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Opera Paraíba: Estado 
zera fila de cirurgias e 
vai ampliar programa
Apenas este ano, projeto que conta com a adesão de quase 100% dos municípios paraibanos já 
realizou sete mil procedimentos eletivos e poderá ter, em 2022, solicitação via aplicativo. Página 5

Foto:Francisco França/Secom-PB

Fest Aruanda Primeiro dia do maior evento de cinema da Paraíba 
celebra resistência do audiovisual e tem exibição do curta ‘A Canga’. Página 4

Últimas
Foto: Ortilo Antonio

Sob sol e chuva Sem cobertura nem assento, pontos de ônibus do Centro 
de João Pessoa não oferecem infraestrutura básica aos passageiros. Página 8

Prêmio José Lins do Rego 
apresenta obras vencedoras 
Livros selecionados em cinco categorias serão publicados 
graças à parceria da Funesc com a EPC.  Página 9

Colunas

Lidar com as incertezas faz parte da vida de 
quem empreende. O importante é não perder o 

foco, utilizar a inteligência emocional para lidar com 
as dificuldades desses momentos  Página 17

Fabrício Feitosa
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Cultura

Jurandy do Sax faz críticas à
privatização do Parque do Jacaré
Medida anunciada pelo prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, 
prevê cobrança de ingresso para o pôr do sol.  Página 14

Assistência social Começa hoje o pagamento do 
Abono Natalino para 524 mil famílias paraibanas. Página 3
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Ritmo nordestino Forró é eleito supergênero 
e torna-se Patrimônio Cultural do Brasil. Página 20

Políticas

Esportes

Durante anúncio oficial da antecipação da 
meta do Opera Paraíba, governador João 

Azevêdo cumprimenta Maria de Fátima da 
Silva, uma das beneficiadas do programa

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

462.450

22.167.781

267.829.762

9.555

616.251

5.279.200
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

5.924.712

317.474.217

7.809.694.904
Crítica social Artista cearense instala vaca magra no lugar 
do “touro de ouro”, em frente à Bolsa de Valores, em SP. Página 18

Foto: Instagram @marciapinheiroficial

José Leite Guerra sempre foi todo ouvidos 
para o mundo, o que quer dizer que ele jamais fez 

vistas grossas e ouvidos moucos à via-crúcis do 
homem sobre a terra.  Página 10

Sérgio de Castro Pinto

João Pessoa reduz intervalo 
da terceira dose para 120 dias
A partir de hoje, será necessário esperar quatro e não mais 
cinco meses após a segunda dose contra a Covid.  Página 6

Belo e Treze anunciam 23 novos 
contratados nos próximos dias
Na preparação para a temporada 2022, Botafogo deve apre-
sentar cinco nomes, enquanto o Galo promete 18.  Página 21
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Este dezembro não está quente apenas por ser o mês 
inaugural do verão. A temperatura também sobe a galope, no 
termômetro político, devido à aproximação do ano eleitoral. As 
articulações – principalmente para as disputas à Presidência 
da República e aos governos estaduais - saem dos bastidores 
e ganham visibilidade crescente, expondo o tabuleiro e as 
primeiras jogadas de homens e mulheres que ensaiam suas 
candidaturas.

Não se sabe ao certo o perfil das eleições de 2022. Especula-
se, no entanto, que o embate será acirrado, sobretudo para o 
cargo supremo, ou seja, o de presidente da República, com o 
atual mandatário arriscando lances cada vez mais ousados 
– como, aliás, já vem acontecendo - para tentar manter-se no 
poder. Para isso, não importam as leis de responsabilidade fiscal, 
o respeito às dissidências e o não cumprimento de promessas de 
campanha.

Como não poderia deixar de ser, o eleitorado será o fiel da 
balança. O verdadeiro signatário dos programas de governo 
vencedores, daí a imensa responsabilidade que têm os eleitores 
e eleitoras. Depende deles a transformação social pela via do 
sufrágio universal. De certo modo, o voto é o instrumento mais 
valioso da revolução democrática. Um simples apertar de botões 
pode fazer implodir um gabinete presidencial.

Daí também a importância da conscientização. Do 
acompanhamento sistemático da vida política nacional, 
em todas as esferas, para conhecimento dos processos de 
elaboração das leis. Mais que isso, das finalidades das normas 
aprovadas nos Legislativos. É preciso saber da essência das 
regras e de seus autores e autoras, para separar o joio do trigo, 
ou seja, o que é de interesse público e o que beneficia instâncias 
muito particulares.

O Brasil clama por consciência, tendo em conta que a 
natureza pede socorro e a sociedade continua sendo dilacerada 
por doenças, desemprego e pobreza. É possível mudar isso 
apenas com votos? Não. O sufrágio é uma atitude, e esta deve 
ter plenitude, que se traduz na participação efetiva da vida em 
comunidade. Votar sem ter a dimensão da importância desse ato 
é, de certa forma, compactuar com tudo o que de negativo aí está.

O que aí está Ideias que fazem sofrer
Se coisas tivessem sentidos, quando 

fossem quebradas, sentiriam alguma dor. As 
partes dos nossos corpos, quando fratura-
das, sofrem consequentemente. As dores do 
corpo curam-se, mesmo quando a solução se 
torne dolorida. Segue-se o princípio lógico: 
retirada a causa, elimina-se o efeito. Nesse 
processo, acontecem falácias causais, como, 
elimina-se o efeito, tentando retirar a causa. 
Seria assim remediar a febre, pensando que 
estaria curando a inflamação... Essas seriam 
quanto às dores da realidade material, con-
tudo a febre cura, avisa e faz reagir o corpo 
contra seu estado inflamatório. 

No mundo das coisas virtuais, a ideia 
assim se configura, desde o mais remo-
to tempo, como as do Mito da Caverna de 
Platão. São coisas materialmente irreais, 
mas ao nos fazerem sofrer, po-
demos dizer que são ideias que 
nos causam alegria, acelerando 
nossos corações; ou tristezas 
ou mágoas que nos causam dor. 
Enfim, são ideias que nos tra-
zem sofrimento. O medo de um 
fictício monstro; a crença de um 
caótico fim do mundo, com o 
Sol nos irradiando com mais de 
100 graus centrígrados; e outras 
ideias do gênero causam-nos ansiedade, e 
poderíamos dizer: dor. A desconfiança de 
que o companheiro está sendo traído pela 
companheira ou a companheira pelo compa-
nheiro tem sido uma dor, reconhecidamente 
vulgar, suposição irreal que causa mágoa, 
ansiedade e outras neuroses, colocando su-
posto “traído” num estado de “dor de ideia”, 
bem diferente do que outras dores do corpo, 
como a dor de dente, de barriga, de cortes, 
de fraturas ou de unha encravada, contudo, 
quem padece, mesmo moralmente, sente 
dor. Talvez, nessa mesma nave, colocam-se 
as vítimas de fake news. Afinal, um pouqui-
nho de dor aperfeiçoa o pensamento.

Cura-se dor de ideia com outra ideia. 
Os comprimidos relaxantes, chás, drogas e 

bebidas em excesso são passageiros paliati-
vos. Há ideias que causam alegria e outras, 
tristeza, como é a ideia filosófica de Hei-
degger ao intuir o nada humano, no mundo 
da existência; isso dói, em quem busque o 
sentido de viver. Não adianta procurar nos 
Florais de Bach, o medicamento definitivo, 
o que seria uma coisa para curar uma ideia. 
Quem sofre da ideia de ser perseguido deve 
se convencer de que não é perseguido... Algu-
mas atitudes distraem, como cantar, dançar, 
rezar ou orar, e talvez ler reconfortantes 
filosofias. Mas, somente a ideia contrária 
combate definitivamente a ideia que causa 
dor, devindo esta última uma ideia apagada. 

As ideias movem o mundo, tanto é as-
sim que os inertes não pensam ideias. E há 
uns que, por excesso, só vivem no mundo 

das ideias, jamais iniciam uma 
ação... E dentre tais inertes, 
alguns usurpam as ideias dos 
outros, até descobrirem a verda-
deira origem da ideia usurpada. 
Verifica-se que muitos vivem 
das ideias alheias, comumente 
são os que, ao ouvirem suges-
tões numa reunião, falam no 
final, aproveitando-se do pre-
tenso “poder de síntese”. As 

ideias originais podem ser geniais ou abso-
lutamente estúpidas ou ineptas. As originais 
criativas têm longevidade; as estúpidas, 
fôlego curto. A boa ideia não precisa de força, 
impõe-se por si só, e remotamente ganha 
as eventuais batalhas para as quais ela foi 
o elã. A ideia tanto motiva a guerra, como 
a paz, dependendo de quais entranhas do 
pensamento ela saia; se é superficial, foi da 
superficialidade que ela foi gerada. Nesse 
sentido, as ideias são livres, jamais prisionei-
ras de cadeias, correntes e amarras, mesmo 
assim são sempre sujeitas à dor. No dia em 
que anunciarem a morte do Papa Francisco, 
eu sentirei uma dor de ideia. Existem ideias 
que se consagram como idealismo para o 
bem de todos.

Para além do nome
Imaginemos que, apenas instigados 

pela motivação pessoal, alimentados por 
desejos de agrados e mimos, começássemos 
a mudar nomes de monumentos, equipa-
mentos públicos, ruas e avenidas. Seria o 
exercício de uma assiduidade estonteante 
e, verdadeiramente improdutivo, sob todos 
os aspectos. 

Essa questão nos inquieta quando en-
tra em cena o debate em torno da proposta 
de uma nova designação para o Aeroporto 
Castro Pinto. As justificativas e argumentos 
para tal propósito se mostram frágeis e pe-
quenos diante da magnitude 
que traduz a figura pública 
de Castro Pinto, numa diver-
sidade de áreas de atuação 
que, por onde transitou, foi 
imprimindo marcas e fincan-
do estacas de uma produção 
administrativa, política, lite-
rária, jornalística de robustez 
e profundidade que atinge os 
dias atuais com força e cla-
reza. Assim o é que, em Ca-
jazeiras, a Biblioteca Pública 
Municipal leva o seu nome 
como reconhecimento por 
sua inserção no universo das 
letras e das artes.

A substituição dos no-
mes que designam lugares se configura, em 
muitas circunstâncias, numa prática de de-
fesa de interesse e propósitos mesquinhos e 
alimentados por motivações pessoais ou de 
pequenos grupos, com a intenção de auferir 
lucros e dividendos políticos restritos e des-
pidos de quaisquer vestígios de reconheci-
mento público dos feitos do homenageado 
na projeção dos lugares e das gentes.

Até mesmo a designação dos luga-
res com nomes de personagens que, em 
outros momentos e em outros contextos 
culturais, conseguiram projeção pública em 

feitos e bravatas vistos como politicamente 
nocivos, violentos, preconceituosos, não 
mudará a história ou apagará as marcas 
que ficaram lanhadas em memórias e vidas 
apenas com a troca de homenageados. Mais 
salutar é a problematização da homenagem 
e a contextualização do homenageado, sem 
revanchismos ou fúteis desejos de vingança 
ou inversão de fatos. Mas trazendo para o 
palco do debate as múltiplas e diversas con-
junções e injunções que se somam e se des-
prendem na produção de fatos e eventos.

Tirar o nome de Emílio Garrastazu 
Médici da designação de uma 
escola não subtrairá da histó-
ria a sua trajetória de militar 
político que, defendendo uma 
ditadura, utiliza do cargo e 
da função de presidente da 
República para instigar, esti-
mular, apoiar e promover prá-
ticas de tortura, assassinatos 
de opositores, silenciamento 
de opiniões, censura de fatos 
e eventos.

Trocar nomes, alterar 
homenagens, trocar reco-
nhecimentos e tributos ape-
nas pelo desejo atrofiado de 
louvar alguém momentanea-
mente suspenso à condição 

de relevância soa vão. Desenhemos a se-
guinte situação: como forma de reconhecer 
a magnitude e santidade do Papa João Paulo 
II vamos reverenciá-lo trocando o nome 
da Praça de São Pedro, no Vaticano, que 
doravante será evocada como Praça São 
João Paulo II. Será um reboliço no mundo 
cristão. E uma insensatez para além de 
nossas tolerâncias.

E como nos ensina a história, não basta 
mudar o nome para apagar as marcas que 
os homens, em suas múltiplas articulações, 
vão gravando na pedra da existência social.

 As ideias 
movem o mundo, 
tanto é assim que 

os inertes não 
pensam ideias   

 E como nos ensina 
a história, não basta 
mudar o nome para 

apagar as marcas que 
os homens, em suas 

múltiplas articulações, 
vão gravando na 

pedra da existência 
social   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador

Bucólico e belo!

Fotolegenda
Foto: Edson Matos
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Investimentos do Governo da Paraíba somam cerca de R$ 37,2 milhões, recursos próprios do Tesouro Estadual

Começa hoje e segue 
até o próximo dia 23 o paga-
mento do Abono Natalino de 
2021 para 524 mil famílias 
beneficiadas, nos 223 muni-
cípios do Estado. A exemplo 
do ano passado, o dinheiro 
será creditado nas contas 
dos beneficiários na Caixa 
Econômica - as mesmas por 
meio das quais recebiam o 
antigo Bolsa Família - e pode-
rá ser sacado nas agências da 
Caixa, Casas Lotéricas ou nos 
correspondentes Caixa Aqui, 
em qualquer lugar do país, 
de acordo com o calendário 
de pagamento, que obedece 
à terminação do Número de 
Identificação Social (NIS). Os 
investimentos somam cerca 
de R$ 37,2 milhões, recursos 
próprios do Tesouro Esta-
dual.

A manutenção do pa-
gamento do Abono Natalino 
nas agências da Caixa Econô-
mica tem por objetivo ofere-
cer mais conforto aos bene-
ficiários do Programa, uma 
vez que a instituição bancá-
ria possui um maior número 
de opções para o recebimen-
to, além de ser realizado pe-
los canais através dos quais 
as famílias já recebem seus 
benefícios do antigo Progra-
ma Bolsa Família. 

O Abono é um Programa 
de Transferência de Renda 
que tem por objetivo com-
plementar a renda das famí-
lias em situação de extrema 
pobreza, beneficiárias do 
antigo Programa Bolsa Famí-
lia. O pagamento às famílias 
é realizado de acordo com 
dados do Ministério de De-
senvolvimento Social (MDS), 
tendo como base as informa-
ções referentes ao pagamen-
to da folha do mês de junho. 

Para receber o Abono 
Natalino, os beneficiários de-
verão apresentar documento 
de identificação com foto, 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) e o Cartão do Número 
de Identificação Social (NIS). 

Governo inicia pagamento 
do Abono Natalino hoje

Secretário de Saúde da Paraíba, 
Geraldo Medeiros afirma que a 
quarentena de cinco dias para 
que pessoas não vacinadas en-
trem no Brasil não é medida sufi-
ciente para evitar a disseminação 
da Covid-19. Assim como ele, au-
toridades de saúde dizem que o 
ideal é a exigência do cartão de 
vacinação completo e do teste 
RT-PCR, com 72 horas de ante-
cedência.   

Não é suficieNte 
E por falar em Elisa Virgínia, 
ela disse, em entrevista a uma 
TV, que não votaria no deputa-
do federal Pedro Cunha Lima, 
que deverá ser o candidato a 
governador pelo PSDB. “É um 
deputado jovem, que despon-
tou na política, mas não tem o 
meu voto. Sou conservadora e 
de direita. Acho que o PSDB se 
revelou: está mais para a es-
querda”, justificou.  

Nova polêmica na Câmara Municipal de 
João Pessoa. Elisa Virgínia (PP) apresentou 
proposição para conceder título de cida-
dão pessoense a Luciano Hang, dono da 
Havan. Marcos Henriques (PT) reagiu: “Um 
título para um cara acusado de sonegar 3 
milhões de reais, que é um negacionista, 
acusado na CPI de espalhar fake news”. Já 
Elisa exaltou a criação de 150 empregos 
pela nova loja da Havan, na capital.   

coNtra e a favor  

MDB: outrora protagoNista, legeNDa sequer  
coNsegue viaBilizar caNDiDatura para 2022 

“Não teM o Meu voto” 

Considerado um dos maiores partidos do Brasil, sobretudo pela sua atuação longeva e protagonismo no proces-
so de redemocratização do país, o MDB tem perdido terreno. Na 48ª Legislatura, que durou até 1991, chegou 
a ter 264 deputados federais – atualmente, é apenas a sexta maior bancada, com 33 parlamentares. É fato 
que no Senado sua representação é robusta: tem a maior bancada, com 15 senadores, e ocupa a vice-pre-
sidência, com Veneziano Vital do Rêgo. Porém, em nível nacional, há muito que o MDB não tem o mesmo 
protagonismo de outrora. Interessante ressaltar que dos quatro integrantes da legenda que se tornaram 
presidentes do Brasil, três foram eleitos como vice-presidentes. Ou seja, herdaram o poder devido à morte de 

Tancredo Neves (José Sarney), e o impeachment de Fernando Collor (Itamar Franco) e Dilma Rouseff 
(Michel Temer). Em 2018, na disputa presidencial, o MDB teve desempenho pífio, com Henrique Mei-

relles ficando em 7º lugar. Agora, o partido confirmou a pré-candidatura a presidente da senadora 
Simone Tebet (foto). Há quem aposte que, na verdade, a ideia é emplacar a senadora em alguma 

chapa de centro ou de esquerda, na condição de vice. Nessa visão, a legenda perdeu o ‘time’ 
da terceira via para nomes mais conhecidos, como Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) 
e João Dória (PSDB). Dificilmente, a candidatura de Tebet se viabiliza, no cenário atual.      

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do governador João Azevêdo (Cidadania), ao 
anunciar que o programa ‘Opera Paraíba’, que 
já realizou 12 mil cirurgias em dois anos, passa-
rá a ser uma política permanente de governo. 
Ele lembrou que houve “pessoas que passaram 
15 anos esperando uma cirurgia e isso foi o que 
motivou o governo a montar um programa que 
desse uma resposta [ao problema]”.

“Não tereMos Mais  
a fila Da vergoNha” 

geralDo alckMiN (1) 

geralDo alckMiN (2) 

Lula (PT) quer Geraldo Alckmin de qualquer for-
ma como vice-presidente na chapa do PT, esteja 
ele no PSB, onde almeja filiar-se, ou em outra 
legenda. O problema é que o PSB quer nego-
ciar essa indicação e ainda ter o compromisso 
do PT de apoio a candidaturas socialistas aos 
governos de Pernambuco, Rio de Janeiro, Espíri-
to Santo, Rio Grande do Sul e São Paulo.    

