL OU SELO DO SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF).

CAIXA 280 15,20 4.256,00

9

QUEIJO, TIPO MUSSARELA, 
FABRICADO À BASE DE 
LEITE DE VACA, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, FATIADO, 
ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM ATÓXICA DE 
1KG, LIMPA, NÃO VIOLADA, 
RESISTENTE. COM ETIQUETA 
DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, PESO, PRAZO 
DE VALIDADE SERVIÇO 
ESTADUAL DE INSPEÇÃO 
DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL OU FEDERAL (SIF).

KG 140 36,70 5.138,00

TOTAL 604.074,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00013/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00013/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA.
CNPJ: 42.878.093/0001-00.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
Valor: R$ 604.074,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 24 de Maio de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE REFEIÇÕES PRONTAS, EM ATENDIMEN-
TO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO 
MUNICÍPIO DE GADO BRAVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 24 de Maio de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO CONFORME TERMO 
DE COMPROMISSO 202143198–5, REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO 
BRAVO – PB E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 07 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 08:31 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; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.
com.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 25 de Maio de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ASSESSORIA EM LICI-
TAÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
- PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03501/2021 - Joselma Silva Bezerra - Eireli - ME - 1º 
Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 69.600,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 06.05.22

FUNDO MUNICIPAL DE  SAUDE DE GUARABIRA
RESULTADO DE JULGAMENTO

DE RECURSO – 63.2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, 

planejamento, promoção e execução de eventos visando atender as necessidades da adminis-
tração pública, com decisão da autoridade superior dos recursos administrativos interposto pela 
empresa VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME  obteve-se o seguinte resultado:  INDEFERIR   
provimento ao recurso interposto pela referida empresa. O processo correrá com os trâmites e 
prazos normais e os autos constam no processo para eventual verificação. Publique-se e intime-se.

Guarabira, 23 de maio  de 2022.
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR

REF: TOMADA DE PREÇOS 00007/2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 2,56%  sobre o valor 

total do contrato de R$ 1.091.170,94 (HUM MILHÃO E NOVENTA E HUM MIL CENTO E SETENTA 
REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), no valor de R$ 27.897,01 (Quarenta e Hum Mil e 
trinta e nove reais e três centavos), resultando no valor  de 1.119.067,95 (HUM MILHÃO CENTO 
E DEZENOVE MIL SESSENTA E SETE REAIS E NOVETA E CINCO CENTAVOS) conforme a 
justificativa técnica em anexo, para Contratação de empresa no ramo pertinente Para Conclusão 
dos serviços de construção do   Parque Municipal de Eventos- Poeta Ronaldo Cunha Lima no 
Município de Guarabira/PB conforme Contrato de Repasse n° 1023.538-40/2015., conforme 
justificativa técnica em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 18.547.219/0001-
70- ANTONIO DOMICIANO DANTAS

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de realizar acréscimos 
de quantitativos devido  a diferença de topografia gerando a utilização de embasamento em pedra 
argamassada , escavação e aumento no quantitativo do chapisco, massa única, pintura e alvenaria.

DATA TERMO ADITIVO: 20/05/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para os servi-
ços de limpeza de fossas, locação de sanitários químicos e outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00061/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00224/2022 
- 08.04.22 até 31.12.22 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP -R$ 319.629,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos permanente destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA. - R$ 215.160,00.

Gurinhém - PB, 23 de Maio de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: Eventual Aquisição de 
hortifrutigranjeiros destinada a atender as necessidades deste Município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA 06855927408 
- R$ 213.600,00.

Gurinhém - PB, 20 de Maio de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP C/13 KG (C0NTEÚDO E VASILHAMES) E AGUÁ MINE-
RAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE JARBAS DE FARIAS - R$ 94.000,00.

Gurinhém - PB, 20 de Maio de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Eventual Aquisição de hortifrutigranjeiros destinada a atender as necessidades 

deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: 02.01 
GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDI-
CA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO – 02.02 SECRETARIA 
DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO 
E CONTROLE INTERNO – 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 
04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
– 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 MANUTEN-
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (12.361.0005.2039 MANUTENÇÃO 
E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANS-
PORTE ESCOLAR – 12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
– 12.365.0013.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 12.366.0005.2011 
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 EXECUCAO DO 
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚ-
DE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 
– FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 
CAPS – 10.301.0006.2035 Operacionalização DO NASF – 10.301.0006.2043 MANUTENÇÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 OPERACIONA-
LIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 PROGRAMA 
VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
–15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 26.782.0014.2049 
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO – 08.243.0010.2051 
MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS/ – 08.243.0018.2017 
ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/
CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO 
SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/CRAS) 
– 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) 
– 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 
– 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00058/2022 - 20.05.22 - 
MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA 06855927408 - R$ 106.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanente destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste 
município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2022. DOTAÇÃO: 02.05 SECRETA-
RIA DE SAUDE 10.122.0015.1038 REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0006.2055 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
10.301.0006.1028 REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10.301.0006.2013 
GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – PAB FIXO 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – FMS 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS 10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO 
NASF 10.301.0006.2043 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
D 10.302.0006.2036 OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU 
4.4.90.52.01 Equipamentos E Material Permanente – Recurso do ministério da saúde, conforme 
proposta nº 11739.873000/1210–02 – 11739.873000/1210–03. VIGÊNCIA: até o final do exercí-
cio financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 
00060/2022 - 23.05.22 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 207.560,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB, através do CT nº 1081394–76 e 
SIGONV Nº 923778 – PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITÓRIAL via CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 24 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h15min do dia 09 de junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de pneus, câmaras de ar e outros, exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca - PB, 24 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09h45min do dia 09 de junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de pneus, 
câmaras de ar e outros, exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca - PB, 24 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 
Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 14 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de móveis/similares 
e outros equipamentos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 24 de Maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2022, que objetiva: Contratação do show artístico da Banda FORRÓ DA SACANAGEM, 
para se apresentar em praça pública no dia 22/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 
2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAFAEL SOARES 
DA SILVA 07465509440 - R$ 12.000,00.