Para fugir aos empecilhos óbvios dessas tratativas – o 
PT não quer abrir mão de ter candidaturas próprias 
nesses estados, sobretudo em São Paulo, cujo candi-
dato será Fernando Haddad –, Geraldo Alckmin foi 
aconselhado a adiar a filiação ao PSB. Assim, a cúpu-
la socialista não poderá mais exigir, neste momento, 
nenhuma contrapartida ao PT.     
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13° salário 

Servidor estadual recebe segunda parcela
Os servidores esta-

duais recebem, hoje, a 
segunda parcela do 13º 
salário. O pagamento con-
templa aposentados, pen-
sionistas, reformados e os 
da ativa, incluindo Admi-
nistração Direta e Indireta. 
Ainda hoje, o Governo do 
Estado inicia o pagamen-
to do Abono Natalino para 
beneficiários do antigo 
Bolsa Família, que se es-
tende até 23 de dezembro, 
contemplando 524 mil fa-
mílias.

Já na próxima quin-
ta-feira (16), serão pagos 

o 14° e o 15° salários para 
professores da Rede Es-
tadual de Ensino referen-
tes aos Prêmios Mestres 
da Educação e Escolas de 
Valor por experiências ad-
ministrativas e práticas 
pedagógicas exitosas nos 
estabelecimentos de ensi-
no.

O pagamento da se-
gunda parcela do 13° e 
o 14° e 15° salários dos 
professores integram o ca-
lendário de pagamento de 
fim de ano anunciado pelo 
governador João Azevê-
do. Em um intervalo de 26 

dias - 29 de novembro a 24 
de dezembro -, estão sen-
do injetados na economia 
paraibana R$ 1,4 bilhão, 
fortalecendo setores como 
comércio e serviços.

“Esse tem sido um 
esforço muito grande do 
Governo para manter o 
pagamento de fornecedo-
res e funcionários em dia, 
dentro do mês trabalha-
do”, afirmou João Azevêdo 
na ocasião do anúncio do 
calendário de pagamento 
de fim de ano, destacando 
medidas adotadas contra a 
pandemia.

CAlENdário dE pAGAmENtoS:

n 10/12 – pagamento da segunda parcela do 13º 
salário do funcionalismo público estadual
 
n 10/12 a 23/12 – pagamento do abono natalino
 
n 16/12 - 14º e 15º salários dos prêmios Mestres 
da Educação e Escola de Valor
 
n 23/12 – pagamento dos salários de dezembro 
dos servidores aposentados, pensionistas e refor-
mados
 
n 24/12 – pagamento dos salários de dezembro 
dos servidores da ativa das administrações direta e 
indireta

Em um intervalo de 26 dias - 29 de novembro a 24 de dezembro -, estão sendo injetados na economia paraibana R$ 1,4 bilhão, fortalecendo setores como comércio e serviços

Foto: Agência Brasil
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Governador João Azevêdo inaugurou ontem a reforma do Bloco Cirúrgico e os novos equipamentos da casa de saúde 

O governador João Aze-
vêdo inaugurou, na tarde de 
ontem, a reforma do Bloco 
Cirúrgico do Complexo Hospi-
talar Regional Deputado Jan-
duhy Carneiro de Patos. Essa 
entrega proporciona à popu-
lação do Sertão do Estado a 
agilidade nos procedimentos 
cirúrgicos e também evita a 
necessidade do deslocamento 
de ambulâncias para os hos-
pitais de Campina Grande e 
João Pessoa.

“Com essa inauguração 
das três salas e mais uma 
unidade de recuperação pra 
quem termina de fazer uma 
cirurgia, nós temos a certeza 
de que teremos condições de 
implantar aqui o Opera Paraí-
ba e que casos cada vez mais 
graves de ortopedia possam 
ser resolvidos aqui no hos-
pital, ou seja, é a elevação da 
qualidade do serviço presta-
do a toda a população”, disse 
o governador João Azevêdo.

Com investimentos de R$ 
390,8 mil, a reforma do bloco 
começou no final de julho e foi 
concluída no final de novem-
bro. Neste período, todas as 
cirurgias da unidade foram 
feitas em uma clínica tercei-
rizada, sem nenhum prejuízo 
aos pacientes.

A modernização da es-
trutura física e de equipamen-
tos do novo centro cirúrgi-
co do hospital trouxe mais 
tecnologia,  garantindo todo 
conforto e segurança para 
os pacientes. O novo espaço, 
conta agora com três salas de 
cirurgia – preparadas para 

fazer exames de imagem, caso 
seja necessário na hora do 
procedimento – três leitos de 
Recuperação Pós-Anestési-
ca (RPA), estar profissional e 
área de escovação, bem como 
a quantidade de leitos pós-a-
nestésico, de duas para três 
unidades. A abertura do bloco 
possibilitará que o Hospital 
Regional aumente o número 
de cirurgias dos 89 municí-
pios que atende.

Além da reforma do es-
paço físico, também foram 
entregues os novos equipa-
mentos para o bloco cirúrgico, 
entre eles: quatro suportes de 
soro; cinco carros de emer-
gência; cinco aspiradores; 
quatro baldes a chute com 
pedal; duas mesas cirúrgicas; 
três respiradores; 10 carros 
de curativo; quatro monitores 
multiparametro; um eletro-
cardiógrafo; dois cardiover-
sores; três camas motoriza-
das; dois armários em aço; 
10 bombas de infusão; e dois 
oxímetros.

“Estamos na maior ex-
pectativa para começar a 
realizar as cirurgias no novo 
espaço e muito felizes pela 
conclusão da reforma, que 
era um antigo sonho de toda a 
equipe multiprofissional que 
atua no setor e que agora vi-
rou realidade. Antigamente 
a gente operava com apenas 
duas salas e mesmo assim já 
fazia uma operação de guer-
ra pra gente poder dar um 
suporte, assistência, a todo 
esse território. E, hoje com 
a ampliação da sala e todos 
equipamentos modernos nós 
conseguiremos, com certeza, 
ampliar o numero de cirur-

gias”, destacou o diretor-geral 
do Complexo, Francisco Gue-
des. A inauguração contou 
ainda com a presença do se-
cretário de Saúde do Estado, 
Geraldo Medeiros; do Secre-
tário Executivo de Gestão da 
Rede de Unidades de Saúde, 
Daniel Beltrammi; deputa-
do federal Efraim Filho; dos 
deputados estaduais Pollya-
nna Dutra e Dr. Érico Djan; 
do prefeito de Patos, Nabor 
Wanderley; além de gestores 
de cidades vizinhas.

Homenagem
O novo bloco cirúrgico 

recebeu o nome do ex-prefei-
to de Patos Dr. Antônio Ivanes 
Lacerda. O ex-gestor atuou 
como ortopedista no com-
plexo hospitalar por 37 anos 
e faleceu em janeiro deste ano 
em decorrência de complica-
ções da Covid-19.

“É uma homenagem mui-
to justa. Ele tinha esse sonho 
em ver esse centro cirúrgico 
ampliado para poder ter um 
trabalho mais justo e atender 
melhor a população”, enfati-
zou Gigliola Fernandes, viúva 
do homenageado.

As expectativas futuras 
para o Hospital Regional de 
Patos é que seja inaugurada a 
hemodinâmica para realiza-
ção de cateterismos.

“Recebemos a boa no-
ticia de  que logo logo será 
implantada a hemodinâmica 
aqui, para poder resolvermos 
as demandas de problemas 
cárdicos que existem no nos-
so Sertão, que hoje temos que 
mandar para João Pessoa”, 
comemorou a ação, o prefeito 
de Patos Nabor Wanderley.

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Hospital de Patos recebe mais 
de R$ 390 mil em investimento

Festival paraibano de cinema

Fest Aruanda celebra volta 
à grande tela na 16a edição 

O maior festival parai-
bano de cinema teve início 
ontem celebrando a resis-
tência do audiovisual em 
um ano em que as salas 
estiveram a maior parte 
do tempo fechadas para o 
público. A noite de aber-
tura da 16ª edição do Fest 
Aruanda trouxe em des-
taque a exibição do curta 
‘A canga’, comemorando 
duas décadas da produção 
considerada um marco do 
cinema da Paraíba, e o lon-
ga estreante ‘A viagem de 
Pedro’, da diretora Laís Bo-
danzky. A abertura contou 
com a presença do gover-
nador João Azevêdo, que 
declarou ser as artes como 
‘um remédio das almas’. 

Na ocasião, o gover-
nador João Azevêdo anun-
ciou, em parceria com a 
prefeitura, planos para 
transformar a antiga fá-
brica Matarazzo, no Va-
radouro, que encontra-se 
abandonada, em uma fá-
brica de cinema. O projeto 
está sendo chamando de 
“fábrica de cinema”.

“Nós temos por hábi-
to apoiar o festival Aruan-
da, que tem uma tradição 
muito grande na Paraíba, 
pela importância que tem 
o Aruanda regionalmen-
te e nacionalmente. Aqui 
são discutidos, debatidos 
e apresentados filmes im-
portantes e que preservam 
o vínculo da Paraíba com o 
cinema”, destacou o gestor.

“A gente tinha o receio 
que a pandemia atrapa-
lhasse o número de inscri-
tos, mas esse ano as pes-
soas já caíram em campo 
outra vez. Tivemos 423 
inscrições para selecionar 
12 obras. Esse foi um tra-
balho exaustivo do comi-
tê de seleção”, apontou o 
diretor do evento, Lúcio 
Villar, chamando atenção 
ainda para a expansão do 
festival, que passa a contar 
neste ano com sessões nos 

três turnos a partir de hoje. 
“Esse ano estamos cele-
brando a volta da magia da 
sala escura”, acrescentou.

O momento era espe-
cialmente curioso para a 
cineasta Laís Bodanzky, 
que apresentou ‘A viagem 
de Pedro’ ao lado da artista 
plástica e atriz Rita Wainer. 
O filme estrelado por Cauã 
Reymond narra os meses 
em que Dom Pedro pas-
sou em uma fragata rumo 
à Europa fugindo humilha-
do do país nove anos após 

proclamar a Independên-
cia para travar uma guerra 
com seu irmão que usur-
pou seu reino em Portugal. 
“Dá um frio na barriga, sem 
dúvida nenhuma. Por mais 
que você tenha um plane-
jamento, um desejo, agora 
é a hora da verdade, de ver 
como o público vai reagir. 
Eu gosto de assistir o pú-
blico nas sessões”, frisou a 
realizadora que assistiu ao 
filme pela primeira vez em 
uma sala de cinema.

Os primeiros homena-
geados pelo festival rece-
beram troféus honorários, 
como o ator e escritor W. 
J. Solha, que foi represen-
tado por Marcus Vilar, di-

retor de ‘A Canga’. Solha 
atua em filmes como o pri-
meiro longa de ficção do 
Estado, ‘O Salário da Mor-
te’ (1970), de Linduarte 
Noronha (1930-2012), e o 
‘O Som ao Redor’ (2012), 
Kleber Mendonça Filho. “O 
peso (de representar So-
lha) é grande, como o pró-
prio peso da canga. É uma 
força muito grande. Tenho 
admiração por Solha des-
de os anos 1980”, revela o 
diretor que planeja agora 
criar um longa a partir do 
roteiro desenvolvido por 
Solha.

Já o maestro e compo-
sitor paraibano José Siquei-
ra (1907-1985) também 
recebeu de forma póstuma 
a honraria, tendo sido re-
presentado por Rodrigo T. 
Marques, sobrinho-neto do 
músico paraibano e diretor 
do documentário ‘Toada 
para José Siqueira’. Os ou-
tros homenageados serão 
o ator Othon Bastos, a ci-
neasta Cristina Amaral e 
o realizador paraibano Ely 
Marques, morto em abril 
deste ano em decorrência 
da Covid-19.

Com cerca de 70 pro-
duções, entre curtas e 
longas-metragens, a 16ª 
edição do Fest Aruanda 
será realizada em forma-
to híbrido com sessões na 
sala 9 do Cinépolis do Ma-
naíra Shopping, em João 
Pessoa, limitada a 50% de 
sua capacidade, e virtual-
mente, por meio da pla-
taforma Aruanda Play. A 
programação segue até o 
dia 15 com mostras, ofici-
nas, lançamentos de livros 
e debates. São aguardadas 
com bastante expectativas 
a presença do cantor Ney 
Matogrosso e a exibição 
dos longas ‘A Felicidade das 
Coisas’, de Thaís Fujinaga; 
‘Bob Cuspe: nós não gosta-
mos de gente, de César Ca-
bral; ‘Capitu e o Capítulo’, 
de Júlio Bressane; ‘Mada-
lena’, de Madiano Marche-
ti, e ‘Salamandra’, de Alex 
Carvalho.

Foto: Francisco França

Governador anunciou parceria para transformar a antiga fábrica Matarazzo em uma “fábrica de cinema”

Jovens de 12 a 17 anos com uma 
dose contra a Covid-19 são 72%

A vacinação avança na 
Paraíba também entre a po-
pulação de 12 a 17 anos. De 
acordo com dados do Minis-
tério da Saúde, a faixa etária 
de 378.490 pessoas já tem 
275.437 pessoas que recebe-
ram a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19, o equiva-
lente a 72,77%. Destes, 48.919 
fecharam o ciclo de imuniza-
ção, com o recebimento de se-
gundas doses. Mais de 103, no 
entanto, ainda não buscaram 
as salas de vacinação. 

Segundo o Ministério 
da Saúde, a Paraíba aplicou 
5.924.712 doses de vaci-
nas contra a doença, sendo 
3.092.431 pessoas imuniza-
das com a primeira dose e 
2.490.146 com a D2, repre-
sentando 81,85% da popu-
lação acima de 18 anos com 
esquema vacinal completo. Já 
na população geral estão com 
os esquemas vacinais primá-
rios fechados, sem considerar 
doses adicionais ou de reforço, 
2.425.852  pessoas que toma-
ram as duas doses e 64.294 
utilizaram imunizante de dose 
única. Entre as doses adicio-
nais, 10.450 em pessoas com 
alto grau de imunossupressão 
e 331.685 doses de reforço na 
população com idade a partir 
de 60 anos. 

A Paraíba tem 458.097 
pessoas com o encerramen-
to do ciclo vacinal em atraso, 
referindo-se às pessoas que 
receberam a primeira dose e 
não receberam a segunda, ou 
que receberam ambas as doses 
do esquema primário e ainda 
não receberam o reforço. A 
Paraíba distribuiu um total de 
6.720.103 doses de vacina aos 
municípios.  

Ontem, a Paraíba regis-
trou novos 210 casos de con-
taminação pelo novo corona-
vírus, onde oito apresentaram 
quadros moderado ou grave, 
com necessidade de acompa-
nhamento hospitalar. Também 
foram confirmados pela Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), 
três mortes em decorrência 
do agravamento da doença, 
todos ocorridos entre quarta-
feira e ontem. Os pacientes que 
evoluíram a óbito residiam em 
João Pessoa, com dois casos, e 
Jacaraú. As vítimas, dois ho-
mens e uma mulher, tinham a 
faixa etária de 43 a 72 anos. To-
dos possuíam comorbidades, 
sendo cardiopatia, diabetes 
e obesidade observados com 
maior frequência. 

Com a atualização do bo-
letim diário, a Paraíba chegou 
a 462.450 casos confirmados 
de Covid-19, distribuídos entre 
todas as 223 cidades. Do total, 
9.555 pessoas com residência 
em 222 municípios do Esta-

do faleceram. Apenas Riachão 
do Bacamarte segue sem re-
gistro de mortes entre seus 
residentes. Além de 357.436 
pacientes considerados recu-
perados da doença. Até o mo-
mento, 1.239.705 testes para 
diagnóstico da Covid-19 foram 
realizados. 

Entre as macrorregiões 
de Saúde, a região sediada por 
Campina Grande, que conta 
com mais 69 cidades, tem 
apenas 2% dos leitos de UTI 
ocupados, já nas enfermarias, 
o número é de apenas 1%, os 
menores no Estado. O Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar informou que nove 
pessoas foram hospitalizadas 
em unidades estaduais de re-
ferência para o tratamento da 
Covid-19, chegando a 91 pes-
soas em tratamento ocupando 
leitos hospitalares. Com isso, a 
Paraíba tem 17% de ocupação 
em UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) e 10% em leitos de 
enfermarias para adultos. 

A Região Metropolitana 
de João Pessoa chegou a ocu-
pação de 37% em leitos de UTI 
e 19% em enfermarias, ambos 
para adultos. A região do Ser-
tão tem 26% e 10% em leitos 
de UTI e enfermarias, respec-
tivamente. Já a macrorregião 
sediada por Campina Grande 
segue com os menores índices 
de 2% de ocupação em UTI e 
1% em enfermarias.

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

 Nós temos por 
hábito apoiar o festival 
Aruanda, que tem uma 
tradição muito grande 

na Paraíba, pela 
importância que tem o 
Aruanda regionalmente 
e nacionalmente. Aqui 

são discutidos, 
debatidos e 

apresentados filmes 
importantes e que 

preservam o vínculo da 
Paraíba com 
o cinema 



Paraíba
Intervalo menor
A Prefeitura de João Pessoa reduziu o tempo de espera 
entre a segunda e terceira dose da vacina contra Covid-19, 
que era de 150 dias e passou para 120 dias. Página 6
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Opera Paraíba deve fechar o ano com 14 mil procedimentos 
realizados, após superar antecipadamente a meta de 12 mil

PB zera fila 
de cirurgias 
eletivas
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André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Vontade política de fazer 
e dois anos de muito trabalho 
colocaram fim, em novembro 
deste ano, na fila de espera de 
cirurgias eletivas no Estado da 
Paraíba. O programa Opera Pa-
raíba, iniciado em 2019, bateu a 
meta de mais de 12 mil cirurgias 
antes do prazo estabelecido, que 
era este mês. Além dos números, 
o êxito do programa é traduzido 
por histórias de vida ligadas a 
cada um dos dados apresenta-
dos em solenidade no Palácio da 
Redenção na manhã de ontem.

Cada número mostrado na 
apresentação do coordenador 
do programa, o médico Adilson 
Júnior, indicava o fim da dor da 
espera por uma cirurgia. Histó-
rias como a de Maria de Fátima 
da Silva, moradora de Campina 
Grande, que aguardava por um 
procedimento de retirada de pe-
dras na vesícula há mais de um 

ano. Sem o Opera Paraíba, Ma-
ria de Fátima dificilmente teria 
conseguido realizar a remoção 
de mais de 40 pedras.

“Eu tinha 43 pedras na vesí-
cula, estava quase fazendo uma 
construção. Só tenho que agra-
decer primeiramente a Deus e 
depois ao Governo do Estado. 
Existe um mito que o Governo 
do Estado não olha para Campi-
na Grande, mas eu sou a prova 
viva de que ele olha”, declarou a 
paciente, que compartilhou seu 
depoimento no salão do Palá-
cio da Redenção após 18 dias 
de cirurgia.

O governador do Estado, 
João Azevêdo, enfatizou que o 
esforço coletivo de toda a equi-
pe da Secretaria de Estado da 
Saúde, sobretudo dos profissio-
nais ligados ao programa Opera 
Paraíba, partiu de uma vontade 
política de fazer acontecer, um 
trabalho em equipe determina-
do a colocar fim ao que ele cha-
mou de lista da vergonha.

“Não era falta de recurso, 
era falta de decisão política de 
fazer. A gente não tem recursos 
sobrando, mas nosso Estado tem 
se consolidado cada vez mais e 
mostrado que temos capacidade 
de investimento. Essas pequenas 
vitórias que eu venho deixando 
claro, que é um somatório, que 
vai criando um ambiente me-
lhor.  Agora nós celebramos que 
a Paraíba não terá mais 12 mil 
pessoas na lista de vergonha à 
espera de um procedimento”, 
avaliou o governador.

“Celebramos um grande 
feito para a Paraíba. Tínhamos 
pessoas que passaram 10 anos, 
15 anos, esperando por uma ci-
rurgia. Isso foi o que motivou o 
Governo, através da Secretaria 
de Saúde, a montar um progra-
ma que desse uma resposta de 
verdade. Esse tem sido um esfor-
ço muito grande do Governo, de 
não jogar para debaixo do tapete 
as coisas, é tentar resolver”, co-
mentou João Azevêdo.

Rede de 22 hospitais no Estado
De acordo com o relatório apresen-

tado por Adilson Júnior, coordenador do 
Opera Paraíba, os procedimentos foram 
realizados em 22 hospitais da Paraíba 
espalhados por todas as regiões do Es-
tado. A maior parte dos procedimentos 
foram realizados no Hospital Regional 
de Pombal e no Hospital das Clínicas em 
Campina Grande. Do início do programa, 
em 2019, até 30 de novembro deste ano, 
foram realizadas 12.434 cirurgias nas 
especialidades ginecológica, urológica, 
oftalmológica, da otorrinolaringologia, 
cirurgia geral e pediatria. Apenas em 
2021, foram sete mil cirurgias.

Adilson Júnior explicou que o pro-
grama prezou por levar a caravana de 
profissionais para unidades hospitalares 
com baixa demanda de urgência e emer-
gência. A partir de um planejamento e de 
estudos, o Opera Paraíba contou com a 
adesão de 222 municípios paraibanos, 
com exceção de Campina Grande, mas 
mesmo assim levou atendimento a mo-
radores de todas as cidades do Estado. 
“Começou com aproximadamente 400, 
500 cirurgias mensais, e atualmente su-
peramos a marca de duas mil cirurgias 
por mês”, frisou.

Para realizar o Opera Paraíba, o 
Governo Estadual empregou um mon-
tante aproximado de R$ 9,5 milhões, 
provenientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e também de recursos próprios. 
Para o próximo ano, a meta é consolidar o 
Sistema de Telessaúde do programa (com 
as solicitações sendo feitas por aplicati-
vo) e ampliar a realização das cirurgias 
ortopédicas.

O secretário de Saúde da Paraíba, 
Geraldo Medeiros, destacou que o suces-
so do Opera Paraíba tem despertado o 
interesse de gestores de saúde de outros 
Estados. O Governo de Pernambuco en-
trou em contato com a gestão paraibana 
para conhecer mais e implementar um 
programa parecido. Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul 
também fizeram contato para conhecer 
melhor o Opera Paraíba. 

“Há mais de 50 anos, um paraibano 

ou uma paraibana quando necessitava 
de uma cirurgia, precisava se desfazer do 
seu patrimônio ou dever um favor. Esse 
programa veio trazer a volta da dignidade 
do cidadão paraibano. Apesar da pande-
mia, conseguimos bater a meta de 12 mil 
cirurgias com 30 dias de antecedência”, 
celebrou o secretário.

Expansão
Para o próximo ano, João Azevêdo 

prometeu assegurar os recursos para a 
ampliação do programa e concluiu que 
o êxito do Opera Paraíba passou também 
pela forma como a gestão estadual tem 
conduzido sua relação com as prefeitu-
ras, sem tratamentos privilegiados ou 
perseguições políticas. “A adesão ao 
Opera Paraíba é de quase 100% dos 
municípios. Em que momento a Paraíba 
teve uma adesão de todos os municípios 
a um programa estadual? Isso acontece 
porque temos um governo republicano e 
para 2022 iremos garantir não somente 
a continuidade, mas a expansão do pro-
grama”, finalizou o governador.

O coordenador do Opera Paraíba, 
Adilson Júnior, afirmou que o programa 
atingirá a marca de 14 mil cirurgias 
realizadas até o final deste ano. “O pro-
blema da fila de espera por cirurgias está 
resolvido. Hoje nós já realizamos duas mil 
cirurgias por mês e passaremos a realizar 
1.300 cirurgias mensais apenas em Cam-
pina Grande, além das demais unidades 
envolvidas, superando esse número no 
próximo ano, ampliando as cirurgias or-
topédicas, mantendo a atuação em todas 
as regiões do estado e aperfeiçoando 
o sistema com a telemedicina, onde as 
solicitações poderão ser feitas por meio 
de aplicativo, evitando deslocamentos de 
pacientes e garantindo maior agilidade”.

Segundo o secretário de Saúde, Ge-
raldo Medeiros, o Hospital de Clínicas, em 
Campina Grande, será o centro de refe-
rência do programa no estado, com três 
salas de cirurgias exclusivas, funcionando 
pela manhã, tarde e noite. “Além disso, 
há uma previsão de termos cirurgias de 
cálculo renal e torácica”, explicou.

Foto: Roberto Guedes

Balanço
n Iniciado em 2019, o 
Opera Paraíba fechou o 
mês de novembro de 2021 
com um total de 12.434 
procedimentos cirúrgicos 
realizados, desses, 6,3 mil 
foram cirurgias de cata-
rata e outros pouco mais 
de seis mil cirurgias gerais 
e nas áreas de pediatria, 
otorrinolaringologia, gi-
necologia e ortopedia. A 
previsão é de que o Estado 
encerre o ano superando a 
marca de 14 mil cirurgias 
eletivas pelo programa.

João Azevêdo afirmou o Opera Paraíba demonstra que “não era falta de recurso, era falta de decisão política de fazer”
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Tempo de espera após a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 era anteriormente de 150 dias

JP reduz para 120 dias prazo 
da dose de reforço da vacina

A Prefeitura de João Pessoa 
segue, hoje, realizando a vaci-
nação das três doses contra a 
Covid-19 em 29 pontos de imu-
nização espalhados pela capital. 
A novidade está na redução do 
tempo de espera entre a segun-
da e terceira dose, que era de 
150 dias e passou para 120 dias.  
A terceira dose é destinada para 
quem tem mais de 25 anos, imu-
nossuprimidos e trabalhadores 
de saúde.

A imunização com a pri-
meira dose é destinada a ado-
lescentes a partir de 12 anos. A 
segunda dose é para pessoas que 
receberam a D1 da CoronaVac 
(Butantan) há mais de 28 dias, 
AstraZeneca (Fiocruz) há 90 
dias, e Pfizer há 60 dias.

Todos os públicos devem 
realizar o agendamento, que 
está disponível a partir desta 
segunda-feira (9), às 19h, pelo 
aplicativo Vacina João Pessoa ou 
site vacina.joaopessoa.pb.gov.br.

 
Dúvidas 
Quem tiver alguma dúvi-

da pode enviar mensagem para 
um dos números de WhatsApp 
98600-4815 e 98699-2917, a 
qualquer dia da semana entre 
8h e 17h, ou enviar e-mail para 
vacinajp@gmail.com.

Documentação exigida 
Para receber a primeira 

dose da vacina é necessário 
apresentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS, CPF e 
comprovante de residência em 
João Pessoa. Já para a D2 e D3 
é necessário o cartão de vaci-
nação e um documento pessoal 
com foto, além de comprovação 
documental para trabalhadores 
de saúde e imunossuprimidos.

 No caso da terceira dose 
para os trabalhadores da saúde, 
eles devem apresentar um docu-
mento de identificação original 
com foto e documentação com-
probatória de vínculo em esta-
belecimento de saúde de João 
Pessoa, que pode ser: carteira 
de trabalho, contracheque ou 
declaração do estabelecimen-
to de saúde. Os profissionais 
também deverão apresentar a 
carteira do respectivo conselho. 
Vale destacar que a cópia da 
documentação comprobatória 
deverá ficar retida no ponto de 
vacinação para fins de controle 
dos órgãos fiscalizadores.

 A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) orienta que para os 
imunossuprimidos é necessária 
a apresentação de laudo médico 
que ficará retido no local a fins 
de comprovação.

Em Campina Grande

Prefeitura divulga agenda cultural do 
Natal Iluminado para o fim de semana

Em continuidade ao ca-
lendário cultural da edição 
2021 do Natal Iluminado, 
a Prefeitura de Campina 
Grande, por meio da Secre-
taria de Cultura, apresenta 
a programação deste final 
de semana nos polos cul-
turais situados no entorno 
do Açude Velho e na STTP, 
além da Vila do Artesão e do 
Teatro Municipal Severino 
Cabral, que também rece-
berão atrações artísticas.

A partir de hoje a po-
pulação será presenteada 
com uma vasta agenda ar-

tístico-cultural, com espe-
táculos das mais variadas 
manifestações culturais, 
para celebrar os festejos 
natalinos na Rainha Bor-
borema. As apresentações 
se estenderão até o domin-
go, 12.

Neste final de sema-
na além da Árvore de Na-
tal (Polo das Luzes) e do 
Museu de Arte Popular da 
Paraíba (Polo Estrela de 
Belém), o Teatro Municipal 
Severino Cabral (Polo Tem-
plo das Artes); o Polo Vila 
do Artesão; o Monumento 

dos Pioneiros (Polo Reis 
e Magos) e a STTP (Polo 
Auto Natalino), também 
receberão shows de músi-
ca e dança.

A agenda cultural será 
composta por artistas que 
prestarão suas contraparti-
das da primeira fase da Lei 
Aldir Blanc em Campina 
Grande, ocorrida em 2020. 
Serão trios, duplas, apresen-
tações solos e em grupos dis-
tribuídos ao longo de todo o 
mês de dezembro.

O Natal  I luminado 
2021 conta com 14 po-

los, sendo sete fixos e sete 
itinerantes, que além da 
região central de Campi-
na Grande, também leva-
rá apresentações para os 
distritos e ao Complexo 
Aluízio Campos.

A decoração deste ano 
contém um túnel iluminado 
(186 metros), uma Árvo-
re de Natal (24 metros de 
altura), mangueira de led 
em torno do Açude Velho 
e mais de 250 mil micro 
lâmpadas que iluminam a 
cidade durante todo o pe-
ríodo natalino.

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) na Paraíba, 
em parceria com o Sesc/
Senac e os aprovados do 
concurso da PRF de 2021, 
realizaram entrega de ces-
tas básicas e fraldas des-
cartáveis para as crianças 
que passam por tratamen-
to de câncer na Paraíba. 

Ao todo foram entre-
gues 200 cestas básicas, 
sendo totalizados 3.733 
quilos de alimentos não 
perecíveis e 1.500 fraldas.  
A iniciativa da PRF, que 
este ano contou com o 
apoio do Sesc/Senac com 
a doação dos alimen-
tos não perecíveis, e dos 

Aprovados no concurso 
da PRF que residem na 
Paraíba, com a doação das 
fraldas descartáveis. Se-
rão beneficiadas pela ação 
200 crianças que passam 
por tratamento de câncer 
e seus familiares, atingin-
do ao todo cerca de mil 
pessoas.

A campanha surgiu no 
ano de 2014 para marcar o 
Dia Nacional de Combate 
ao Câncer Infantil, dia 23 
de novembro. A ação tem 
como objetivo estimular 
a prevenção, a assistência 
e o amparo às crianças e 
adolescentes com câncer 
e seus familiares.

PRF entrega donativos para crianças 
que fazem tratamento contra o câncer

Agentes da PRF fizeram a entrega dos alimentos e fraldas descartáveis

Programação, que acontece nos polos culturais, começa hoje e se estende até o domingo com a realização de shows de música e dança

Foto: Codecom/CG

Foto: Divulgação/PRF

n 1ª dose: 12+
n 2ª dose: CoronaVac  
(28 dias) e Pfizer  
(há mais de 60 dias)
n 3ª dose: 25+  
(após 120 dias da 2ª 
dose);
n Imunossuprimidos 
(após 28 dias da 2ª dose);
n Trabalhadores de  
saúde (após 120 dias da 
2ª dose)
 
Ginásios (com agenda-
mento) – 8h às 12h
 
n Escola Papa Paulo VI 
(Cruz das Armas)
n Escola Professor Oscar 
de Castro (Cruz das  
Armas)
n Escola João Santa Cruz 
(Bairro dos Novais)
n Escola Durmeval  
Trigueiro (Rangel)
n Escola Cenecista João 
Regis Amorim (Geisel)
n Escola Dom Helder  
Câmara (Valentina)
n Centro Cultural Tenente 
Lucena (Mangabeira)
n Ivan Cantisani (Tambiá)
n Lyceu Paraibano  
(Centro)
n IFPB (Jaguaribe)
n Escola Leonel Brizola 
(Tambauzinho)
n Escola Seráfico da Nó-
brega (Manaíra)
n Escola Olívio Ribeiro 
Campos (Bancários)
 
Drive-thru – 12h às 22h 
(com agendamento)
n 1ª dose: 12+
n 2ª dose: CoronaVac 
(28 dias), AstraZeneca (há 
mais de 90 dias) e Pfizer 
(há mais de 60 dias)
n 3ª dose:
25+ (após 120 dias da 2ª 
dose);
n Imunossuprimidos 
(após 28 dias da 2ª dose);
n Trabalhadores de  
saúde (após 120 dias da 
2ª dose)
 
Mangabeira Shopping 
(também para pedestres)

Manaíra Shopping
 
n Unidades de Saúde 
da Família – 12h às 16h 
(com agendamento)
n 1ª dose: 12+
n 2ª dose: CoronaVac 
(28 dias), AstraZeneca (há 
mais de 90 dias) e Pfizer 
(há mais de 60 dias)
n 3ª dose:
25+ (após 120 dias da 2ª 
dose);
n Imunossuprimidos 
(após 28 dias da 2ª dose);
Trabalhadores de saúde 
(após 120 dias da 2ª 
dose)
 
n USF Cruz das Armas
n USF Costa e Silva      
n USF Grotão
n USF Alto do Céu  
(Mandacaru)
n USF Bessa I e II
n USF Integrada José 
Américo
n USF Vila Saúde (Cristo)
n USF Quatro Estações 
(Mangabeira)
n USF Viver Bem (Treze 
de Maio)
n USF Santa Clara  
(Castelo Branco)
 
Policlínicas e Centro Mu-
nicipal de Imunizações 
(com agendamento) – 
8h às 16h
n 1ª dose: 12+
n 2ª dose: CoronaVac 
(28 dias), AstraZeneca (há 
mais de 90 dias) e Pfizer 
(há mais de 60 dias)
n 3ª dose:
25+ (após 120 dias da 2ª 
dose);
n Imunossuprimidos 
(após 28 dias da 2ª dose);
n Trabalhadores de saúde 
(após 120 dias da 2ª dose)
 
n Policlínica Municipal do 
Cristo
n Policlínica Municipal de 
Mangabeira
n Policlínica Municipal de 
Mandacaru
n Centro Municipal de 
Imunização (Torre)

CoNFIRa oS PoStoS DE vaCINação hoJE:
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Homem aparece nas imagens correndo com uma bolsa próximo ao local onde a vítima foi encontrada, no bairro de Manaíra

Imagens de uma câme-
ra de segurança podem aju-
dar a polícia a identificar 
o homem suspeito de ter 
assassinado uma mulher 
trans, de 23 anos. O sus-
peito foi flagrado correndo 
com uma bolsa feminina 
próximo ao local onde o 
corpo de Yasmim Fontes foi 
encontrado, apresentando 
perfurações a faca.

O assassinato ocorreu 
na madrugada de ontem, 
na Avenida Edson Ramalho, 
bairro de Manaíra, em João 
Pessoa. A principal linha de 
investigação é latrocínio, 
pois o suspeito após um 
programa sexual com a víti-
ma, praticou o crime, fugiu 
levando a bolsa da vítima. O 
local onde ocorreu o crime 
fica próximo a um condomí-
nio e moradores presenciam 
casais praticando sexo e tam-
bém viciados usando drogas. 
Preservativos e droga foram 
encontrados no local.

O delegado Diego Garcia 
esteve no local do crime e sou-
be que mais de uma pessoa te-
ria participação do programa 
sexual. Policiais militares que 
atenderam a ocorrência infor-
maram ao delegado que ou-
tas garotas de programa que 
fazem ‘ponto’ naquela área 
disseram que Yasmim estava 
na Avenida Édson Ramalho 
quando saiu com um clien-
te. Minutos depois, a vítima 
apareceu correndo seminua 
e ensanguentada. Ela caiu e 
não resistiu aos ferimentos. 
Yasmin era natural de Cam-
pina Grande. A bolsa da víti-
ma foi encontrada próximo 
ao local do crime.

Agressão
O delegado Marcelo Fal-

cone falou a respeito da agres-
são sofrida por um homosse-
xual no interior de um bar, 
na cidade de Lucena apenas 
por ser gay assumido. Segun-
do ele é importante ressaltar 
que LGQTB Fobia é crime 
previsto na Lei 7.716/89 que 
equipara esses crimes aos cri-
mes raciais com penas mais 
agravadas que podem pro-
vocar a prisão em flagrante e 
posteriormente responder a 
processo judicial.

Marcelo Falcone lembra 
que as denúncias referentes 
a crimes homofóbicos devem 
ser feitas através dos nú-
meros 3221-2118 (Espaço 
LGBT) e Disque 100. 

A presidente da Associa-
ção das Pessoas Trans e Tra-
vestis da Paraíba lamentou 
o ocorrido e disse ser muito 
preocupante essa onda cres-
cente da violência imposta 
pela sociedade. “A gente não 
vai se calar”, acrescentou.

Cardoso Filho 
josecardolsofilho@gmail.com

Imagens flagram suspeito de 
matar mulher trans na capital

Yasmin saiu pela 
avenida sangrando e 
gritando por socorro

Indefesa

Paraíba é destaque em evento nacional
A delegada Suelane 

Souto, titular da Delegacia 
de Crimes contra a Pessoa 
de Campina Grande e úni-
ca representante da região 
Nordeste a falar sobre Boas 
Práticas de Investigação de 
Homicídios, no 2º Encontro 
Nacional de Diretores de 
Departamento de Homi-
cídios, realizado no início 
desse mês, na cidade de 
Canela (RN). Um dos temas 
discutido no evento foi a 
Redução e Esclarecimento 
de Homicídios. 

O evento contou com 
a participação de gestores 

de todos os estados, além 
de pesquisadores especia-
listas na temática dos ho-
micídios no Brasil, onde os 
expositores, palestrantes e 
público ouvinte puderam 
conhecer as experiências e 
metodologias aplicadas em 
cada unidade da federação.