Itapororoca - PB, 24 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional para Elaboração de Projeto Básico para Implantação de 
Sistema de Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos no município de Itapororoca/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00208/2022 - 
20.05.22 - BRUNO SOARES LEAL - R$ 20.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de material e instrumentais odontológicos destinados a atender 
as demandas operacionais do Município. O Pregoeiro Oficial, devidamente autorizado, no uso de 
suas atribuições torna público aos interessados que após análise dos recursos administrativos 
interposto pelas as empresas: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 29.312.896/0001-26 e a 
empresa ORTOSHOP COMERCIO LTDA – CNPJ: 03.965.517/0001-03. DECIDE julgar pelo conhe-
cimento dos RECURSOS.  E pelo provimento  RECURSO DEFERIDO da EMPRESA: ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA – CNPJ: 03.965.517/0001-03; E pelo não provimento RECURSO INDEFERIDO 
da EMPRESA: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 29.321.896/0001-26   . As cópias dos 
recursos e da analise encontram-se à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, anteriormente divulgado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br

Itatuba - PB, 24 de Maio de 2022.
JUSCELINO MONTEIRO DA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08h30min HORAS DO DIA 06 DE 
JUNHO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALI-
ZADO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO – 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 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br 

Juazeirinho - PB, 24 de Maio de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 14h30min HORAS DO DIA 06 DE 
JUNHO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 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-A/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 
Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br 

Juazeirinho - PB, 24 de Maio de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
MEDICOS ESPECIALIZADOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. ADITA-
MENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00199/2021 - Gama Servicos de Diagnosticos Por Imagens 
Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 16.05.22

EXTRATO DE ADITIVOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA 

FRETAMENTO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execu-
ção do objeto contratado 1º Aditivo - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00131/2021 - Damiao Luiz de Souza - R$ 45.000,00;  CT 
Nº 00132/2021 - Edivanio Pereira da Silva -R$ 45.000,00;  CT Nº 00133/2021 - Isaque de Souza Lima 
- R$ 45.000,00;  CT Nº 00134/2021 - Jose Adalberto Ferreira - R$ 45.000,00;  CT Nº 00135/2021 - Jose 
de Arimateia Venancio Cavalcanti - R$ 45.000,00;  CT Nº 00136/2021 - Kezia de Moura Souza - R$ 
45.000,00;  CT Nº 00137/2021 - Kleiton de Moura Souza - R$ 45.000,00;  CT Nº 00138/2021 - Marcos 
Santos Flor - R$ 45.000,00;  CT Nº 00139/2021 - Renato Brandão - R$ 45.000,00;  CT Nº 00140/2021 
- Valdineide dos Santos Nascimento - R$ 45.000,00;  CT Nº 00141/2021 - Ailton Silva Barbosa - 1º 
Aditivo - R$ 45.000,00;VIGENCIA:12 (doze)Meses  ASSINATURA: 03.05.22

 
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA 
FRETAMENTO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDA-
DE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado 1º Aditivo - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00154/2021 - Adalberto Alves de Oliveira - - R$ 
57.600,00; CT Nº 00155/2021 - Adeilton Menezes Santos - R$ 18.000,00; CT Nº 00157/2021 - Antonio 
da Silva Barros - R$ 18.000,00; CT Nº 00158/2021 - Cicero Gomes Pedrosa - R$ 18.000,00;CT Nº 
00159/2021 - Edmar Araujo de Albuquerque - R$ 26.400,00; CT Nº 00160/2021 - Eliene de Andrade 
Cavalcanti - R$ 26.400,00; CT Nº 00161/2021 - Fabiano Silva do Nascimento - R$ 18.000,00;  CT 
Nº 00162/2021 - Gilmar da Silva - R$ 18.000,00;  CT Nº 00163/2021 - Jose de Arimateia Oliveira 
de Morais - 1º Aditivo - R$ 18.000,00;  CT Nº 00164/2021 - Joselito Jose da Rocha - R$ 13.200,00;  
CT Nº 00165/2021 - Kleiton Marques Alves da Silva - R$ 60.000,00;  CT Nº 00166/2021 - Laercio 
Antonio de Oliveira Figueiredo - R$ 33.600,00;  CT Nº 00167/2021 - Marcos Antonio Brandao 
Amaro - R$ 26.400,00;  CT Nº 00168/2021 - Noaldo Roberto dos Santos - R$ 24.000,00;  CT Nº 
00169/2021 - Tarcísio Ramos de Oliveira - R$ 28.998,00;  CT Nº 01156/2021 - Alexandre Pereira 
Ribeiro - R$ 58.800,00; VIGENCIA:12 (doze)Meses  ASSINATURA: 06.05.22