“Campina Grande teve 
esse destaque porque, neste 
ano, nós já atingimos o índi-
ce de 85% de elucidação de 
homicídios. Quanto à taxa 
de assassinatos, a cidade re-
gista uma média de 10,6 cri-
mes para cada grupo de 100 
mil habitantes. A ONU, por 

exemplo, estabelece a taxa 
de 10 crimes por 100 mil 
habitantes como parâmetro 
limite tolerável. E tudo isso 
significa dizer que Campina 
Grande está praticamente 
dentro de um cenário de 
primeiro mundo, quando o 
assunto é taxa de homicí-
dios e elucidação desses cri-
mes”, explicou Suelane.

Entre os representan-
tes da sociedade civil orga-
nizada presentes no encon-
tro estavam pesquisadores 
do Instituto Sou da Paz, um 
dos mais renomados de 
todo o país. Suelane Sousa foi a única representante do Nordeste a falar no evento

Foto: Ascom/PCPB

Um aparato policial foi 
montado na tarde de ontem 
com o objetivo de identifi-
car e prender os suspeitos 
de terem atirado contra um 
coronel reformado da Polí-
cia Militar da Paraíba. João 
Batista Guedes, de 59 anos. 
O militar foi atingido por 
um disparo na coxa esquer-
da, sendo socorrido para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma, onde passou por 
procedimento médico.

Segundo as informa-
ções, o militar reformado 
teria sido abordado pelos 

bandidos próximo ao Ce-
mitério São José, no bair-
ro de Cruz das Armas, em 
João Pessoa. Até o final da 
tarde a polícia não tinha 
informações sobre o para-
deiro dos suspeitos.

Informações ainda não 
confirmadas dão conta que 
bandidos teriam montado 
barricada por trás do Cemi-
tério São José e teriam ati-
rado contra o militar por 
não ter atendido ao sinal 
de parada. Guedes estava 
em uma moto de sua pro-
priedade.

Militar é alvejado em 
tentativa de assalto

Comerciante morto quando 
jogava dominó em Campina

O comerciante do 
ramo de veículos Artur 
Ferreira dos Santos, 27 
anos, foi morto no final da 
manhã de ontem após ser 
atingido por disparos de 
arma de fogo. Outra pes-
soa que estava com ele, 
identificada por Eduar-
do Aguiar da Silva, de 53 
anos, também foi alvejado 
e se encontra internado 
no hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande, na ala vermelha, e 
o estado clínico dele é con-
siderado grave.

Segundo as informa-

ções colhidas pela polícia 
no local, os dois homens 
estavam em um estabeleci-
mento comercial, no distri-
to de São José da Mata, em 
Campina Grande, jogando 
dominó quando um desco-
nhecido se aproximou das 
vítimas e efetuou diversos 
disparos de arma de fogo 
e em seguida fugiu. Arthur 
morreu quando era so-
corrido para o Hospital de 
Emergência e Trauma. Ele 
foi atingido por disparos na 
cabeça.

A segunda vítima, tam-
bém foi socorrida para o 

Trauma e transferida ime-
diatamente para a área ver-
melha. Ele sofreu um dispa-
ro no tórax.

A polícia não conse-
guiu informações sobre o 
autor dos disparos, nem tão 
pouco a motivação do cri-
me e se as vítimas tinham 
envolvimento com a crimi-
nalidade. A vítima fatal era 
bastante conhecida no dis-
trito de São José da Mata. 

O crime foi praticado 
na presença de várias pes-
soas, no entanto, ninguém 
conseguiu identificar o cri-
minoso.

Triplo homicídio

Gêmeos e bebê de um ano 
são assassinados a tiros

O delegado Danilo 
Orengo, da seccional de 
Itabaiana, está pedindo o 
apoio da população daque-
la região, como também, de 
João Pessoa para que aju-
de a Polícia Civil, através 
do 197, nas investigações 
para desvendar o triplo as-
sassinato ocorrido naquela 
cidade quando dois irmãos 
gêmeos e uma criança de 
apenas um ano e cinco me-
ses foram mortos a tiros. 
“Estamos trabalhando e 
não descartamos nenhuma 
hipótese”, disse Orengo.

Os irmãos Daniel Fi-
lipe França e Danilo Filipe 
França, de 20 anos, com-
pletados no dia 29 do mês 

passado e o bebê, filho de 
Daniel, foram mortos a ti-
ros, em Itabaiana, na ma-
drugada de quarta-feira (8). 
A mãe da criança, Ketley 
Thainara Bezerra Araújo, 
18 anos, também foi ferida 
a bala e está no Hospital de 
Emergência e Trauma. Ela 
passou por procedimentos 
médicos de emergência, se-
gue internada e seu quadro 
clínico é estável.

Segundo levantamen-
to feito pela polícia, Dam-
niel e Danilo residiam no 
bairro Padre Zé, em João 
Pessoa, e foram à Itabaia-
na para fazerem a mudan-
ça da avó. Todos estavam 
dormindo quando a porta 

da casa foi arrombada e 
os criminosos já entra-
ram gritando “todos têm 
que morrer” e passaram a 
atira. Além de Ketley, tam-
bém sobreviveram a avó 
dos gêmeos e outro filho 
de Daniel, de aproximada-
mente cinco anos. A acre-
dita que os criminosos são 
de João Pessoa.

Danilo Orengo soube 
que os gêmeos eram vi-
ciados em droga e tinham 
envolvimento com atos ilí-
citos em João Pessoa. Até 
o final da tarde de ontem a 
polícia ainda não tinha co-
nhecimento da motivação, 
nem a identidade dos sus-
peitos do triplo homicídio.

Os irmãos e o filho de um 
deles foram mortos na casa 
da avó, em Itabaiana, por 
homens que invadiram a 
residência na madrugada 
de quarta-feira (8)
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Um homem acusado 
de espancar a esposa com 
um cipó teve a condenação  
de um ano e cinco meses de 
detenção mantida pelo Tri-
bunal de Justiça. 

Consta nos autos que 
P.C.S., na madrugada do 
dia 17 de outubro de 2016, 
chegou em casa, embriaga-
do, e “com seu espírito ma-
chista exacerbado”, passou 
a agredir sua esposa, que 
dormia com sua filha, des-
ferindo-lhes golpes de cipó 
em suas nádegas, e amea-
çando-lhe de morte. O caso 
é oriundo da 1ª Vara Mista 
da Comarca de Sapé.

Na Apelação Criminal, 
que teve a relatoria do de-
sembargador Carlos Mar-
tins Beltrão Filho, a defesa 
pugnou pela absolvição, 
diante a insuficiência de 
provas para sustentar uma 
condenação, requerendo a 
desclassificação do crime de 
lesão corporal para a con-
travenção das “vias de fato”.

O relator do processo 
observou que a materiali-
dade e a autoria restaram 
comprovados nos autos, 
não havendo razão para 
se falar que não houve as 
lesões como alegado pela 
defesa.

Acusado de espancar 
companheira com cipó

Yasmin sempre era vista fazendo programa naquela localidade

Foto: Reprodução
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Más condições das paradas no Centro da capital, sem coberturas nem assentos, têm causado indignação de passageiros

Precariedade: usuários de JP 
reclamam de pontos de ônibus

Ítalo Arruda
Especial para A União

Milhares de passagei-
ros embarcam e desem-
barcam diariamente nas 
paradas de ônibus instala-
das na Rua Guedes Pereira, 
no Centro de João Pessoa. 
Os abrigos, no entanto, têm 
sido alvo de reclamação dos 
usuários do transporte pú-
blico devido às condições 
físicas em que se encon-
tram. Além de não possuí-
rem assento, 
as quatro pa-
radas de ôni-
bus localiza-
das naquela 
área também 
estão sem co-
bertura.

N o  l o -
cal, passam 
2 8  l i n h a s 
d e  ô n i b u s , 
atendendo à, 
aproximadamente, 15 mil 
passageiros por dia. Para a 
estudante Maricélia Ribei-
ro, esperar por um ônibus 
no local tem ficado cada vez 
mais difícil, tendo em vista 
a estrutura precária das pa-
radas. Ela conta que precisa 
esperar mais de 40 minutos 
por um ônibus até Manda-
caru, bairro onde mora, 
exposta ao sol. Em dias de 
chuva, a situação é ainda 

pior, pois, segundo ela, não 
tem onde se abrigar. 

“Para nós que utiliza-
mos o serviço de transporte 
público é muito ruim ficar 
nesta condição, porque pa-
gamos por uma passagem 
cara, e não temos o míni-
mo de conforto nem den-
tro nem fora dos ônibus”, se 
queixou a estudante. Assim 
como Maricélia, a auxiliar 
administrativa Aline Rodri-
gues também tem se senti-
do inquieta com a situação. 

O problema, 
segundo ela, 
vai além da 
questão físi-
ca, afetando 
t a m b é m  a 
dignidade do 
cidadão. “Eu 
pago meus 
i m p o s t o s , 
como man-
da a lei, mas 
não tenho o 

básico que é segurança e 
conforto. Tenho um filho 
autista e, todos os dias, a 
gente se desloca através 
de ônibus para realização 
da terapia dele, e ficamos à 
mercê desse descaso, sem 
sequer ter onde sentar”, 
desabafou.

Maricélia destacou ain-
da que, durante a noite, a 
sensação de insegurança, 
naquelas paradas, é ainda 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Cabaceiras

Feijoada

Galante

João PEssoA

Administrado pela 
Aena Brasil ,  o Aero-
porto Internacional de 
João Pessoa Presidente 
Castro Pinto vai passar 
por reformas estru-
turais, ganhando um 
terminal totalmente 
renovado. Todos os 8,8 
mil metros quadrados 
do equipamento serão 
renovados. Além disso, 
uma nova área, de 3,7 
mil metros quadrados, 
será construída, am-
pliando o espaço edificado para 12,5 mil metros quadrados. As obras fazem parte 
da fase 1B do contrato de concessão firmado entre a concessionária e a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). Outra novidade é a ampliação do Pátio, que ga-
nha mais 11 mil metros quadrados, e da Pista de Táxi, que será ampliada em mais 
de 5,5 mil metros quadrados. O aeroporto vai passar de seis para oito posições de 
aeronaves, sendo que duas delas serão para embarques e desembarques por pontes 
móveis de contato (finger).

Cabedelo

Consagrada como a grande confraternização anual da sociedade paraibana desde 1993, a Feijoada 
do Abelardo 2021, será realizada no domingo, no Lovina Beach, em Ponta de Campina. O evento irá 
obedecer aos critérios determinados pelo decreto do Governo do Estado, com exigência do atestado 
de vacina para todos os convidados, o encontro terá três grandes atrações musicais: o samba de raiz de 
Preto Neto, a versatilidade de Gegê Bismark e a irreverência de Felipe Rossi, nomes de forte penetração 
no público paraibano, de todas as gerações. Informações 99302-0005.

A Produtora O2, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, realizará a 
exibição de dois importantes filmes nacionais em Cabaceiras, no próximo sábado, às 18 
horas, no letreiro da Roliúde Nordestina. Serão exibidos o filme “Deserto Particular”, 
dirigido e roteirizado por Aly Muritiba, obra que foi indicado ao Oscar e premiada no 
Festival Internacional de Veneza e o filme “Marighella”, dirigido por Wagner Moura, 
filme premiado no Bari International Film, Festival da Itália, com o prêmio de “Me-
lhor Ator” para Seu Jorge, protagonista do filme. A Produtora O2 está em Cabaceiras 
gravando a série “O Novo Cangaço”, que será exibida na Amazon Prime, plataforma 
de Streaming da Amazon. A exibição dos filmes será realizada no famoso letreiro da 
Roliúde Nordestina, localizado na entrada da cidade e contará com a presença de di-
retores, produtores, roteiristas, atores e equipes de apoio que trabalharam nas obras 
que serão exibidas.

Para quem gosta de trio pé de serra 
e da nossa comida regional, a Casa de 
Cumpade, na zona rural de Galante, dis-
trito de Campina Grande, é uma boa opção 
para a confraternização de final de ano. O 
ambiente de fazenda é atrativo e confor-
tável em contato direto com a natureza, 
contando um vasto cardápio assinado pelo 
Chef Cumpade João, onde são oferecidos 
tradicionais pratos, a exemplo do bode 
guisado, feijão verde na nata, galinha de 
capoeira, entre outras delícias feitas a 
partir de produtos do cultivo e criação da 
própria fazenda. Informações através do 
WhatsApp (83) 98621-9936.

A Prefeitura de Cabedelo, no Litoral Norte lançou, terça-feira, a campanha 
institucional do Verão 2022. Durante o lançamento, o prefeito Vitor Hugo anun-
ciou que, a partir do próximo ano, a venda de todos os pacotes para os pontos 
turísticos da cidade, como Areia Vermelha e Pôr do Sol do Jacaré, será realizada 
por meio de uma plataforma que está sendo criada. Será cobrado um valor dos 
turistas para terem acesso ao Parque do Jacaré para contemplação do pôr do sol, 
assim como em outros equipamentos turístico. Ficarão isentos das taxas apenas 
moradores que comprovarem residir no município. A campanha “Aqui é Cabedelo” 
será divulgada em todos os meios de comunicação da Paraíba e de outros estados. 
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maior. Além da diminuição 
do fluxo de passageiros e 
pessoas, a iluminação no 
local é outro ponto que 
também precisa de atenção.  

De acordo com informa-
ções da Superintendência 
de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP), as 

coberturas dos abrigos de 
ônibus da Rua Guedes Pe-
reira foram roubadas e um 
trabalho de recuperação já 
está sendo elaborado junto 
ao Sindicato das Empresas 
de Transporte Urbano (Sin-
tur-JP). O órgão, no entanto, 
não deu detalhes sobre as 

ações planejadas.
A Semob-JP afirmou 

também que, no próximo 
ano, vai abrir uma licitação 
para reforma, reparação e 
modernização dos abrigos 
de ônibus na capital. Atu-
almente, são 800 paradas 
distribuídas em todos os 

bairros da cidade. Procu-
rada pela reportagem de A 
União, a Polícia Civil infor-
mou que não há nenhum 
registro de denúncia ou 
boletim de ocorrência com 
relação a este caso, e, por 
isso, não existem investiga-
ções em andamento. 

Na Rua Guedes 
Pereira, no Centro, 

passam 28 linhas de 
ônibus que atendem, 

aproximadamente, 15 
mil passageiros por dia

Semob-JP informou que, no próximo ano, vai abrir licitação para reforma, reparação e modernização dos abrigos 

Fotos: Ortilo Antônio

Maricélia Ribeiro criticou o descaso 
da administração com os usuários

Aline Rodrigues disse que o problema 
afeta também a dignidade do cidadão
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Imortais de Cabedelo
Hoje, na Praia do Jacaré, Academia de Letras de 
Cabedelo empossa 40 novos integrantes e lança 
1a obra ‘Patronos e Patronesses’. Página 12 Fo
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Não tem regra quando se fala 
em paixão pela literatura. Dos que 
amam livros de ficção científica aos 
que não vivem sem os de autoajuda, 
cada pessoa tem sua seção preferi-
da nas livrarias da cidade. E onde 
existem leitores, existem autores. O 
Prêmio Literário José Lins do Rego, 
promovido pela Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) e Em-
presa Paraibana de Comunicação 
(EPC), foi lançado em 2021 com o 
objetivo de publicar novas obras 
paraibanas, de diferentes gêneros. 
Hoje, a partir das 19h, na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira, 
acontece a solenidade de entrega 
de prêmios e apresentações das 
obras vencedoras.

Com transmissão ao vivo atra-
vés da TV Funesc, o evento apre-
sentado por Amanda Falcão conta-
rá com a presença do governador 
da Paraíba, João Azevêdo, e da 

diretora-presidente da EPC, Naná 
Garcez. Durante a solenidade, o 
público conhecerá também os ven-
cedores do concurso e também 
suas obras publicadas. Dentre as 
obras inscritas, foram selecionadas 
Insuspeitado Sentimento, de Rafael 
Lopes de Vasconcelos, As Crônicas 
De Guizo, de Railson Gomes Almei-
da, Entre O Céu e o Penhasco ou A 
História de Uma Imagem, de Mar-
cos Alexandre Bezerra Wanderley 
de Queiroga, Fantástico Mundo do 
Ziko, de Lúcia de Fátima Nóbrega 
de Sousa da Silveira e ‘O Encanto da 
Pedra’, Luis Carlos Venceslau Vieira 
de Lima. Os livros foram vencedo-
res das categorias Poesia, Crônica, 
Conto, Infantojuvenil e Romance, 
respectivamente.

Com edital público, o Prêmio 
Literário é uma iniciativa integran-
te do Ano Cultural José Lins do 
Rego promovido pelo Governo do 
Estado e que marca os 120 anos 
de nascimento do autor paraibano 
de clássicos como Menino de En-

genho, Bangüê e Fogo Morto. Naná 
Garcez relembrou outras iniciativas 
apoiadas pela Empresa durante o 
Ano Cultural. “Tivemos em 2021 o 
Correio das Artes especial José Lins, 
além de uma revista especial sobre 
a trajetória pessoal e obra de José 
Lins do Rego, matérias e pesquisas 
publicadas em nosso jornal”, co-
mentou ela.

Para Pedro Santos, presidente 
da Funesc, o prêmio chegou com 
uma grande relevância para o ce-
nário cultural da Paraíba. “Este é 
um movimento onde o Governo do 
Estado, através da Funesc e da EPC, 
realiza no sentido de contribuir 
para o fortalecimento da produ-
ção literária, fomentando o acesso 
à produção literária”, comentou, 
acrescentando que uma parte dos 
mil livros impressos será distribuída 
nas bibliotecas públicas de mais de 
70 municípios do Estado. “Ou seja, 
a iniciativa fomenta o setor e contri-
bui para a democratização do acesso 
à literatura da Paraíba”, concluiu. 

Os vencedores do Prêmio Lite-
rário têm diferentes idades, profis-
sões e contextos. No caso do procu-
rador Marcos Alexandre Bezerra, 
vencedor na categoria Conto, a li-
teratura era um hobby que estava 
adormecido. “Durante a pandemia, 
acabei voltando a escrever alguns 
contos. Vi na mídia a abertura do 
concurso literário e resolvi me ins-
crever, sem muitas pretensões. Não 
é minha área de atuação, e por isso 
mesmo fiquei extremamente sur-
preso e feliz ao saber do resultado 
e ver que estava junto com pessoas 
tão gabaritadas”, disse. 

Natural de Pilar, Rafael Lopes 
disse ter começado a entrar no 
mundo da literatura a partir das 
obras de seu conterrâneo José Lins 
do Rego. “Eu sou graduado em Le-
tras pela UFPB e ainda jovem fui 
introduzido à literatura através dos 
romances de José Lins. A partir dali, 
eu encontrei a poesia modernista e 
fui descobrindo meu estilo”, comen-
tou. O livro de poesias vencedor do 

prêmio era um projeto que estava 
engavetado. “Quando saiu o edital, 
eu tive que ler e reler meus poemas, 
fazendo alterações e criando outras 
coisas. Deu certo e, graças a Deus, 
eu tive essa graça do prêmio”, con-
cluiu Lopes.