EXTRATO DE ADITIVOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA 

LOCAÇÃO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado 1º Aditivo - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00171/2021 - Edmilson Chaves da 
Silva - R$ 84.000,00;  CT Nº 00172/2021 - Arthur Queiroga de Oliveira - R$ 84.000,00;  CT Nº 
00173/2021 - Ednaldo Alves de Souza Junior - R$ 48.000,00;  CT Nº 00174/2021 - Gildemar Dionisio 
Almeida -R$ 62.400,00;  CT Nº 00175/2021 - Jose Edmar da Costa de Oliveira - R$ 31.200,00;  CT 
Nº 00176/2021 - Jose Robercy Oliveira Silva - $ 48.000,00;  CT Nº 00177/2021 - Marco Antonio 
Silva - R$ 69.600,00;  CT Nº 00178/2021 - Maria Cristina Almeida Farias - R$ 36.000,00;  CT Nº 
00179/2021 - Robson Iêdo Brandão - R$ 48.000,00;  CT Nº 00180/2021 - Rodrigo Pequeno - R$ 
63.840,00;  CT Nº 00181/2021 - Severino Ramos Ribeiro Cavalcanti - R$ 72.000,00;  VIGENCIA:12 
(doze)Meses  ASSINATURA: 06.05.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FOR-
NECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 
DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00235/2021 - Eder 
Batista de Sousa - 1º Aditivo - R$ 124.800,00; VIGENCIA:12 (doze)Meses  ASSINATURA: 26.05.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISI-
ÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
MARIZOPOLIS – PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 06 de Junho de 2022. Início 
da fase de lances: 09:31 horas do dia 06 de Junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizópolis - PB, 24 de Maio de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Unidade 
Móvel de saúde, destinados a secretaria de saúde do município de Marizópolis - PB. Abertura da 
sessão pública: 15:00 horas do dia 06 de junho de 2022. Início da fase de lances: 15:31 horas do 
dia 06 de junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizópolis - PB, 24 de Maio de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0038/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 08:30 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 clínica especializado para 
a prestação dos serviços de exames especializados destinados a secretaria de saúde de Marizópolis. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto 
Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 24 de maio de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
O PREGOEIRO OFICIAL COMUNICA O ADIAMENTO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLI-

CA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, PARA O DIA 01 DE JUNHO DE 2022 ÀS 09:30 
HORAS; E DO INÍCIO DA FASE DE LANCES PARA OCORRER NESSA MESMA SESSÃO 
PÚBLICA. REFERÊNCIA: HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF. INFORMAÇÕES: DAS 08:00 AS 12:00 
HORAS DOS DIAS ÚTEIS, NA RUA RAIMUNDO SILVA, 302 - CENTRO - PASSAGEM - PB. 
TELEFONE: (83) 34783001. E-MAIL: ADMINISTRACAO@PASSAGEM.PB.GOV.BR. SITE: 
WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

PASSAGEM - PB, 24 DE MAIO DE 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2022

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através de seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados, o pedido de impugnação do edital por parte da empresa COESA 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob o nº 26.947.586/0001-90, PARA CONTRA RAZOES. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Pedra 
Branca-PB e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 23 de maio de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2022
RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 

8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00005/2022, para a contratação da empresa E F VILDEMAR 
S DA COSTA - MZX ENTRETENIMENTO CNPJ nº 15.484.236/0001-18, localizada a R 7 41 CONJ 
PLANALTO ITAPE/ PARQUE DOIS IRMAOS / FORTALEZA / CE/ 60761-310, cujo objeto é a 
contratação do ARTISTA DOCA DO VALE, para animar as festividades do XXXIV João Pedro do 
município de Pedra Branca no dia 09 de julho de 2022, com o valor global de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), conforme constar do respectivo contrato de prestação de serviços.

Pedra Branca- PB, em 21 de março de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2022
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00005/2020, - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa E F VILDEMAR S DA COSTA - MZX 
ENTRETENIMENTO CNPJ nº 15.484.236/0001-18, com o valor global de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais),cujo objeto é a contratação do ARTISTA DOCA DO VALE, para animar as festividades do 
XXXIV João Pedro do município de Pedra Branca no dia 09 de julho de 2022.

Pedra Branca- PB, em 21 de março de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0005/2022. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  E F VILDEMAR S DA COSTA - MZX ENTRETENIMENTO CNPJ nº 

15.484.236/0001-18.
OBJETO: contratação do ARTISTA DOCA DO VALE, para animar as festividades do XXXIV João 

Pedro do município de Pedra Branca no dia 09 de julho de 2022.
valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
VIRGENCIA 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 28 de abril de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2022
RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 

8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00004/2022, para a contratação da empresa ICZ GRAVACOES, 
PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA (ZÉ CANTOR) - CNPJ nº 43.915.507/0001-88, 
localizada a AV AVENIDA EUSEBIO DE QUEIROZ, nº 4579, Bairro CENTRO, na cidade EUSEBIO- 
CE, cujo objeto é a contratação da BANDA ZÉ CANTOR para animar as festividades do XXXIV João 
Pedro do município de Pedra Branca no dia 08 de julho de 2022, com o valor global de R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil reais), ), conforme constar do respectivo contrato de prestação de serviços.

Pedra Branca- PB, em 21 de março de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2022
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2020, - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa ICZ GRAVACOES, PARTICIPA-
COES E ENTRETENIMENTOS LTDA (ZÉ CANTOR) - CNPJ nº 43.915.507/0001-88, com o valor 
global de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), cujo objeto é a contratação da BANDA ZÉ 
CANTOR para animar as festividades do XXXIV João Pedro do município de Pedra Branca no dia 
08 de julho de 2022.

Pedra Branca- PB, em 21 de março de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0004/2022. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA (ZÉ 

CANTOR) - CNPJ nº 43.915.507/0001-88.
OBJETO: contratação da BANDA ZÉ CANTOR para animar as festividades do XXXIV João 

Pedro do município de Pedra Branca no dia 08 de julho de 2022.
valor global de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
VIRGENCIA 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 28 de abril de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

 INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2022
RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 

8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00007/2022, para a contratação da empresa FERREIRA 
PRODUCOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ nº 07.551.949/0001-29, localizada a R 
7 41 CONJ PLANALTO ITAPE/ PARQUE DOIS IRMAOS / FORTALEZA / CE/ 60761-310, cujo 
objeto é a contratação da BANDA DE FORRO OS 3 DO NORDESTE, para animar as festivi-
dades do XXXIV João Pedro do município de Pedra Branca no dia 08 de julho de 2022, com o 
valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme constar do respectivo contrato 
de prestação de serviços.