A programação do Prêmio Lite-
rário José Lins do Rego conta ainda 
com a apresentação do aluno de 
piano da Escola Estadual de Música 
Anthenor Navarro (EEMAN), Mi-
guel Mochizuki. Ao final da noite, o 
público poderá participar de uma 
sessão de autógrafos com os vence-
dores da premiação.

Ao todo, serão impressos 200 
exemplares de cada categoria, 
sendo uma parte reservada aos 
próprios autores/autora; outra 
parte da Funesc, que distribuirá 
exemplares entre as bibliotecas 
que fazem parte do Sistema Es-
tadual de Bibliotecas e também a 
Biblioteca Juarez da Gama Batista; 
e mais uma cota que será disponi-
bilizada para a EPC.

Parte dos mil livros impressos das cinco categorias será distribuída nas bibliotecas públicas de mais de 70 municípios da PB
Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Escritores recebem o Prêmio 
Literário José Lins do Rego

Categoria Poesia:

Rafael Lopes de Vasconcelos
Obra vencedora: ‘Insuspeitado 
Sentimento’

Sinopse: “Dedicado ao pai 
de Rafael Lopes, que faleceu 
em 2008, o livro é dividido 
em duas partes. A primeira 
parte, mais filosófica, se 
chama ‘Imperecível’, a 
segunda parte é ‘O coração 
da Orca’, com poemas falando 
de amor. Segundo o autor, 
a obra objetiva expressar 
suas experiências pessoais e 
verdades expressadas através 
da linguagem poética.

Categoria Crônica:

Railson Gomes Almeida
Obra vencedora: ‘As Crônicas 
De Guizo’

Sinopse: “Guizo, protagonista 
da história, é uma garrafa 
diferente das outras. 
Barulhento, seus chocalhos 
fazem com que as outras 
garrafas o excluam e o torne 
motivo de piada. Guizo sai em 
busca de achar um sentido 
para a sua vida e encontra uma 
mulher que ressignifica suas 
vivências através da arte.

Categoria Conto:

Marcos Alexandre Bezerra 
Wanderley de Queiroga
Obra vencedora: ‘Entre O Céu 
e o Penhasco ou A História de 
Uma Imagem’

Sinopse: “Através de flashbacks, 
o conto apresenta a história 
de um homem de 87 anos 
que foi diagnosticado aos 37 
anos de idade com leucemia. 
Com relatos de desafios e 
superações, a história tem 
como fio condutor a imagem 
de Nossa Senhora da Penha, 
que o paciente, mesmo sem ser 
religioso, recebe de presente do 
próprio médico.”

Categoria Infantojuvenil:

Lúcia de Fátima Nóbrega de 
Sousa da Silveira
Obra vencedora: ‘Fantástico 
Mundo do Ziko’

Sinopse: “Escrito com 
linguagem inteligível a leitores 
de todas as idades, o livro 
aborda o universo do autismo. 
Ziko é um garoto autista não 
diagnosticado e que sofre 
bullying na escola. Na obra, a 
autora, que é psicóloga, chama 
a atenção de pais, de escolas e 
de governantes para os indícios 
do autismo e, assim, possibilita 
o acompanhamento eficaz 
desde cedo. 

Categoria Romance:

Luis Carlos Venceslau Vieira de 
Lima
Obra vencedora: ‘O Encanto 
da Pedra’

Sinopse: “A região do Brejo 
paraibano nos anos 1930 
é o cenário do romance. 
Repleto de drama e mistério, 
o livro conta a história do 
protagonista Lúcio, um caçador 
esportivo que se envolve 
num crime familiar ao matar 
acidentalmente seu próprio 
sogro.”

‘Livraria A União’, parceria entre 
EPC e Funesc, será criada em 2022

A parceria entre EPC e Fu-
nesc deu início em 2020, quan-
do o jornalista Walter Galvão, 
então presidente da Fundação, 
assinou um termo para ações 
conjuntas para além do Festival 
de Música da Paraíba. “Na Rá-
dio Tabajara, temos programas 
da Funesc e também o Festival. 
Mas queríamos também realizar 
uma contribuição no âmbito da 
literatura. Veio então a ideia de 
resgatar o Prêmio Literário, que 
não acontecia desde 2014”, ex-
plicou a diretora presidente da 
EPC, Naná Garcez. “A Funesc 
precisava garantir que seus au-
tores teriam os livros impressos e 

a Editora A União entrou com o 
papel de garantir a publicação”, 
complementou. 

Mas as iniciativas não param 
por aí. Será inaugurada a ‘Livra-
ria A União – a casa da literatura 
paraibana’. Localizada em um 
dos boxes do Espaço Cultural, a 
loja contará com livros e outras 
publicações da Editora, mas 
também com obras de editoras 
pequenas e autores indepen-
dentes. Naná Garcez adiantou, 
ainda, que o local será voltado 
para realização de eventos e 
lançamentos de obras. A aber-
tura da casa está prevista para 
fevereiro de 2022. 

“Hoje, a gente encerra esse 
ano de parceria anunciando a 
abertura da Livraria A União 
aqui no Espaço Cultural. Está 
sendo uma parceria extrema-
mente frutífera e a instalação 
deste novo equipamento é mais 
uma mostra disso. Acredito que 
os maiores beneficiados disto 
tudo são os artistas e a própria 
população, que vai poder desfru-
tar desse novo espaço”, concluiu 
Pedro Santos.

Presidente da Funesc, Pedro Santos (E), e 
diretora presidente da EPC, Naná Garcez 
(D): Espaço Cultural de João Pessoa terá 

a ‘casa da literatura paraibana’
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Donas do 
tempo

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Vi um documentário chamado Advanced Style, de Nina 
Plioplyte, que aqui foi traduzido como Vovós Fashion (argh!) 
e tive vontade de escrever sobre essas senhoras. Mas escre-
ver o quê? Essas mulheres são autoexplicativas.

São umas descrentes! Não acreditam no botox, nos 
preenchimentos, no Photoshop, nas tais “limitações da 
idade”, no julgamento alheio.

Não jogaram todas as suas cartas no casamento. Não 
entenderam o envelhecimento de modo pejorativo. Não 
ficaram escravas da juventude eterna. E sobretudo não 
acreditam no bege, a cor mais sem graça do mundo.

Tem gente que olha e pensa: elas são jovens por den-
tro. Como se juventude fosse sinônimo de alegria, saúde, 
vigor físico. Que bobagem. A quantidade de gente nova 
que é chata e deprimida que tem por aí! A quantidade de 
pessoas de rosto inchado, deformado de preenchimentos, 
em busca de uma aparência jovem, num mundo onde ru-
gas são defeitos físicos e envelhecer só não é pecado mor-
tal, porque morrer é justamente a segunda opção!

Eu fico imaginando que essas mulheres, ao invés de 
gastarem fortunas com procedimentos cosméticos duvi-
dosos, preferem gastar numa viagem interessante, num 
perfume maravilhoso, em acessórios extravagantes... E 
assim comprovar que você pode até não ser sexy a vida 
inteira, mas pode ser divertida!

Eu imagino um encontro ao acaso com ela, à tardinha, 
sentada em um bar desses de calçada, em Copacabana, em 
Paris ou na Rua Augusta, em Lisboa...

– Boa tarde!
– Boa tarde!
E, antes mesmo que eu me sentasse, ela emenda...
– Eu tinha marcado com uma amiga. De última hora, 

ela me ligou dizendo que não viria. Eu já estava pronta. 
Vim sozinha mesmo. Imagina se eu perderia um entarde-
cer bonito como esses! Na verdade, tava louca para estrear 
esse chapéu! Riu divertida. E esse garçom é tão bonitinho. 
Eu dava um bom beliscão na bunda dele!

Quem riu alto agora fui eu.
Peço um Gin Tonic, ela, mais uma taça de vinho bran-

co. Brindamos a distância, e ela pisca o olho para mim, en-
quanto o garçom se afasta.

Cada um na sua mesa, conversamos. Ou melhor, ela 
conversa, e eu escuto. O casamento, a separação...

– No fundo foi bom, não fui desenhada para o ca-
samento. Ele se apaixonou por outra mulher. Era tão 
diferente de mim, que nem me dei ao trabalho de per-
guntar o que ela tinha que eu não tinha. No carnaval do 
ano seguinte, um rapaz de uns vinte e poucos anos me 
segurou pela cintura e rodopiou comigo no meio da rua. 
Eu adorei, querido! Se eu estivesse casada, aquilo não 
teria acontecido...

Peço outro Gin e ofereço. Ela aceita, argumentando 
que, se a rainha-mãe tomava diariamente, só devia fazer 
bem. Rimos alto.

A conversa segue animada. Tantas histórias, que ela 
contava de um jeito, que fazia o mais banal parecer ex-
traordinário. Parou no terceiro drinque.

– Estou indo, querido. Se eu tomar outro desses, não 
conseguirei lembrar seu nome amanhã.

Na verdade, não tínhamos nos apresentado, portan-
to, não sabíamos nossos nomes. Ela deixou dinheiro na 
mesa. Não aceitou que eu pagasse sua conta:

– Sou uma mulher emancipada, querido, disse 
divertida.

Levantou-se, as bolas gigantes do colar fazendo ba-
rulho. Nos despedimos com um beijinho. Ela tirou um 
lenço colorido da bolsa, para limpar a mancha do batom 
vermelhíssimo da minha bochecha. Eu pedi para ficar 
com a mancha. Ela riu muito, disse que eu era um menino 
muito educado, que foi muito bom conversar comigo.

– Au revoir, querido!
Fiquei ali mais um pouco, curtindo aquele momento.
O garçom traz a minha conta...
– Então conheceu a Iris? Incrível a facilidade que ela 

tem de fazer novas amizades! Vem sempre por aqui. E 
pensa que eu não noto quando olha pra minha bunda!

Rimos juntos.
Voltei feliz para casa, doido pra contar essa história. 

Meu momento Harold and Maude (título de um filme dos 
anos 1970, do diretor Hal Ashby, que aqui se chamou En-
sina- me a Viver).

Trilha sonora
‘Fonte da Juventude’ - Rita Lee - com as Frenéticas;
‘Velhos e Jovens’ - Adriana Calcanhotto;
 son Cordeiro e Rita Lee.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

‘O Circo’, de José Leite Guerra
Fizesse chuva ou fizesse sol, José 

Leite Guerra sempre portava um inde-
fectível guarda-chuva muito mais para 
atender à meteorologia do seu mundo in-
terior do que às condições atmosféricas 
do mundo de fora.

Conheci-o no curso clássico do Liceu 
Paraibano, no início dos anos 1960. À épo-
ca, fundamos um jornalzinho – Reflexos 
– em cujo 1º e único número ele publicou 
um poema de extração nacionalista, na li-
nha do Cassiano Ricardo dos livros Martim 
Cererê e de Vamos caçar Papagaios: Zeca 
Macumbeiro. Só depois, quando se aproxi-
mou de Geraldo Carvalho, Guerra aderiu 
ao conteúdo programático das vanguardas, 
embora o tenha feito obedecendo aos dita-
mes do seu temperamento discreto, reca-
tado, avesso a qualquer tipo de pirotecnia. 
Ou seja, mesmo se abeberando de alguns 
dos preceitos da Poesia Concreta, jamais 
descurou do lirismo e da espontaneidade, 
marcas registradas de sua poética.

Aqui, abro um parêntese: Geraldo 
Carvalho, mesmo recolhido a uma cadei-
ra de rodas, exerceu uma efetiva liderança 
no contexto cultural da província de João 
Pessoa dos anos 1960 até inícios dos anos 
70. Estou a vê-lo na sua casa da Av. Vasco 
da Gama, Jaguaribe, sempre à cabeceira 
da mesa, ora discutindo a respeito da pro-
gramação editorial da Caravela, ora crian-
do a União Paraibana de Escritores, a UPE, 
para fazer frente à União Brasileira de 
Escritores, que tinha o crítico e ficcionista 
Virgínius da Gama e Melo como principal 
mentor, embora a entidade fosse presidi-
da por Otacílio Cartaxo. 

Pois bem. Foi justamente a Carave-
la, editora que retirou do ineditismo au-

tores como Maria José Limeira, Jurandy 
Moura, Archidy Picado e outros, a res-
ponsável pela publicação de O Circo, livro 
de estreia de José Leite Guerra, assim 
saudado pelo editor, ficcionista e crítico 
Geraldo Carvalho, na coluna Pro-textos, 
que mantinha no jornal Correio da Paraí-
ba: “Marca O Circo, publicado pelas Edi-
ções Caravelas, a estreia poética de José 
Leite Guerra. O título do livro traduz bem 
a visão que o jovem poeta tem do mundo. 
Se a sua linguagem não é de amargura, 
reflete, no entanto, um tom contristador: 
o mundo é um vasto picadeiro onde as 
criaturas sempre são palhaços ou vivem 
numa corda bamba. O poeta joga muito 
bem com a metáfora e o símbolo para 
expressar o seu pensamento. (...) a maio-
ria dos poemas é de boa fatura, demons-
trando que o poeta tem talento e foge ao 
lugar-comum, repontando como um dos 
valores da nova geração paraibana”.

Embora incorporasse alguns dos 
pressupostos do concretismo, José Leite 
Guerra sempre foi todo ouvidos para o 
mundo, o que quer dizer que ele jamais fez 
vistas grossas e ouvidos moucos à via-crú-
cis do homem sobre a terra. No entanto, 
longe de ser uma poesia de feição panfle-
tária, tribunícia, a de O Circo articula-se 
ecumenicamente, algumas vezes cele-
brando o congraçamento entre os homens, 
as coisas e os animais. Isso sem contar o 
cuidado com a linguagem, preocupação 
que se reflete desde sempre na sua poesia, 
conforme atestam os poemas reunidos em 
Dança das palavras, antologia com a qual 
registrou os seus setenta anos de vida.

Faz bem José Leite Guerra em reeditar 
O Circo, livro cujos 53 anos de existência 

não o envelheceram, pois não envelhece 
quem ajudou a erigir os alicerces da poesia 
de vanguarda na Paraíba, juntamente com 
os livros do Grupo Sanhauá.
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Do ex-governador Oswaldo Trigueiro 
sobre Castro Pinto:

“De Castro Pinto pode-se dizer, com 
segurança, que se elegeu – para a Assem-
bleia, para a Câmara, para o Senado e para 
a Presidência do Estado – exclusivamente 
por seu prestígio intelectual e moral. Ele 
não foi um político no sentido convencio-
nal da expressão.

Criou, anexos ao Liceu tradicional, um 
Curso de Comércio e outro Curso de Agri-
mensura, primeiros germes do nosso ensi-
no superior.

No plano intelectual, a Paraíba experi-
mentou um surto de desenvolvimento, de 
proporções inéditas, e que se prolongou, 
com muito brilho, por 10 ou 12 anos. 

(...) magistrados exerciam o mandato 
político cumulativamente com a função 
judicante. A prática era imemorial, remon-
tando às origens da Monarquia, e não en-
contrava proibição nas Constituições ou 
nas leis. Mas Castro Pinto não tolerou, de 
sorte que, em seu governo, nenhum juiz 
exerceu chefia política municipal. Com essa 
orientação, é óbvio que ele contribuiu para 
o aprimoramento dos costumes republica-
nos, prestando um bom serviço à política e 
outro melhor à magistratura”.

(Extraído do livro A Paraíba na Primei-
ra República, de Osvaldo Trigueiro, Editora 
A União, João Pessoa, 1982).

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

A menstruação da borboleta
José Mota Victor

No período que resolvi voltar para 
terra natal, depois de quase 10 anos de 
ausência, para vencer o marasmo cultural 
da província, resolvi escrever um folhetim 
como aqueles que faziam, antigamente, 
alguns escritores da terra brasilis. A Mo-
reninha, de Joaquim Manoel de Macedo, é, 
reconhecidamente, o folhetim mais popu-
lar da história do Brasil. Outros grandes 
escritores como José de Alencar, Machado 
de Assis e Lima Barreto também escreve-
ram folhetins. As Memórias Póstumas de 
Brás Cubas foram publicadas na Revista 
Brasileira, de março a dezembro de 1880, 
considerada uma das maiores obras lite-
rárias do Brasil.

Para compreender melhor, o “fo-
lhetim” funcionava como as novelas da 
televisão brasileira de hoje. Antigamente 
eram publicados em jornais e revistas. A 
publicação de forma sequenciada deixava 
um gancho para prender a atenção dos 
leitores. O folhetim morreu em virtude do 
surgimento do rádio.

Durante mais de oito anos, ininter-
ruptamente, publiquei mensalmente no 
jornal O Sertão o folhetim descompro-
missado e historicamente relevante de A 
Influência dos Raios Solares na Menstrua-
ção da Borboleta. O nosso primeiro obje-
tivo era caricaturar os temas elitistas das 
produções científicas das universidades 
brasileiras como “Automatização de Testes 
Espirométricos através do acoplamento 
de um microcomputador a um espirôme-
tro de Campânula”. 

O segundo objetivo era contar a 
história romanesca do insetologista 
Brenhim Delgado de Castilho e do seu 
filho Ricardo Delgado Freire de Castilho 
que morreu fulminantemente quando 
defendia sua tese no Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano.

O terceiro era enviar ao Guiness Book 
(o livro dos recordes) o folhetim mais 
longo da história literária brasileira. O ro-
mance tem como pano de fundo o inóspito 
cenário da Imperial Vila do Pinharas no 
final do século 19 e o deslumbramento da 
elevação da Vila à categoria de cidade no 
início do século 20.

Como era escrito mensalmente, o 
dono do jornal telefonava às vésperas pe-
dindo a entrega do material, às vezes va-
rava a noite escrevendo um capítulo. Certa 
vez, devido a uma grande decepção do 
protagonista da história, o enviei para mo-

rar um longo período no inóspito povoado 
de Cachimbo Eterno, hoje cidade de São 
José do Bonfim. Enfrentei um grande pro-
blema no mês seguinte porque não sabia 
o que fazer com o personagem morando 
naquele cafundó do judas. Foi quando pes-
quisando no livro A Paraíba e seus Proble-
mas, do escritor José Américo de Almeida, 
encontrei um parágrafo que dizia mais ou 
menos assim: “Naquele tempo morava no 
sopé da serra do Teixeira o famoso canga-
ceiro Adolfo Rosa Meia Noite”. 

Foi um achado. Coincidentemente era 
o mesmo período em que o entomologista 
Brehim foi enviado pelo autor do folhetim 
para aquele lugar. Sem pestanejar, as te-
clas da minha Oliveti Lettera conduziram 
o personagem para fazer uma visita de 
cortesia ao famoso bandoleiro Meia Noite. 
O certo é que com essa informação de José 
Américo de Almeida escrevi mais vinte e 
cinco capítulos do folhetim.

Lá se foram mais de 20 anos até que 
surgiu a terrível pandemia do coronavírus 
e tive que me enclausurar durante quase 
cinco meses no casarão da antiga Praça 
do Comércio. Neste período resolvi rees-
crever o folhetim e planejei a misteriosa, 
armorial e longa sextologia pinharense 
de A Influência dos Raios Solares na Mens-
truação da Borboleta, uma obra dividida 
em seis livros com 150 capítulos e 1213 
páginas. Escrita num período muito difícil 
que deixou um lastro de mais de seis-
centas mil mortes no Brasil. Lembrava o 
tempo todo da peste negra que dizimou a 
metade da população da Europa na Idade 
Média, em Florença e arredores morre-
ram cerca de 100 mil pessoas. Foi tam-

bém nesse período tardo-medieval que o 
florentino Giovanni Boccaccio, enclausu-
rado em um castelo em Nápoles, escreveu 
a sua obra-prima Decameron. Também 
inspirado na obra do famoso escritor re-
fleti muito sobre a observação de Amanda 
Cristina Zattera: “Objetivamos observar o 
otimismo e o riso como uma das possíveis 
formas de fuga em uma realidade comple-
xa, e para além do desespero e da aflição, 
a grande valorização da vida e do direito 
do homem de aproveitar o momento pre-
sente da melhor forma possível, perante a 
cotidianidade da morte.”

Vamos aos três primeiros livros do 
romance armorial:

A prelazia da Vila de Sagres é uma 
fantástica viagem aos primórdios da 
história da Borboleta Preta com uma 
risca amarela na asa esquerda. En-
contramos os primeiros vestígios da 
famosa Prelazia do Bispo Emérito da 
Freguesia da Vila de Sagres na carta que 
Pero Vaz de Caminha, popularmente 
conhecido como Bisagudo, escreveu ao 
sereníssimo Dom Manoel, Rei de Portu-
gal e dos Algarves, senhor da Conquista, 
Navegação e Comércio da Etiópia, Ará-
bia, Pérsia e da Índia.

Na A Cantoria Armorial vamos par-
ticipar efetivamente dos bastidores da 
maior cantoria realizada no solo das Amé-
ricas. Saber que “A sapiência de Romano 
do Teixeira permitia citações de Bonapar-
te e do intimorato General Francisco Sola-
no Lopez”. Vamos tomar conhecimento do 
sucesso do folheto que vendeu mais exem-
plares que a Bíblia Sacra e a ferrenha desa-
vença entre os antologistas pinharenses. E 
finalmente descobrir o plano que o astuto 
Nicanor engendrou com os meninos da 
Vila para abiscoitar o garboso canivete do 
mascate Pedro Sabedoria.

Ani Ohev Otach é a fabulosa e armorial 
epopeia do maior bandoleiro da região das 
espinharas que morava no sopé da serra 
do Teixeira e era perdidamente apaixona-
do por Santinha. A ideia do entomologista, 
amigo do bandoleiro, era urdir uma gran-
de epopeia armorial imitando o vate por-
tuguês que partiu da ocidental praia lusita-
na. Ficar sabendo detalhes da espetacular 
fuga de Liberato da cadeia do Teixeira, os 
pendores artísticos do padre Bernardo de 
Carvalho e as inúmeras correções do Atlas 
do Barão Homem de Melo.

Os outros três livros da sextologia 
que já estão escritos vão ser publicados 
em 2022.

Foto: Funes/Divulgação

‘A Influência d os Raios Solares na Menstruação 
da Borboleta’ é uma obra dividida em seis livros



Cultura

A Festa do Livro Interna-
cional da Paraíba (Flit) reali-
za uma edição especial hoje 
e amanhã, na Usina Cultural 
Energisa, em João Pessoa, com 
homenagem à escritora parai-
bana Marília Arnaud.

“Vamos dar continuidade 
ao trabalho desenvolvido com 
o Quilombo Ipiranga e o Assen-
tamento Tambaba”, aponta um 
dos idealizadores, Juca Pontes. 
“Incluímos a Aldeia Tabajara 
e a ideia é retornar as oficinas 
em 2022. A nossa meta é tor-
nar os cidadãos dessas comu-
nidades leitores e consumido-
res de cultura”.

Na programação, no-
mes de destaque da literatu-
ra nacional e internacional. 
Hoje, o evento inicia às 15h, 
com apresentação do Toré 
da Aldeia Tabajara e segue 
com performances artísticas 
e culturais. O ator paraibano 
Luiz Carlos Vasconcelos fará 
apresentação especial, além 
de mesas com a participação 
de escritores como Luiz Ruf-
fato, Amanda Falcão, Marília 
Arnaud, Ângela Bezerra de 
Castro, Elisa Lucinda e Aline 
Cardoso. O primeiro dia se 
encerra com música de Pedro 
Faissal, Esmeraldo e Falcão 
para o show Fliteral.

Contista, romancista e 
poeta, Luiz Ruffato é uma das 
principais atrações da edição 
especial. O autor irá dialogar 
sobre sua trajetória na litera-
tura. Natural de Cataguases, 
Minas Gerais, Ruffato tem uma 
história inspiradora na litera-
tura. Filho de um pipoqueiro e 
uma lavadeira, o escritor che-
gou a trabalhar de torneiro 
mecânico, antes de ingressar 

na faculdade de jornalismo e 
depois seguir carreira literá-
ria. Na mesa “Literatura como 
transformação”, que terá a 
apresentação do paraibano 
Linaldo Guedes, ele dialogará 
com o público sobre esse per-
curso biográfico. 

“Talvez eu possa influen-
ciar as pessoas com minha 
trajetória biográfica. Eu vim de 
uma família de classe média 
baixa. A minha história con-
versa bastante com as pessoas 
que participarão do evento 
como ouvinte”, reflete Ruffato 
sobre a expectativa de sua par-
ticipação na festa.

Para o escritor mineiro, 
trabalhar o livro e a leitura den-
tro das comunidades é um dos 
maiores legados da Flit para a 
população paraibana.

Amanhã, a programação 
inicia às 14h com um bate-pa-
po entre escritoras, com Cla-
rice Freire e Marília Valengo e 
mediação de Jennifer Trajano. 
A Flit segue com a participação 
do maestro Luiz Carlos Durier, 
Adeildo Vieira, Miriam Alves, 
Olinda Beja, Francy Silva, Gló-
ria Kirinus, Marian Pessah e 
Maria Valéria Rezende, que 
lançará Miscelânea, segunda 
obra com o selo Flit. A Flit se 
encerra com a performance 
musical Demarca o corpo, de 
Narubia Werreria.

Os idealizadores Anas-
tácia Alencar e Juca Pontes 
lembram o evento tem por 
inspiração os anseios culturais, 
econômicos e criativos das 
comunidades atendidas com 
aprendizados e experimenta-

ções. A edição seguirá os proto-
colos sanitários adotados pelos 
governos estadual e municipal. 
Alguns convidados participa-
rão remotamente.

“No amplo pátio arboriza-
do da Usina também teremos a 
Feira do Livro, com as editoras 
paraibanas, a Livraria do Luiz 
e o Sebo Cultura, mantendo as 
medidas sanitárias necessárias 
neste momento de pandemia. 
No mesmo local estaremos 
apresentando o rico artesanato 
e a saborosa gastronomia des-
sas comunidades”, completa 
Anastácia Alencar sobre a pro-
gramação da edição especial 
da Festa do Livro Internacional 
da Paraíba.

Literatura Espetáculos

Flit presta homenagem à 
escritora Marília Arnaud

Foto: Roberto Guedes

Hoje, em comemoração ao Dia do Palhaço, a 
Funesc leva espetáculos a quatro bairros de João 
Pessoa: Alto do Mateus, Róger, Geisel e Cidade 
Verde. Conforme Josemberg Pereira, gerente de 
Circo da Funesc, as ações serão simultâneas a 
partir das 17h, com quatro diferentes performan-
ces. Nas redes sociais da Funesc, ainda de acordo 
com Josemberg, será realizada uma homenagem 
ao ator e palhaço Marcos Pinto (artista morto em 
dezembro de 2014).

No bairro do Geisel, a apresentação será na 
Quadra do Citex, com o trio Edilson Alves (Palha-
ço Dengoso), Guadalupe Merki (Palhaça Arenga) e 
Jonathan Silva (Palhaço Pipoca). Já no Róger, per-
formance será realizada ao lado do Presídio Flós-
colo da Nóbrega, com o trio Jacson Lima (Palhaço 
Coceirinha), Irla Medeiros (Palhaça Cacatua) e Ra-
fael Paiva (Palhaço Folikito).

A família Los Iranzi será a atração das come-
morações do Dia do Palhaço no bairro de Cidade 
Verde. De volta ao picadeiro vai acontecer na Praça 
Encanto Verde. E no Alto do Mateus, Kléber Maro-
ne (palhaço Espoleta, da Cia. Lua Crescente) mos-
trará O circo do cara de clown, na Arena Futshow, 
na Comunidade 5 de junho.

Pedro Santos, presidente da Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba, destacou a importância da 
programação comemorativa do Dia do Palhaço fora 
do espaço físico da Funesc, o que evidencia o per-
manente planejamento do processo de descentrali-
zação das atividades. Essa descentralização, ainda 
conforme ele, reforça o fundamental diálogo com a 
periferia, aproximando ainda mais a população das 
ações da Fundação.

Homenagem a Marcos Pinto
Marcos Fábio Costa Pinto, Marcos Pinto ou 

simplesmente Marquinhos. Nascido em 10 de 
agosto de 1973, na cidade de Vieirópolis (PB). Di-
retor de teatro, ator, produtor cultural, dramatur-
go, escritor e poeta, ele foi assassinado em dezem-
bro de 2014.

Ficou conhecido pelas inúmeras peças de tea-
tro realizadas em mais de 15 anos de dedicação às 
artes cênicas. Morou em João Pessoa por pelo me-
nos 20 anos. Em 2003, Marcos Pinto criou o Grupo 
Experimental Cena Aberta (Geca-João Pessoa). 

Dentre inúmeros trabalhos como ator, desta-
cam-se: Tambaba Pra Que Te Quero? (1997), dirigi-
do por Roberto Cartaxo; O Auto de Deus – Paixão de 
Cristo (1998 a 2002), dirigido por Roberto Carta-
xo, Everaldo Vasconcelos, Humberto Lopes e Paulo 
Vieira; e Arco-íris, Cidade dos Sonhos (2006), de Is-
mar Pompeu. 

Quanto sua atuação como diretor, podemos 
destacar: A Saga de Zacarias (2007), de Aglaé Fon-
tes; Cordel em Retalhos (2007), colagem de três 
textos de Lourdes Ramalho; Nada, Nenhum e Nin-
guém... (2009), uma adaptação Marcos Pinto. 

Em 2014, dirigiu o espetáculo A Flor de Suvelão, 
o qual era protagonizado por um palhaço e duas 
palhaças, respectivamente: Palhaço Suvelão (Da-
niel Nóbrega); Palhaça Kika (Marinalva Rodrigues) 
e Palhaça Cafuringa (Naylane Cavalcanti).

Dia do Palhaço é 
comemorado hoje
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Da Redação

Candidato a uma vaga 
no Oscar na categoria de Fil-
me Internacional, Deserto 
Particular, longa-metragem 
de Aly Muritiba, será exibi-
do hoje, na edição do Fest 
Aruanda. A sessão gratuita 
acontecerá às 18h, tanto pre-
sencial, no Cinépolis do Ma-
naíra Shopping, em João Pes-
soa, quanto virtual, através 
da plataforma Aruanda Play.

Em homenagem ao ator 
W. J. Solha, será exibido O 
Som ao Redor, de Kleber 
Mendonça, a partir das 15h, 
tanto presencial quanto re-
moto.

Às 18h30, haverá o lan-
çamento do livro Utopia da 
Autossustentabilidade - Im-
passes, desafios e conquistas 
da Ancine (Editora Sulina), 
de Marcelo Ikedam no foyer 
da área VIP do cinema. A 
sessão presencial das 22h20 

terá o longa A Felicidade das 
Coisas, dirigido por Thais 
Fujinaga.

Pela manhã, a partir das 
9h, haverá mesas redondas 
como a homenagem ao maes-
tro, compositor e regente 
José Siqueira: “Da oração da 
música clássica aos orixás da 
musicalidade religiosa afro
-brasileira”, dentre outras. As 
transmissões ao vivo aconte-
cerão no canal oficial no You-
Tube do Fest Aruanda.

‘Deserto Particular’ e ‘O Som ao Redor’ 
serão exibidos hoje no Fest Aruanda

Foto: Divulgação

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse a programação no 
site oficial do Fest Aruanda

Candidato a uma vaga no Oscar na categoria 
de Filme Internacional, ‘Deserto Particular’ 
será exibido gratuitamente tanto de forma 
presencial quanto virtual

Palhaço Pipoca (Jonathan Silva) é uma das atrações que se apresentarão 
nos bairros do Alto do Mateus, Róger, Geisel e Cidade Verde, na capital

Foto: Funesc/Divulgação
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Arnaud (acima, à esq.) e Maria Valéria Rezende (acima, à dir.) estão na programação 
especial; mineiro Luiz Ruffato (ao lado) vai falar sobre sua trajetória na literatura



Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

“Me chamo Gabriel García 
Márquez (ilustração 
abaixo). Sinto muito: eu 

também não gosto desse nome, porque 
é uma série de lugares comuns que 
nunca consegui identificar comigo. Sou 
escritor por timidez. Minha verdadeira 
vocação é a de prestidigitador, mas me 
ofusco tanto tentando fazer um truque 
que tive que me esconder na literatura. 

As duas atividades, em todo caso, con-
duzem à única coisa que me interessou 
desde pequeno: que meus amigos me 
achassem o máximo”.

Com simplicidade, o colombiano 
Gabo – morto na Cidade do México em 
abril de 2014 – fazia sua autoapre-
sentação na época do lançamento de 
Cem anos de solidão. Foi escrito entre 
1965 e 1967, na casa onde morreu no 
México em que ele voltou a ocupar em 
1997 por chorar pela Colômbia. Entre 
os livros menos badalados por aqui de 
García Márquez, gosto muito de Relato 
de um náufrago. A seguir, trechos de seu 
capítulo final.
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“Nunca pensei que um homem se 
transformasse em herói por ficar dez dias 
numa balsa, suportando a fome e a sede. Eu 
não podia fazer outra coisa. Se a balsa fosse 
abastecida com água, biscoito, bússola e 
instrumentos de pesca, certamente estaria 
tão vivo como agora. Mas com uma difer-
ença: não teria sido tratado como herói. O 

heroísmo, no meu caso, consiste em não ter 
me deixado morrer durante dez dias.

Não fiz esforço para ser herói. Tudo foi 
para me salvar. Como a salvação veio envol-
ta numa áureola, premiada com o título de 
herói, não tive outro recurso senão suportar a 
salvação com heroísmo e tudo.

As pessoas me perguntam como um 
herói se sente. Nunca sei o que responder. 
De minha parte, sinto o mesmo que antes. 
Não mudei nem por dentro nem por fora. As 
queimaduras do sol deixaram de doer. Sou 
outra vez Luis Velasco. Isso me basta. 

Mudaram as pessoas. Meus amigos são 
agora mais amigos que antes. E eu imagino 
que meus inimigos são mais inimigos, ainda 
que não acredite tê-los. Quando alguém me 
reconhece na rua, fica me olhando como a 
um animal estranho. Por isso ando mais à 
paisana, até que as pessoas se esqueçam de 
que estive dez dias sem comer nem beber 
em uma balsa.

A primeira sensação que se tem 
quando se começa a ser importante é a de 
que, durante todo o dia e toda a noite, em 
qualquer circunstância, as pessoas gostam 
que a gente lhes fale de si mesmo.

(...) Minha vida de herói não tem 
nada de especial levanto às dez da manhã. 
Vou a um café conversar com os amigos, 
ou alguma das agências de publicidade 
que estão fazendo anúncios baseados na 
minha aventura.

(...) Contei minha história na televisão 
e num programa de rádio. Algumas pes-
soas me dizem que essa história é uma in-
venção fantástica. Eu lhes pergunto: Então, 
o que eu fiz durante dez dias no mar?”. 
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Morto aos 87 anos, García Márquez 
deixou um legado que foi capaz de levar 
leitores junto com ele e fazê-los acreditar em 
qualquer coisa – ou naquilo que o chamado 
realismo mágico pode criar.

O trabalho do autor baseou-se tanto 
em sua vivência como jornalista na América 
Latina, a admiração por William Faulkner 
e Mark Twain, quanto histórias vividas du-
rante sua infância na casa de seus avós em 
Aracataca, na Colômbia.

Antes de sua morte, já fazia mais de 
dez anos que o escritor não publicava 
nada. García Márquez disse que a escri-
ta o desgastou e que queria mais tempo 
para aproveitar a vida de outra forma. 
Assim o fez.

García Márquez e o realismo mágico

Imagem: Divulgação

Cultura

N a s c e m  h o j e  n ovo s 
imortais na Paraíba. A partir 
das 19h, no parque turístico 
da Praia do Jacaré, em Ca-
bedelo, acontece a solenida-
de de posse dos integrantes 
da Academia Cabedelense 
de Ciências, Artes e Letras 
Litorânea (ACCAL). Serão 
40 acadêmicos fundadores 
laureados pela instituição 
fundada em 2019, mas que 
só agora, com a flexibilização 
das restrições de distancia-
mento social, pode realizar o 
evento que reúne nomes de 
relevo da sociedade cultural 
e científica da Paraíba.

“Já que está sendo cria-
da uma ‘nova Cabedelo’, não 
podia deixar de ter uma Aca-
demia de Ciências, Artes e 
Letras. Tem muito artista 
de Cabedelo no anonimato, 
então o objetivo maior é res-
gatar esses valores do mu-
nicípio, e não só dele, como 
também do Litoral”, destaca 
Tânia Castellino, presidente 
da ACCAL e ocupante da ca-
deira de número um do cole-
giado, que tem como patrono 
o poeta paraibano Augusto 
dos Anjos (1884-1914). 

Mãe do atual prefeito 
da cidade, Vitor Hugo, Tânia 
nasceu na cidade do Rio de 
Janeiro, mas tem título de 
cidadã pessoense e cabe-
delense. Ela é graduada em 
Fonoaudiologia e em Artes 
Plásticas, além de doutora 
em Direito e mestre em Lin-

guística pela da Universida-
de Federal da Paraíba. En-
tre as obras publicadas pela 
acadêmica estão Desperte! 
É tempo de falar em público, 
A Comunicação e suas Diver-
sas Formas de Expressão e 
Telemarketing 100% (todos 
publicados pela Editora Re-
cord), entre outros.

Apesar de ainda não te-
rem tomado posse, os aca-
dêmicos já possuem vários 
projetos em andamento. O 
mais importante deles será 
a Feira Internacional do Li-
vro, prevista para o mês de 
abril do próximo ano na cida-
de portuária. A perspectiva 
é ainda a de trabalhar em 
ações de desenvolvimento 
e promoção da leitura entre 
jovens e crianças nas esco-
las públicas da região. Tânia 
aponta ainda para o projeto 
‘Livro no banco da praça’, 
com distribuição gratuita de 
obras literárias nos espaços 
públicos de Cabedelo e o 
‘Contador de histórias’, que 
visa compartilhar a memória 
dos cidadãos antigos da cida-
de com os de menor idade. O 
objetivo é também juntar es-
forços para a criação de uma 
sede própria, uma vez que 
hoje a ACCAL possui apenas 
um escritório localizado em 
um edifício comercial em 
Ponta de Campina.