Pedra Branca- PB, em 04 de abril de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2022
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2020, - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa FERREIRA PRODUCOES LOCAÇO-
ES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ nº 07.551.949/0001-29, com o valor global de R$ 22.000,00 (vinte e 
dois mil reais), cujo objeto é a contratação da BANDA DE FORRO OS 3 DO NORDESTE, para animar 
as festividades do XXXIV João Pedro do município de Pedra Branca no dia 08 de julho de 2022.

Pedra Branca- PB, em 04 de abril de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0007/2022. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  FERREIRA PRODUCOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ nº 

07.551.949/0001-29.
OBJETO: contratação da BANDA DE FORRO OS 3 DO NORDESTE, para animar as festividades 

do XXXIV João Pedro do município de Pedra Branca no dia 08 de julho de 2022.
valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 
VIRGENCIA 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 05 de abril de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00027/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa JOURDALANY COSTA BENICIO 
DINIZ – ME - CNPJ nº 46.031.200/0001-02, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 25.999,68 (vinte e 
cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) e o Valor Global Estipulado 
de R$ 311.996,16 (trezentos e onze mil novecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), 
com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 
atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2022.

Piancó – PB, em 11 de maio de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00028/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa JOURDALANY COSTA BENICIO 
DINIZ – ME - CNPJ nº 46.031.200/0001-02, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
e o Valor Global Anual de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) com o objeto a Contratação de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2022.

Piancó – PB, em 11 de maio de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00027/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ – ME - CNPJ nº 46.031.200/0001-02. 
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2022.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 25.999,68 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e oito centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 311.996,16 (trezentos e onze mil novecentos e noventa e 
seis reais e dezesseis centavos).

Piancó – PB, em 11 de maio de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00028/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ – ME - CNPJ nº 46.031.200/0001-02.
OBJETIVO: Contratação de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documen-

tação, para prestação de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da Família 
(PSF) atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA 
N° 00002/2022. 

VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Piancó – PB, em 11 de maio de 2022.  
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2022 – cujo Objeto é: 

“PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADAS NO 
MUNICÍPIO DE PUXINANÃ - PB”. Decisão: IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa 
GR CONSTRUTORA EIRELI, mantendo inalterada a decisão anteriormente prolatada, declarando 
INABILITADA a empresa RECORRENTE. As razões de julgamento se encontram disponibilizadas no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã/PB, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro, no horário 
de expediente. Referência legal: Lei nº 8.666/93. Data do Julgamento do Recurso: 18/05/2021. Vistas do 
processo poderão ser obtidas perante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada 
a sessão pública para abertura das propostas preços para o dia 27/05/2022, às 10h00min, Setor de 
Licitações da Prefeitura de Puxinanã/PB, Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã – PB.

Puxinanã – PB, 23 de maio de 2022.
BRENDA YASMIM CARVALHO DE MELO

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: SERVIÇO DE LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 7 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS 
E EXAMES FORA DO MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: G O L NETO EIRELI - R$ 50.400,00.

Remígio - PB, 20 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 7 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS 
E EXAMES FORA DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: G O L NETO EIRELI - R$ 50.400,00.

Remígio - PB, 23 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00003/2022, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ADEILZA BATISTA DE SOUZA - R$ 5.032,50; ADILMA PEREIRA FERNANDES - R$ 6.860,00; 
ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA - R$ 8.231,00; ANA MARIA DOS SANTOS - R$ 3.696,00; ARIANY 
PEREIRA FERNANDES - R$ 6.860,00; CARLOS ANTONIO BARBOSA LIRA - R$ 2.652,50; CICERA 
SILVA CASADO - R$ 9.512,50; DAMIÃO FERNANDO DE MEDEIROS - R$ 3.038,50; ELIZABETH 
ANANIAS BARBOSA - R$ 10.525,50; FRANCISCO DAMIÃO HENRIQUES - R$ 4.332,00; GUSTAVO 
CAMILO SABINO - R$ 30.000,00; IGOR DELFINO GOMES DA SILVA - R$ 6.016,00; JOSEMAR 
RIBEIRO DO NASCIMENTO - R$ 30.000,00; JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - R$ 
30.000,00; MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA - R$ 6.482,50; MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS PEREIRA - R$ 3.216,50; MARIA DE FATIMA ANDRÉ VIEIRA DE SOUZA - R$ 5.039,00; 
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA - R$ 6.696,00; MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA 
COSTA - R$ 6.696,00; MARIA SALETE SIMPLICIO DOS SANTOS - R$ 3.236,00; NOEL DA SILVA 
OLIVEIRA - R$ 4.765,50; PATRÍCIA CORDEIRO DE AGUIAR - R$ 6.680,00; PAULO RICARDO DA 
SILVA DELGADO - R$ 6.232,50; REJANE DE LIMA NUNES - R$ 10.243,50; SEVERINO GOMES 
MONTEIRO - R$ 8.129,00; SIDINEIA CAMILO BEZERRA - R$ 3.680,00; TEREZINHA SERAFIM 
DOS SANTOS - R$ 4.522,00.

Remígio - PB, 04 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO 
o seu objeto a: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - R$ 1.484,00; GO VENDAS ELETRONICAS 
EIRELI - R$ 1.949,00; MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - R$ 
281.694,60; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 320.646,69; MP3 DISTRIBUIÇÃO E IM-
PORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR – EIRELI - R$ 64.681,40; MULTI QUADROS 
E VIDROS LTDA - R$ 34.566,50; OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 
- R$ 4.660,00; VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 - R$ 101.848,15.

Remígio - PB, 20 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 
- R$ 1.484,00; GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - R$ 1.949,00; MARCELA ELIZABETE DE 
MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - R$ 281.694,60; MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUJO - R$ 320.646,69; MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL 
ESCOLAR – EIRELI - R$ 64.681,40; MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - R$ 34.566,50; OFFICE 
DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$ 4.660,00; VANESSA CAETANO FRANCA 
DE AQUINO LEITE 05307428456 - R$ 101.848,15.

Remígio - PB, 23 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: EMPRESA PARA COLETA 
DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CRIL EMPREENDIMENTO 
AMBIENTAL LTDA - R$ 37.200,00.

Remígio - PB, 20 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00003/2022. OBJETO: EMPRESA PARA COLETA DE 

LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cril Empreendimento Ambiental Ltda - CNPJ 
09.234.399/0001-40. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - 
Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00025/2022. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 

EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do res-
pectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores: Darlu Indústria Têxtil Ltda - CNPJ 40.223.106/0001-79. Go Vendas 
Eletronicas Eireli - CNPJ 36.521.392/0001-81. Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto 
Eireli - CNPJ 22.526.394/0001-59. Maria Cristiane Lemos de Araujo - CNPJ 05.457.026/0001-87. 
Mp3 Distribuição e Importação de Utilidades e Material Escolar - Eireli - CNPJ 17.063.665/0001-47. 
Multi Quadros e Vidros Ltda - CNPJ 03.961.467/0001-96. Office do Brasil Importacao e Exportacao 
Eireli - CNPJ 11.094.173/0001-32. Vanessa Caetano Franca de Aquino Leite 05307428456 - CNPJ 
44.132.269/0001-05. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - 
Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 – Secretaria de Educação 1230610012021 – 
Manutenção do Programa Merenda Escolar 3390.30 – Material de Consumo Fonte: 15010000 – Re-
cursos Ordinários 15520000 – Transferências dos Recursos FNDE referente ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 10001/2022 - 04.05.22 - MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS PEREIRA - R$ 3.216,50; CT Nº 10002/2022 - 04.05.22 - DAMIÃO FERNANDO DE 
MEDEIROS - R$ 3.038,50; CT Nº 10003/2022 - 04.05.22 - SEVERINO GOMES MONTEIRO - R$ 
8.129,00; CT Nº 10004/2022 - 04.05.22 - ELIZABETH ANANIAS BARBOSA - R$ 10.525,50; CT Nº 
10005/2022 - 04.05.22 - REJANE DE LIMA NUNES - R$ 10.243,50; CT Nº 10006/2022 - 04.05.22 
- FRANCISCO DAMIÃO HENRIQUES - R$ 4.332,00; CT Nº 10007/2022 - 04.05.22 - ADIVANA DE 
AGUIAR ALMEIDA - R$ 8.231,00; CT Nº 10008/2022 - 04.05.22 - PAULO RICARDO DA SILVA 
DELGADO - R$ 6.232,50; CT Nº 10009/2022 - 04.05.22 - CARLOS ANTONIO BARBOSA LIRA - 
R$ 2.652,50; CT Nº 10010/2022 - 04.05.22 - MARIA DE FATIMA ANDRÉ VIEIRA DE SOUZA - R$ 
5.039,00; CT Nº 10011/2022 - 04.05.22 - TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS - R$ 4.522,00; CT Nº 
10012/2022 - 04.05.22 - IGOR DELFINO GOMES DA SILVA - R$ 6.016,00; CT Nº 10013/2022 - 04.05.22 
- JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO - R$ 30.000,00; CT Nº 10014/2022 - 04.05.22 - ADILMA 
PEREIRA FERNANDES - R$ 6.860,00; CT Nº 10015/2022 - 04.05.22 - GUSTAVO CAMILO SABINO 
- R$ 30.000,00; CT Nº 10016/2022 - 04.05.22 - SIDINEIA CAMILO BEZERRA - R$ 3.680,00; CT Nº 
10017/2022 - 04.05.22 - ADEILZA BATISTA DE SOUZA - R$ 5.032,50; CT Nº 10018/2022 - 04.05.22 
- ANA MARIA DOS SANTOS - R$ 3.696,00; CT Nº 10019/2022 - 04.05.22 - MARIA APARECIDA CA-
MILO BEZERRA - R$ 6.482,50; CT Nº 10020/2022 - 04.05.22 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 
SILVA - R$ 6.696,00; CT Nº 10021/2022 - 04.05.22 - PATRÍCIA CORDEIRO DE AGUIAR - R$ 6.680,00; 
CT Nº 10022/2022 - 04.05.22 - MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA - R$ 6.696,00; CT Nº 
10023/2022 - 04.05.22 - ARIANY PEREIRA FERNANDES - R$ 6.860,00; CT Nº 10024/2022 - 04.05.22 
- MARIA SALETE SIMPLICIO DOS SANTOS - R$ 3.236,00; CT Nº 10025/2022 - 04.05.22 - NOEL 
DA SILVA OLIVEIRA - R$ 4.765,50; CT Nº 10026/2022 - 04.05.22 - CICERA SILVA CASADO - R$ 
9.512,50; CT Nº 10027/2022 - 04.05.22 - JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - R$ 30.000,00.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00006/2021. ADITAMENTO: Reajuste de preço con-
tratado - Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00082/2021 - Ecosolo Gestao Ambiental de Residuos Ltda - CNPJ: 
11.955.108/0001-54 - 1º Aditivo - acréscimo de 10% - equivalente a R$ 18.000,00. O valor conso-
lidado passa para R$ 198.000,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 05.05.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
OBJETO: Execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede municipal de ensino, 