Na cerimônia de aber-
tura será lançado ainda o 
livro Patronos e Patronesses, 
publicação da academia que 
conta em 472 páginas com 
textos dos imortais sobre os 

seus respectivos patronos, 
que são em sua maioria no-
mes ligados à história cultu-
ral de Cabedelo. Dessa for-
ma, o Padre Alfredo Barbosa 
ganhou um texto escrito pelo 
acadêmico Gilvando Estevam 
da Silva, Altimar Pimentel foi 
biografado por Cleide Rocha 
da Silva Pimentel, Américo 
Falcão por Tereza Madalena, 
Antônio Pessoa por Maria 
Mercedes Ribeiro Pessoa 
Cavalcanti, Enivaldo Miranda 
por Vera Lúcia de Almeida 
Simões, Hermes Nascimento 
por Aroaldo Sorrentino Maia, 
João Praxedes por Léa San-
tana Praxedes, Graças Car-
los Rezende por Sebastião 
Tavares Campos Quintans, 
João Lelis de Luna Freire por 

Jorge Costa de Luna Freire e 
Mestre Benedito por Andrea 
Fernandes Nunes Padilha, 
entre outros.

“O resgate histórico e 
cultural constante do esboço 
biográfico de cada patrono 
e patronesse apresenta-se 
como uma obrigação aca-
dêmica, no sentido de uma 
melhor divulgação de suas 
atuações no que concerne às 
ciências, artes, letras, bem 
como à própria história e ao 
momento histórico em que 
cada um viveu”, frisa o secre-
tário-geral, organizador do 
livro e acadêmico Francelino 
Soares de Souza, que escreve 
na publicação sobre o pa-
trono da cadeira 33, o poeta 
Silvino Olavo da Costa.

Todos os imortais con-
firmaram presença hoje no 
evento, que deve reunir inte-
lectuais e autoridades públi-
cas. “A academia está sendo 
coroada com 40 nomes da 
mais alta relevância”, confir-
ma a presidente Tânia Castel-
lino, que é uma das 14 mulhe-
res que ocupam uma cadeira 
na ACCAL.

Além dos já citados, a 
academia é formada ainda 
por Hélder de Moura Dantas, 
Neide Medeiros dos Santos, 
Valério Bronzeado, Maria 
do Socorro Silva de Aragão, 
Maria do Carmo Cândido 
Moura, José Nunes da Cos-
ta, Hermano Jose Falconi de 
Almeida, José Caitano de Oli-
veira, Eitel Santiago de Brito 

Pereira, Ana Isabel de Souza 
Leão Andrade, Antônio Soa-
res da Fonseca Junior, Flá-
vio Sátiro Fernandes Filho, 
Carlos Pessoa de Aquino, 
Ana Paula Cavalcanti Rama-
lho, Fábio Antônio de Albu-
querque Smith, José Ricardo 
Porto, Manoel Wellington de 
Assis, Stelo Olímpio Barata 
de Queiroga, Cleanto Gomes 
Pereira, Oliveira Francisco 
de Melo (Oliveira de Pane-
las), Rougger Xavier Guerra 
Júnior, Francelino Soares de 
Souza, Abelardo Jurema Fi-
lho, Majda Hamad Pereira, 
José Bezerra Filho, Erika Pa-
trícia Serafim Ferreira Bruns, 
Cosmo Feliciano da Silva, 
Hélio Rodrigues da Costa e 
Gilberto Silva.

Academia de Letras de Cabedelo 
empossa 40 novos integrantes

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Na Praia do Jacaré, solenidade especial reúne nomes de relevo da sociedade cultural e científica da Paraíba
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Casa de José Américo celebra seus 41 anos de fundação
As comemorações alu-

sivas aos 41 anos da criação 
da Fundação Casa de José 
Américo começam hoje, com 
uma série de atividades, du-
rante todo o dia e prosse-
guem no decorrer de 2022. 
A FCJA foi criada pela Lei 
4.195, de 10 de dezembro de 
1980, sendo inaugurada em 
janeiro de 1982.

Pela manhã, às 10h, ha-
verá a reunião do Conselho 

Deliberativo da FCJA, com 
uma pauta contemplando 
diversos pontos, dentre ou-
tros: avanços e conquistas da 
Fundação e apresentação do 
novo portal.

À tarde, às 15h, haverá 
a entrega das medalhas e 
diplomas, a servidores mais 
antigos, ex-presidentes e co-
laboradores, apresentação 
do e-book, com reunião de 
textos publicados na coluna 

semanal Janelas da História, 
no Jornal A União. Por fim, 
haverá um chá de confrater-
nização da diretoria e fun-
cionários, com a participação 
da atração musical com o 
dueto Rivaldo Dias e Adriana 
Ismael, ao sax e violão.

Para o presidente da Fun-
dação Casa de José Américo, 
Fernando Moura, comemo-
rar os 41 anos da criação da 
instituição significa “celebrar 

mais um aniversário da Fun-
dação é a alegria de poder par-
tilhar com a sociedade, com 
os servidores e a gestão go-
vernamental, os avanços que 
a instituição conseguiu neste 
ano, mesmo com a pandemia 
e dificuldades gerais, mas está 
garantindo e assegurando seu 
papel de pesquisa e difusão do 
conhecimento, tanto em tor-
no do patrono José Américo, 
como da cultura paraibana”. Medalhas, diplomas e lançamento de ‘e-book’ na sede da FCJA, no Cabo Branco

Foto: Roberto Guedes

Segundo a presidente Tânia Castellino, entidade já tem projetos em andamento; evento terá lançamento de ‘Patronos e Patronesses’, organizado pelo acadêmico Francelino Soares

Foto: Evandro pereiraFoto: Acervo Pessoal
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Projeto recebeu 485 emendas e prevê destinação de R$ 3 bilhões para a Educação e R$ 1,4 bilhão para a Saúde

Com 485 emendas par-
lamentares e totalizando R$ 
14,3 bilhões, o orçamento 
do Governo do Estado para 
2022 teve parecer aprova-
do, ontem, na Comissão de 
Orçamento e Fiscalização da 
Assembleia Legislativa e, na 
próxima terça-feira, deve ser 
apreciado e votado pelo ple-
nário da Casa em sua última 
sessão do ano.

Presidida pelo deputa-
do Branco Mendes (Pode-
mos), a reunião da comissão 
começou às 9h e durou pou-
co tempo, ocasião em que o 
relator da matéria, deputado 
Buba Germano (PSB) anun-
ciou um total de 485 emen-
das parlamentares e R$ 

12,6 bilhões como Receita 
Corrente Líquida, valor este 
que deve de fato ser tomado 
como base de cálculo  para 
distribuição dos recursos.

“É desse valor que se 
abate, por exemplo, os 25% 
para Educação e até 12% 
para a saúde”, explicou Buba 
Germano, cujo parecer não 
somente foi aprovado por  
unanimidade, mas também 
elogiado pelo presidente, 
Branco Mendes, e pelo depu-
tado Ricardo Barbosa que é 
do PSB e vice-presidente da 
Comissão. Além deles, a Co-
missão também conta com 
Camila Toscano (PSDB), Jú-
nior Araújo (Avante) e Jutay 
Meneses (PRTB).

Buba também enfati-
zou a importância da maté-
ria na medida em que trata 

da destinação dos recursos 
que vão ser redistribuídos 
para cuidar da vida de qua-
tro milhões de paraibanos, 
cuidados esses que, segun-
do ele, serão divididos com 
os deputados que apresen-
tam emendas objetivando 
atender as demandas mais 
importantes da sociedade.

Sobre a aplicação de 
recursos para cumprimen-
to dos “mínimos consti-
tucionais” dos principais 
órgãos e setores, a LOA 
aponta recursos na or-
dem de R$ 3.068.396.651 
(25%) para a Educação e 
R$ 1.472.830.392 (12%) 
para a Saúde. Na distribui-
ção entre poderes e órgãos 
autônomos, o crescimento 
do índice do duodécimo é 
de 8,35%.

Ademilson José 
ademilson51056@gmail.com

ALPB deve votar o Orçamento 
de 2022 na próxima semana

Sob protestos
Privatização da área do tradicional pôr do sol da praia do Jacaré está 
gerando protestos. Um dos ícones da cultura cabedelense e que ajudou a 
tornar o local conhecido, Jurandy do Sax é contra a iniciativa. Página 14
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Comissão de Orçamento e Fiscalização da Assembleia Legislativa aprovou, em sessão remota, o orçamento para 2022

Foto: Divulgação

Valores e destinos das emendas impositivas precisam de ajustes, diz Buba

Mais duas PECs são apreciadas e aprovadas por comissão especial

Depois da apresentação 
do seu relatório, o deputado 
Buba Germano fez questão de 
lembrar que o objetivo é lutar 
para que, no próximo ano, o 
percentual das Emendas Im-
positivas possa atingir o parâ-
metro constitucional que é de 
1,2, mas que, já ter chegado 
a 0,5%, não deixa de ser uma 
grande conquista do Poder Le-
gislativo.

Detalhou que, no contexto 
geral da peça orçamentária 
do Governo do Estado, este 

ano, essa reserva para cober-
tura de emendas parlamenta-
res representou o valor de R$ 
63,4 milhões, o que, dividido 
entre os 36 gabinetes, signi-
fica R$ 1.7 milhão para cada 

deputado. Segundo ele, 50% 
desses valores devem ser desti-
nados, obrigatoriamente, para 
ações em serviços públicos de 
saúde”. Na distribuição geral 
dos recursos das emendas, 34 

milhões vão para saúde e 28 
milhões para educação e pro-
gramas sociais.

“A sociedade precisa tomar 
conhecimento de que a nossa 
luta pelas emendas impositivas 
é para que possamos construir, 
junto com o Poder Executivo, 
políticas públicas para auxiliar 
e melhorar a qualidade de vida 
dos paraibanos. Não podemos 
admitir jamais que as emendas 
impositivas sejam vistas como 
algo prejudicial, muito pelo 
contrário, estamos cumprindo 

nosso papel, auxiliando nas 
políticas públicas do Gover-
no do Estado”, declarou Buba 
Germano

Ainda de acordo com o 
relator,  das 485 emendas 
apresentadas, seis delas são 
de Remanejamento; 446 de 
Apropriação; e 33 de Metas. 
Destas, foram acatadas todas 
de Apropriação e de Metas, e 
mais uma de Remanejamento. 
Entre as 485, 21 foram retira-
das depois pelos seus parla-
mentares autores

Antes da Comissão de Or-
çamento, mais uma Comissão 
Especial constituída pela Mesa 
da Assembleia se reuniu, dis-
cutiu e aprovou mais duas pro-
postas de emendas à Consti-
tuição do Estado (PECs). A pri-
meira delas modifica a licença 
gestante e a segunda altera 
a idade limite para ingresso 
na Polícia Civil da Paraíba. O 
relator de ambas as matérias 
também foi o deputado Buba 
Germano, que votou favorável 
e foi seguido pela unanimida-
de dos membros da comissão.

A primeira foi apresentada 
pelo deputado Branco Mendes 

e modifica o inciso X, do artigo 
33 da Constituição do Esta-
do da Paraíba,  retirando a 
obrigatoriedade da gestante 
e da mãe adotiva licenciadas 
retornar ao trabalho em meio 
expediente nos últimos 60 

dias da licença gestante. Ao 
justificar a proposta, o autor 
observou que “o afastamento 
da mãe em regime de tempo 
integral do trabalho, por 180 
dias se faz necessário para 
que a criança adotada, através 
do aleitamento materno forme 
o sistema imunológico, forta-
leça o organismo e proporcio-
ne um bom desenvolvimento 
nos anos seguintes”.

Já a segunda proposta foi 
de autoria da deputada Estela 
Bezerra e modifica o parágra-
fo 1º do artigo 45, alterando 
a idade limite para o ingresso 
no quadro da Polícia Civil, de 

35 para 45 anos. “Diferente-
mente da função de policial 
militar, em que o policiamento 
é ostensivo, a função de poli-
cial civil é de polícia judiciária, 
sendo salutar para a ativida-
de que ingressem nos seus 
quadros agentes, escrivães, 
delegados e peritos que te-
nham experiência e vivência 
em outras áreas”, justificou a 
parlamentar.

O relator Buba Germano 
parabenizou os autores das 
duas propostas e revelou que 
o novo texto da lei que trata 
da primeira ficará da seguinte 
forma: “Licença à gestante e à 

mãe adotiva, independente da 
idade do adotado, sem prejuí-
zo do emprego e da remune-
ração, com duração de cento 
e oitenta dias.”

Sobre a segunda, Buba 
Germano comentou que “45 
anos hoje, com a longevidade 
de nossa população, o cida-
dão estará em plena atividade 
produtiva e, com mais expe-
riência, tem boas condições 
para prestar serviço para a 
Polícia Civil”, disse. Além dele 
e dos dois autores, também 
integraram a comissão os de-
putados Wallber Virgolino(Pa-
triota) e Cida Ramos(PSB).

A sociedade precisa tomar conhecimento de que a nossa 
luta pelas emendas impositivas é para que possamos 

construir, junto com o Poder Executivo, políticas públicas 
para auxiliar e melhorar a qualidade de vida dos 

paraibanos 

 Elaboramos uma cartilha para ser distribuída 
para fortalecer a luta contra a corrupção. Estamos 
com 384 instituições participando deste projeto de 
Governança para melhorar a gestão e garantir a 

melhor transparência no setor público 

Uma das propostas modifica 
a licença gestante e a 

segunda altera a idade 
limite para ingresso na 
Polícia Civil da Paraíba

Ministro do TCU participa de sessão da Câmara de JP
A Câmara Municipal de 

João Pessoa viveu, ontem, 
uma manhã diferente das 
suas habituais sessões ordi-
nárias, em seu plenário, com 
a participação do ministro do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) e embaixador da ‘Rede 
Governança Brasil’, Augusto 
Nardes. Ele, que foi um dos 
palestrantes convidado do I 
Fórum Anticorrupção, pediu 
o apoio dos vereadores para 
combater a corrução no país.  

 Na oportunidade, o mi-
nistro fez uma explanação 
sobre a ‘Rede de Governança’ 

que está implantando pelo 
Brasil há nove anos. O evento 
foi realizado em uma data 
emblemática, já que 9 de 
dezembro é comemorado o 
Dia Internacional Contra a 
Corrupção.

 - Combater a corrup-
ção é necessário e salutar.  
Precisamos de ferramentas 
importantes para auxiliar 
neste trabalho. Precisamos 
da fraternidade através da 
cooperação da maior repre-
sentação dos municípios, 
que são os vereadores. En-
contramos tantas parcerias 

que auxiliam na governança 
para fortalecer a luta contra 
a corrupção. Os vereadores 
podem fazer leis que contri-
buam no combate à corrup-
ção”, disse o ministro. 

 O ministro destacou que 

desde quando foi presidente 
do TCU, há nove anos, busca 
implantar a ‘Política de Go-
vernança’ em todo o país. Ele, 
que, por exemplo, foi relator 
das ‘Pedaladas Fiscais’ da ex- 
presidenta Dilma Housseff, 

que levou a sua cassação. 
 - Desde então, já tive 

apoio de 11 países sobre as 
boas práticas de gestão e 
tentamos implantar em todo 
país a ‘Rede de Governança’ 
nos estados e municípios. 
Elaboramos uma cartilha 
para ser distribuída para for-
talecer a luta contra a corrup-
ção. Estamos com 384 insti-
tuições participando deste 
projeto de Governança para 
melhorar a gestão e garan-
tir a melhor transparência 
no setor público”, explicou o 
ministro.  

O presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa, 
Dinho Dowsley (Avante) 
agradeceu a presença do 
ministro no Fórum e fez um 
convite para que ele participe 
de outros eventos na Casa de 
forma presencial. 

 - A Casa Napoleão Lau-
reano ficou lisonjeada com 
a fala do ministro neste dia 
e esperamos uma visita em 
nossa Paraíba querida. Neste 
dia tão importante, temos 
gratidão pelo gesto, que será 
eternizado nesta Casa”, co-
mentou o parlamentar. 
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Um dos ícones da cultura cabedelense e que ajudou a tornar o local conhecido, Jurandy do Sax é contra iniciativa

O anuncio da privatiza-
ção do Pôr do Sol do Jacaré 
pelo prefeito de Cabedelo 
Vitor Hugo (União Brasil) já 
vem provocando os primei-
ros protestos, em relação à 
medida anunciada pelo ges-
tor. Entre os que reclamam 
da ação está um dos ícones 
da cultura cabedelense e que 
ajudou a tornar a localidade 
internacionalmente conheci-
da, Jurandy do Sax. 

“Fico triste com situa-
ções como essas. Nunca fui 
chamado para opinar em 
nada. Quando foram derru-
bar restaurantes, quando 
foram fazer ou fizeram qual-
quer intervenção naquele 
trecho onde as pessoas vão 
assistir o pôr do sol, nunca 
me consultaram em nada. 

Lamento muito e não sei as 
consequências desta privati-
zação, disse o músico em tom 
de tristeza”, disse. 

Paraibano é citado no 
Guiness Book e internacio-
nalizou o Pôr do Sol Jacaré. 
Nascido como José Jurandir 
Felix, no município de Água 
Branca, o paraibano Jurandy 
do Sax é bacharel em Música 
pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Já inte-
grou bandas de baile no Ca-
riri, Banda da Polícia Militar, 
Orquestra do Maestro Vilô e 
gravou alguns discos, entre 
eles seu primeiro solo, intitu-
lado Saxomaníaco, em 1993, 
mesmo ano em que começou 
a tocar o Bolero de Ravel ao 
pôr do sol na praia fluvial do 
Jacaré, em Cabedelo. 

 A apresentação, feita 
diariamente nos fins das tar-
des, a bordo de uma canoa no 

rio. A apresentação, que dura 
17 minutos, levou Jurandy 
do Sax a ser conhecido mun-
dialmente e ser registrado no 
Guiness Book como o artista 
que mais executou publica-
mente o Bolero de Ravel.

 Parque temático custará 
R$ 5 mi  - O prefeito Vitor 
Hugo confirmou durante a 
semana que o Pôr do Sol do 
Jacaré será pago para turistas 
de todas as partes do Brasil e 
do mundo, com exceção dos 
moradores da cidade de Ca-
bedelo. 

O gestor disse que es-
tará transformando o local 
em parque temático com co-
brança de ingresso e que a 
Prefeitura investirá R$ 5 mi-
lhões para poder criar o par-
que temático, fechado, e com 
isso poder cobrar ingressos 
dos turistas que queiram ver 
o pôr do sol do Jacaré. 