junto a Secretaria de Educação deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento 
das seguintes empresas: APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, D J DA SILVA, JOAO LE-
ANDRO LELIS FILHO – ME, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, JOSE PAULO LIRA SEGUNDO, 
JOSE WILSON SANTOS, JOSILDO JOAO DE LIMA, MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO 
38294209864, SEBASTIÃO SOARES GONZAGA para continuação dos trabalhos – FASE DE HA-
BILITAÇÂO, que será realizado no dia 31 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, 24 de maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos 

serviços de pavimentação em paralelepípedos e Drenagem das Ruas: Carreira e Jaqueira na Vila 
Regina, localizadas na Zona Urbana do município de Rio Tinto–PB, conforme contrato de repasse 
n° 1075429–51/2021, 1075433–32/2021,1075434–58/2021, e 1075435–85/2021 – MDR/CAIXA. 
LICITANTES HABILITADOS: ANCORA CONSTRUTORA LTDA; APN CONSTRUCOES E SER-
VICOS EIRELI; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; D2R3 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DIAS CONSTRUCOES LTDA; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL E LOCACOES EIRELI; GILCIMARA AVILA BATISTON; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; HGS CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; PR CONSTRUCOES 
EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SAMPAIO CONSTRUCOES E SERVI-
COS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA ARANTES EIRELI; GR CONSTRU-
TORA EIRELI; IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI; JGM ENGENHARIA 
E INCORPORACAO LTDA; NILDO CONSTRUCOES EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; 
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
02/06/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 24 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos em Ruas da Comunidade de Piabuçú , localizadas na Zona 
Rural do município de Rio Tinto–PB, conforme contrato de repasse n° 1077438–68/2021 – MDR/
CAIXA. LICITANTES HABILITADOS: ANCORA CONSTRUTORA LTDA; APN CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; D2R3 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DIAS CONSTRUCOES LTDA; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL E LOCACOES EIRELI; GILCIMARA AVILA BATISTON; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; HGS CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; PR CONSTRUCOES 
EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SAMPAIO CONSTRUCOES E SERVI-
COS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA ARANTES EIRELI; GR CONSTRU-
TORA EIRELI; IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI; JGM ENGENHARIA 
E INCORPORACAO LTDA; NILDO CONSTRUCOES EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; 
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
02/06/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 24 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Junho 2022, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TU-
RISMO E LAZER DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812–1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. 
Edital: https://licitacoes.santa rita.pb.gov.br catego ria /e ditais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 24 de Maio de 2022
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - 
Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Junho 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 
ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812–1795. E-mail: pmsrlicitapubli-
ca@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santa rita.pb.gov.br catego ria /e ditais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 24 de Maio de 2022
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

Santa Rita - PB, 24 de maio de 2022. 
O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2022, que obje-

tiva: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANU-
TENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA   SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, SEMOB, DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- SINALVIDA - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA
CNPJ: 04.523.923/0001-89
Valor R$: 1.260.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ ALVES DE MORAIS
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTA-

ÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES (CAPOEIRAS E CAMA-
NO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO–PB. Data e local, às 09h00min do dia 
14/06/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, 08, Centro, São Bentinho 
- PB. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

São Bentinho - PB, 24 de maio de 2022.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
CESTAS BÁSICAS para serem distribuídas com famílias carentes do Município de São Bentinho/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J.T.A. COMERCIO DE 
ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 204.320,00.

São Bentinho - PB, 19 de Maio de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material de permanente (moveis e eletroeletrônicos), para atender a demanda de todas Secretarias 
do Município de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 232.938,00; ARGOS LTDA - R$ 47.205,00; 
CANAPU COMÉRCIO DE DISTRINUIÇÃO LTDA - R$ 56.730,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS LTDA - R$ 187.870,00.

São Bentinho - PB, 23 de Maio de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para construção de muro de proteção da garagem Municipal 

de São Bentinho/PB, conforme Projeto Básico. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: R 1 CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 115.015,19. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Fica 
desde já convocado a empresa supramencionada para no prazo de 5 (cinco) dias uteis apresentar 
proposta com as devidas correções dos percentuais de ISS, PIS e CONFINS, conforme determi-
nações do item 7.3.16 do edital.

São Bentinho - PB, 24 de Maio de 2022
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS para serem distribuídas com famílias 
carentes do Município de São Bentinho/PB. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00121/2022 - 20.05.22 
- J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 204.320,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material de permanente (moveis e eletroeletrônicos), para 
atender a demanda de todas Secretarias do Município de São Bentinho – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00122/2022 - 24.05.22 
- ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 232.938,00; CT Nº 00123/2022 - 24.05.22 - ARGOS 
LTDA - R$ 47.205,00; CT Nº 00124/2022 - 24.05.22 - CANAPU COMÉRCIO DE DISTRINUIÇÃO 
LTDA - R$ 56.730,00; CT Nº 00125/2022 - 24.05.22 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
LTDA - R$ 187.870,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00080/2022
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para 

construção de  CRECHE  com capacidade para 50 ( cinquenta crianças ) com base  no programa  
PARAÍBA PRIMEIRA INFANCIA  conforme plano de trabalho e projeto anexo  NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, e termo de convenio nº. 0508/2021

Reunião as 09hs:00mins do dia 13 de junho de 2022.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 

54 - Centro- São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07hs:30min as 11hs:30min, 
site do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.
licitacao@saojoselt.pb.gov.br

São José da Lagoa Tapada-PB, 23 de maio de 2022
Joao Jucelio Silva Do Vale
Presidente da CPL/PMSJL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote. Objeto: Aquisição 
de Patrulha Mecanizada para o município de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 
7 de Junho de 2022 às 13h30 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico 
www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 24 de Maio de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 07 de Junho  de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para a prestação 
de serviços na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalar, odontológico 
e de fisioterapia deste Município.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacao-
solanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 24 de Maio de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/00069
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

DATA DE ABERTURA: 08/06/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 08/06/2022 – ÀS 14h.

REGISTRO CGE Nº 22-00920-0
LICITAÇÃO BB Nº 940515

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA - PARTE II.

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 acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrôni-
co, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição 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.centraldecom-
pras.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: 500 
– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. 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, 24 de maio de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2022
PROCESSO Nº 19.000.007195.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BANCO 
DE SANGUE, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAM-
PINA GRANDE PB - HRETCG e HOSPITAL DAS CLINICAS DE CAMPINA GRANDE - HCCG, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00949-2
João Pessoa, 24 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2022
PROCESSO Nº 19.000.005004.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTU-
CHO E TONNER, destinado ao LACEN, HEMOCENTRO, CPAM e CPJM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00951-6
João Pessoa, 24 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022
PROCESSO Nº 31.202.000607.2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, 
destinado à Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba - SUPLAN, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00955-8
João Pessoa, 24 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2022
PROCESSO Nº 19.000.013852.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVA-
DAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PREPARO E VENDA DE REFEIÇÕES NOS 91 (NOVENTA E 
UM) MAIORES MUNICÍPIOS PARAIBANOS, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE HABITANTES, 
DESPROVIDOS DO PROGRAMA DOS RESTAURANTES POPULARES, DESTINADO À SECRE-
TARIA DE ESTADO DO DENSENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00960-6
João Pessoa, 24 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2022
PROCESSO Nº  19.000.000514.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÕES DIVERSAS (SONORIZAÇÃO, TELÃO, MESAS, TENDAS ETC), DESTINADO À 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/SEJEL E FUNDO DE APOIO 
AO ESPORTE E LAZER/FAEL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  22-00940-8
João Pessoa, 24 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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, discussão e vota-
ção 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.

Comarca de 3ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 
0838949-19.2019.8.15.2001. Ação: INDENIZAÇÃO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito em substitui-
ção na 3ª Vara Cível da Capital, DR. JOSÉ HERBERT LUNA LISBOA, em virtude da Lei, etc. 
Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este 
Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por AUTOR: RAYSSA DANTAS 
DE AZEVEDO ALMEIDA em face de RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO, que através do 
presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima re-
ferido RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO, atualmente em local incerto e não sabido, para, 
querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a). E para que ninguém possa alegar ignorância, o 
presente Edital será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça e publicado 
em jornal de grande circulação local. 3ª Vara Cível da Capital-Pb, 21 de janeiro de 2022. Eu, 
HAMILTON P. GOMES, Técnico/Analista Judiciário desta vara, o digitei. JOSÉ HERBERT LUNA 
LISBOA, Juiz(a) de Direito

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO  
SINDISCAD 

Rua Capitão Pedro Moreira, s/n – Centro - Cacimba de Dentro – PB - CNPJ -  13.218.515/0001-
04 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES GERAIS - A Presidente do SINDISCAD em 
exercício, por decisão judicial, que prorrogou o mandato da última gestão até que seja finalizado 
o processo eleitoral e empossados os eleitos,  CONSIDERANDO a mesma decisão judicial 
constante no processo 0800174-27.2022.8.15.0061, determinando que seja publicado novo 
edital das eleições, “abrindo a oportunidade para que todos os interessados possam concorrer 
às vagas nele estabelecidas, evitando a adoção de comportamento que implique em cerce-
amento do direito de participação de quem efetivamente preencha as condições de disputar 
os cargos”, CONSIDERANDO, também, que não houve a destituição da Comissão Eleitoral, 
escolhida em assembleia geral pelos filiados em 15 de janeiro de 2022, vem convocar todos 
os servidores municipais filiados ao SINDISCAD, e aptos para votarem e serem votados, de 
acordo com o Estatuto da entidade, para participarem das ELEIÇÕES GERAIS que irão definir, 
democraticamente, os destinos de sua entidade representativa, de acordo com o calendário 
eleitoral abaixo, nos termos estatutários: ELEIÇÕE GERAIS - DIRETORIA EXECUTIVA E 
CONSELHO FISCAL e respectivos suplentes, conforme Artigo 12 (11 membros Titulares, e 03 
membros suplentes, da Diretoria); Artigo 24 (03 membros titulares e 02 membros suplentes do 
Conselho Fiscal). DATA DA ELEIÇÃO: 02 de julho de 2022; LOCAL: Sede do Sindicato, na Rua 
Capitão Pedro Moreira, s/n – Centro - Cacimba de Dentro/PB – CEP 58230-000; HORÁRIO DA 
ELEIÇÃO: Das 08h00min às 16h00min; PRAZO PARA REGISTRO DE CHAPAS: 15 (quinze) 
dias contados, atendendo o que preceitua o Artigo 29, com a publicação deste Edital nesta 
data, ou seja, prazo até o dia 09 de junho de 2022. Demais normas estatutárias averiguar no 
Estatuto Social e Calendário Eleitoral completo, disponibilizados na sede do SINDISCAD e 
mídias sociais do sindicato. - Cacimba de Dentro/PB, 25 de maio de 2022. SÉPHORA THOMAZ 
CAVALCANTE - Presidente SINDISCAD.

EDITAL DE REVOGAÇÃO E DE NOVA CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, a Comissão Pró Fundação, presidida pelo Dr. Vander Francisco Costa, 

na forma da legislação vigente, resolve revogar expressamente o edital publicado em 25/03/2022, 
no jornal “A União”, Diversidade, página nº 19, bem como publicar novo edital de convocação da 
assembleia de fundação do Sindicato Nacional das Entidades dos Serviços Sociais, de Aprendi-
zagem e de Formação Profissional Vinculados ao Sistema Sindical “S”, para redesignar a data de 
realização da assembleia e excluir a representatividade das entidades vinculadas aos setores da 
Agricultura e Pecuária (rural), Comércio, Indústria e o setor de Cooperativas. Em razão da alteração 
da data de realização da referida assembleia, ficam convocados todos os membros, pessoas jurí-
dicas e instituições dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação Profissional Vinculados 
ao Sistema Sindical “S”, pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, com finalidade de 
prestar assistência social e qualificação profissional, em todos os Estados da Federação e no 
Distrito Federal, EXCETO as entidades vinculadas aos setores da Agricultura e Pecuária (rural), 
Comércio, Indústria e o de Cooperativas, para participarem da Assembleia Geral de Fundação 
do SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS, DE APRENDIZAGEM 
E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADOS AO SISTEMA SINDICAL “S”, a se realizar, de 
forma presencial, no dia 13 (treze) do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 
16h00min (dezesseis horas), em primeira chamada, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, ao 
SAUS, Quadra 1, Bloco J, número 10/20, Sala 707, Edf. Clésio Andrade, CEP 70.070-944, matérias 
da Ordem do Dia que permanece inalterada: 1) Fundação do Sindicato Nacional dos Empregadores 
dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação Profissional Vinculados ao Sistema “S” 
para representar a categoria econômica das instituições dos Serviços Sociais, de Aprendizagem 
e de Formação Profissional Autônomas Vinculas ao Sistema Sindical pertencentes ao sistema 
“S”, pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, com base territorial em todos os Estados 
da Federação e no Distrito Federal; 2) Discussão e aprovação do Estatuto do Sindicato Nacional 
dos Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e Formação Profissional Vinculados 
ao Sistema “S”; 3) Eleição, Apuração e Posse da Primeira Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 
membros titulares e suplentes do Sindicato Nacional dos Empregadores dos Serviços Sociais, 
de Aprendizagem e Formação Profissional Vinculados ao Sistema “S”; 4) Outros assuntos de 
interesse da categoria das instituições dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação 
Profissional Vinculados ao Sistema Sindical “S”,  inclusive,  eventual inclusão das entidades 
econômicas do sistema “S” vinculadas aos setores acima excetuados, facultando a sua adesão, 
se futuramente assim o desejarem. Assim ocorrendo, deverão ser efetuadas todas as alterações 
pertinentes e necessárias; 5) Autorização para que a diretoria eleita possa pleitear perante aos 
órgãos competentes o registro sindical. Não havendo quórum legal, a Assembleia será realizada 
30 (trinta) minutos após, no mesmo local e com qualquer número de participantes. (a) Vander 
Francisco Costa – Presidente da Comissão de Pró fundação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONGRESSO DA UMAC
Fica convocado o 2º Congresso Municipal da UMAC- União Municipal das Associações Comu-

nitárias Rurais e Urbanas de Patos-PB, conforme o estatuto social, para o dia 9 de julho de 2022, 
sábado, no Auditório da Associação Comercial de Patos, localizada na Rua José Gomes Alves, 38, 
Andar 2, Centro, CEP: 58.700-250, Patos-PB, a partir das 08:00 da manhã, onde será discutida a 
seguinte pauta: 1. Eleger e Empossar a Diretoria da entidade e o Conselho Fiscal, 2. Determinar 
as linhas de atuação da entidade, 3. Avaliar e reformular os estatutos. Patos-PB 23 de maio 2022.

José Roberto de Lima
Presidente.

EDITAL
O Presidente da Academia Paraibana de Medicina, no uso das suas atribuições Estatutárias e 

Regimentais, comunica que está aberta, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da presente publica-
ção, a inscrição para o preenchimento da cadeira nº 31, cujo Patrono é a Dra. Neuza de Andrade 
Monteiro, vaga em decorrência do pedido de desligamento do Acad. Gutenberg Pessoa Botelho Filho.. 

A inscrição deverá ser feita na sede da Academia, situada à Avenida Dom Pedro II, nº 1335 – 
Torre, no horário das 8 às 12 horas de segunda a sexta-feira. As normas se encontram no mesmo 
local da inscrição à disposição dos interessados.

João Pessoa, 23 de maio de 2022.

 João Gonçalves de Medeiros FIlho
Presidente da APMED

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNPJ 09 012 493 0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da SEPLAH 
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de instalação para a obra de qualificação 
da Sede do SAMU, a ser instalado na Rua Otavio Novais, S/N, CEP: 58101-605, Bairro: Ponta de 
Campina, Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu a SEMAPA Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação para Licença de Instalação refe-
rente a obra da Praça de Terceira Idade, situado à Área verde 10, entre avenidas Oceano Atlântico 
e Oceano Pacífico, Bairro de Intermares. CEP: 58310-000, Cabedelo - PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

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 Tra-
vessia Urbana no município de Lagoa de Dentro - UF: PB. Processo: 2022-001732/TEC/LAC-0302.

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 Instalação. Para a atividade de implantação da Rodovia PB-082, 
trecho: Salgado de São Felix / Acauã UF: PB. Processo: 2022-001733/TEC/LI-8446.

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 Dona Inês - UF: PB. Processo: 2022-
001738/TEC/LAC-0303.

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 Desterro - UF: PB. Processo: 2022-001742/TEC/LAC-0304.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2022 Publicidades

PAULO LUCENA LIRA,  CPF - 
150.923.304-06 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de 
Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 
de Cabedelo a Licençade Operação 
para Construção Civil – Galpão Co-
mercial Situado à Av. Dra. Maria Da 
Luz Vasconcelos Bezerra, Sn, Lot. 
Cidade Recreio, Quadra Q-J, Lote 
L-07, Recanto Do Poço, Cabedelo/PB.
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