A tecnologia tem contri-
buído nas ações de combate à 
corrupção em todo o mundo 
e, na Paraíba, a luta tem se de-
senvolvido em várias frentes. 
O assunto foi tema de debate 
ontem, Dia Internacional de 
Combate à Corrupção, em 
eventos on-line. Um deles 
foi o debate promovido pelo 
Fórum Paraibano de Comba-
te à Corrupção (Focco-PB), 
transmitido pelo canal oficial 
do MPF/PB no YouTube, o 
MPFPB. Entre as novidades 
apresentadas no combate à 
corrupção, o robô Vanessa, 
que fiscaliza empenhos, rea-
lizando a mesma tarefa atri-
buída a um auditor. 

O robô classifica se um 
empenho é valido ou não e, 
inicialmente, abordou educa-
ção e saúde. Para iniciar e tes-
tar o funcionamento, foram 

avaliados 53 mil empenhos. 
Após o acerto do teste, foram 
constatados 98,38% de acer-
tos em Educação e 99,69% de 
acertos em Saúde. “Isso nos 
dá segurança para usarmos o 
robô para substituir um audi-
tor”, afirmou o procurador do 
Ministério Público de Contas, 
Bradson Camelo.

O encontro virtual reu-
niu membros do Fórum Pa-
raibano de Combate à Cor-
rupção (Focco-PB), Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB), Grupo 
de Atuação Especial Contra 
o Crime Organizado (Gaeco), 
Sindifisco-PB e Ministério 
Público do Distrito Federal e 
dos Territórios (MPDFT), que 
apresentaram ações e ideias 
para combater a corrupção. 

A abertura e coordena-
ção da discussão ficou sob a 
responsabilidade de Janaí-
na Andrade de Sousa, pro-

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Privatização da área do ‘pôr do 
sol de Cabedelo’ gera protestos

Edição: Luiz Carlos      Editoração: Ednando Phillipy14  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 10 de dezembro de 2021

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br

Jurandir do Sax, que entrou para o Guiness Book, se disse triste com as mudanças previstas para a Praia do Jacaré

Para marcar a data, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção promoveu ontem debate on-line transmitido pelo YouTube

Foto: Reprodução

Dia de Combate à Corrupção celebra a tecnologia

curadora da República, no 
exercício da coordenação do 
Focco-PB, que citou alguns 
exemplos de operações rea-
lizadas no país e na Paraí-
ba para combater o crime, 
entre elas, a Operação Terra 

Perdida, em que foram en-
contrados R$ 51 milhões na 
casa de um agente público. 
Segundo ela, inclusive, a pan-
demia tem sido usada por 
muitos para justificar algu-
mas irregularidades. “Hoje 

temos escolas sem banheiro, 
sem água, sem torneira, sem 
condições mínimas de fun-
cionamento pela Paraíba, e 
isso não é um problema da 
pandemia”, observou. 

Para o procurador Brad-

son Camelo, iniciativas como 
o debate são essenciais para 
discutir o tema. “Acho que o 
combate à corrupção começa 
com esse tipo de movimento. 
Hoje é um dia para se lem-
brar o combate à corrupção e 
temos avanços importantes, 
embora também alguns re-
trocessos. Porém, hoje é um 
dia de olhar para a frente e, 
nesse aspecto, o Tribunal de 
Contas da Paraíba tem atua-
do”, comentou.

O robô Vanessa é uma 
ferramenta de automatiza-
ção de auditoria de empe-
nhos e parte significativa do 
trabalho, segundo ele, é veri-
ficar se os empenhos foram 
corretos. “Por mais que isso 
não se refira necessariamen-
te a desvio de recursos, mas 
se automatizarmos a tarefa 
permite mais tempo para 
fiscalizar outras irregulari-
dades, para que os auditores 
possam fiscalizar melhor”. 

Foto: Divulgação

Apelo à população
Um dos pontos enfatizados durante o evento 

on-line foi a importância da participação da po-
pulação no processo de combate à corrupção. O 
representante da Controladoria Geral da União 
(CGU-PB), Walber Silva, apresentou o Painel 
Atuação da CGU-PB na Prevenção e Combate à 
Corrupção. Ele destacou que quando se trabalha 
em rede, o trabalho tem melhores resultados. 

“A população também pode participar do 
combate à corrupção, e a gente conclama aqui 
para que participe. A corrupção é um problema 
de todos. Então, embora existam os órgãos de 
controle, é preciso participar”, reforçou.

A CGU-PB atua na auditoria, ouvidoria pre-
venção, corregedoria, ouvidoria sempre buscan-
do combater a corrupção. Ele lembrou que em 
2021, por exemplo, a Controladoria teve atuação 
nas operações Calvário, que investigou desvios 
no fornecimento de material didático; Falsum 
latere, que apurou irregularidades no transporte 
no serviço de saúde; Select, investigando desvios 
na contratação de kits Covid, e ainda na Ope-
ração Bleeder, apurando desvios na construção 
de barragens. Todo esse trabalho através do 
trabalho integrado dos órgãos.

Procurador destaca combate ao crime
O Painel Atuação em 

Rede teve à frente Tiago Mi-
sael, procurador da República 
e coordenador do Grupo de 
Operações Especiais de Com-
bate à Corrupção na Paraíba 
(Gaeco-MPF). Ele destacou os 
modelos de enfrentamento 
ao crime organizado, como as 
forças-tarefas, e a importân-
cia da atuação de grupos per-
manentes, como os grupos de 
atuação especial. “O Gaeco da 
Paraíba é um dos melhores 
do Brasil. Nós temos ferra-
mentas estatais e legais para 
combate. Nem sempre vai dar 
certo, mas quando dá certo, 
isso vai valer o esforço”, res-
saltou. 

 Para o promotor 
Octávio Paulo Neto, coorde-
nador do Gaeco-PB, o dia foi 
de revisitar a cidadania. “As 
ações hoje são em rede. Vive-
mos o fenômeno da digitali-
zação. Precisamos entender e 
compreender esse novo mun-
do, explorando a cidadania e 
seus instrumentos com in-
formação. Só através da edu-
cação a população vai ter um 
acréscimo de consciência. O 
domínio da tecnologia e da 

visão digital dá poder e esse 
poder tem que estar nas mãos 
da população”, acrescentou. 

Ele reforçou que o obje-
tivo do Gaeco é ter um obser-
vatório, criar unidades dis-
tribuídas no Estado. “Vamos 
passar informações, habili-
tar para conhecer esse novo 
mundo. O Empodera é parte 
desse pressuposto da infor-

mação digital, e a finalidade é 
dar o poder a quem, de fato, é 
o seu portador, que é o povo. 
Nós, instituições, somos pla-
taforma”. 

O auditor fiscal da Paraí-
ba, Pedro Henrique, destacou 
a atuação do Fisco Cidadão, 
que tem o intuito de colabo-
rar com a sociedade paraiba-
na, elevando o grau de trans-
parência dos gastos públicos. 

“Através dele, qualquer cida-
dão poderá acompanhar mais 
rapidamente as despesas dos 
mais diversos órgãos esta-
duais e municipais, através 
da exposição das informações 
consignadas nas notas fiscais 
eletrônicas”. 

O Fisco Cidadão foi cria-
do com a colaboração de vá-
rios auditores fiscais tributá-
rios. A partir dele, é possível 
listar, por exemplo, todas as 
notas fiscais emitidas pelos 
fornecedores da Secretaria 
de Saúde. É possível ver tam-
bém a situação da empresa 
junto à Receita Federal. Os 
dados ficam disponíveis para 
consulta. 

 Para o presidente 
do Tribunal de Contas da 
Paraíba, Fernando Catão, a 
fiscalização é de fundamen-
tal importância. Ele também 
destacou a importância da 
participação de cada indiví-
duo na fiscalização. “Na ques-
tão que vivemos agora, sobre 
as ferramentas para empo-
derar e tornar consciente o 
cidadão de que ele pode fazer 
sim o seu controle e cobrar 
políticas públicas”, disse.  O 

controle só será efetivo quan-
do a sociedade fiscalizar, e 
isso só vai acontecer quando 
ela tiver acesso à informação, 
ao conhecimento. 

De Brasília
A promotora de Justiça do 

Ministério Público do Distrito 
Federal e dos Territórios (MP-
DFT), Luciana Asper, comentou 
que o projeto Na Moral, realiza-
do no Distrito Federal, é uma 
iniciativa que deve ser aplica-
da nas escolas da Paraíba. “Ele 
busca prosperidade definida 
em relacionamento, reconectar 
pessoas às suas dores e seus 
potenciais. Queremos desco-
brir os talentos das pessoas 
para que possamos servir um 
ao outro”.

Ela falou sobre a pande-
mia e como tudo que ocorreu 
no cenário impactou as pesso-
as. “A experiência forma nossa 
convicção e a nossa convicção 
dita nosso comportamento. As-
similamos um comportamento 
de sobrevivência nessa selva. 
A miséria que nós vemos hoje 
tem a ver com a nossa aceita-
ção, com essa cultura de tole-
rância”, comentou.

Fisco Cidadão tem o 
intuito de colaborar com 
a sociedade, elevando 

o grau de transparência 
dos gastos públicos

A população também pode participar do 
combate à corrupção, e a gente conclama 

aqui para que participe 



Brasil

Declaração do ministro é uma alerta ao novo integrante da Corte, André Mendonça, evangélico, aprovado pelo Senado

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, garante que a Cor-
te irá manter o respeito pelo 
Estado laico, tendo um ou 
mais ministros evangélicos 
na sua composição. Segundo 
ele, o mais novo integrante 
do tribunal, o ex-advogado-
geral da União e pastor pres-
biteriano André Mendonça, 
saberá respeitar a separação 
entre Estado e religião ao 
vestir a toga. “Ele tem me-
ritocracia para estar no Su-
premo e está ciente de que 
a Corte obedece à laicidade 
do Estado e não irá introjetar 
valores evangélicos extre-
mos nas decisões”, disse Fux, 
em entrevista ao Estadão/
Broadcast.

Em uma vitória do pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
cumpriu a promessa de in-
dicar um ministro “terrivel-
mente evangélico” e atender 
sua base, Mendonça teve seu 
nome aprovado no Senado 
no último dia 1º para ocu-
par uma vaga no Supremo, 
onde permanecerá por qua-
se três décadas. A indicação 
foi referendada por 47 vo-
tos a 32, após resistência do 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ)
da Casa, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), que segurou a vo-
tação por meses. A posse do 

novo ministro está marcada 
para o próximo dia 16. Após 
sua aprovação, o presidente 
Jair Bolsonaro chegou a di-
zer que, se reeleito em 2022, 
emplacará mais dois juízes 
evangélicos para compor o 
tribunal.

Para Fux, ampliar a pre-
sença de evangélicos não 
afetará os trabalhos da Cor-
te. “Quando (os ministros) 
assumem, se tornam juízes 
da Constituição e terão que 
zelar pela Constituição. A 
laicidade do Estado não per-
mite que defendam apenas 
valores religiosos”, afirmou. 
“Suponhamos que se nomeie 
mais dois ministros evangé-
licos: serão três. Aqui (nos 
EUA) também é assim, há os 
juízes republicanos e os de-
mocratas. No Brasil, os juízes 
evangélicos seriam minoria.”

Acordo
O presidente do tribunal 

elogiou o futuro colega. “É 
muito ponderado, equilibra-
do, tem preocupação insti-
tucional e serenidade, muito 
importantes para o Supre-
mo”, disse o ministro, que 
viu com bons olhos o fato de 
Mendonça ter dito durante 
sabatina no Senado: “na vida, 
a bíblia; no STF, a Constitui-
ção”

Em Washington, Fux 
assinou um acordo de coo-
peração entre o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e 

Beatriz Bulla 
Agência Estado

Fux garante que STF manterá
o respeito pelo Estado laico
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a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) 
na Organização dos Estados 
Americanos (OEA). O me-
canismo estende para a co-
missão uma parceria que já 
existe entre o Observatório 
de Direitos Humanos, do CNJ, 
e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, para mo-
nitorar o cumprimento de 
decisões do sistema intera-
mericano.

Bolsonaro
Em um debate restrito a 

convidados organizado pelo 
Centro de Direitos Humanos 
e Direito Humanitário da 
American University durante 
a passagem por Washington, 

o ministro ouviu críticas ao 
governo Bolsonaro, especial-
mente com relação às inves-
tidas do presidente contra 
ministros do STF e o sistema 
eleitoral brasileiro. Na con-
versa, Fux disse que não há 
espaço para uma derrocada 
da democracia no Brasil du-
rante o ano eleitoral, receio 
de alguns dos presentes.

Miguel Vivanco, dire-
tor executivo da Humans 
Right Watch, foi um dos que 
participaram do encontro. 
Em sua conta no Twitter, 
Vivanco publicou uma foto 
com Fux e escreveu que o 
STF “liderou a defesa da in-
dependência judicial e do 
Estado de Direito face aos 

ataques do presidente Jair 
Bolsonaro”.

Questionado pelo Es-
tadão/Broadcast sobre o 
evento, Fux afirmou que a 
comunidade internacional 
demonstrou acreditar que o 
Supremo “agiu no momen-
to certo como guardião da 
democracia” e deseja que 
outros tribunais da América 
Latina “não se subjuguem a 
governos”. Hoje e amanhã, 
Fux participa de reuniões no 
Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimen-
to (PNUD), em Nova York, e 
também tem um encontro 
com o secretário-geral da 
ONU, António Guterres.

Foto: Agência Estado

Para Fux, ampliar a 
presença de evangélicos 
não afetará os trabalhos 
da Corte, justificando 
que,  após  os ministros 
assumirem, terão que 
zelar pela Constituição

Presidente do Supremo 
Tribunal Federal 
elogiou o futuro 
colega. “É muito 

ponderado, equilibrado, 
tem preocupação 

institucional e 
serenidade, muito 
importantes para o 

Supremo”

Medidas contra a Covid

Bolsonaro xinga Doria por
adotar passaporte da vacina

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) xingou ontem 
o governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), por 
sua decisão de adotar o 
passaporte da vacina no 
Estado a partir de 15 de 
dezembro caso o Governo 
Federal não o faça antes 
disso. 

Apesar de receber 
apoio de sanitaristas, a 
promessa de Doria pode 
esbarrar em questões ju-
rídicas, já que o Executivo 
federal é o responsável 
por fiscalizar as frontei-
ras. Isso impediria o tuca-

no de cobrar o passaporte 
da vacina, por exemplo, 
no pouso de passageiros 
no Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos.

Antes de disparar 
contra Doria, Bolsonaro 
disse que o governador 
de Rondônia, Marcos Ro-
cha (PSL), vai sancionar 
lei que proíbe a cobrança 
do comprovante de imu-
nização. “Já um governa-
dor aqui da região Sudeste 
quer fazer o contrário e 
ameaça: ‘ninguém vai en-
trar no meu Estado’. Teu 
Estado é o cace… porr..!”, 
gritou o presidente duran-
te a cerimônia alusiva ao 
Dia Internacional contra a 

Corrupção, no Palácio do 
Planalto, na presença de 
ministros e parlamenta-
res. “Tem que lutar, poxa”, 
clamou, por protestos con-
tra as restrições.

Bolsonaro ainda dis-
se que não poderia acei-
tar a obrigação do cartão 
vacinal no país, já que ele 
mesmo não se imunizou. 
Hoje, o governo publicou 
portaria em que estabe-
lece quarentena de cinco 
dias para quem entrar em 
território nacional por via 
aérea sem ter se vacina-
do. Os imunizados estão 
livres de quarentena. As 
regras valem a partir de 
sábado.

Eduardo Gayer
Agência Estado

O presidente Jair Bol-
sonaro assinou decreto 
ontem que visa ampliar 
a proteção a servidores 
denunciantes de irregula-
ridades da administração 
pública.

A medida foi anuncia-
da ontem para marcar o 
Dia Internacional contra a 
Corrupção e lançada junto 
a um projeto de lei para 
regulamentar o lobby no 
país. O evento ocorreu no 
Palácio do Planalto, com 
presença de ministros e 
parlamentares.

“Entre as diversas al-
terações, cabe destacar a 
inclusão de todas as es-
tatais no âmbito de apli-

cação do decreto e uma 
maior gestão por parte 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU) para deter-
minar a alteração de local 
de trabalho do denuncian-
te, a fim de evitar que ele 
sofra retaliações no local 
em que exerce as suas 
funções”, diz nota emitida 
pela Secretaria-Geral da 
Presidência.

Outro decreto editado 
por Bolsonaro trata sobre 
a divulgação da agenda de 
compromissos públicos 
de autoridades. Será ins-
tituído o sistema e-Agen-
das, para supostamente 
aumentar a transparên-
cia. O presidente costuma 
realizar encontros oficiais 
fora da agenda com regu-
laridade.

Decreto amplia proteção
a servidores denunciantes
Eduardo Gayer
Agência Estado

Outro decreto editado 
pelo presidente Jair 

Bolsonaro trata 
sobre a divulgação 

da agenda de 
compromissos públicos 

de autoridades. 
Será instituído o 

sistema e-Agendas, 
para supostamente 

aumentar a 
transparência

Eventos com verbas públicas terão de ser divulgados

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) aprovou 
ontem um projeto de lei que 
obriga a divulgação de dados 
sobre a promoção ou patrocí-
nio de eventos artísticos, cultu-
rais e esportivos que usem re-
cursos públicos. De autoria do 
senador Rodrigo Cunha (PS-
DB-AL), o PL 5.705/2019 se-
gue agora para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), onde será anali-
sado em decisão terminativa. 

A proposta exige a divul-
gação das informações (como 
os valores investidos) duran-
te a realização do evento, por 
meio da inserção de sinais in-
formativos (como cartazes ou 
placas) em locais de acesso do 
público. A norma valerá tan-
to para eventos diretamente 
realizados pelo poder público 
quanto para aqueles por ele 
patrocinados.

O relator, senador Vene-
ziano Vital do Rêgo (MDB-PB), 
foi favorável ao projeto. Por 

meio de emenda, ele excluiu 
da obrigatoriedade as empre-
sas públicas e sociedades de 
economia mista. Veneziano 
explica que essas entidades 
já se encontram regidas por 
uma legislação específica, a 
Lei 13.303, de 2016, ao passo 
que desempenham atividades 
típicas do setor privado, mes-
mo que haja a participação de 
recursos públicos. De acordo 
com o relator, a exclusão ob-
jetiva manter a segurança ju-
rídica do regime legal dessas 
empresas e sociedades.

Informações visíveis
Conforme o projeto, os 

sinais informativos deve-
rão ter dimensão mínima de 
dois metros de largura por 
um metro de altura, com 
as informações em letras e 
números em tamanho que 
possibilite a visualização 
a distância. Eles deverão 
ser afixados pelo responsá-
vel pelo evento e expostos 
ao público em local visível. 
Entre os dados divulgados, 
além do valor destinado pelo 
poder público, deverão cons-

tar o número do contrato 
firmado, o nome das partes 
contratantes e a data de rea-
lização do evento, sendo ve-
dada a aposição de nomes, 
símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pes-
soal de quaisquer pessoas.

O objetivo é tornar pública 
a informação sobre as verbas 
públicas investidas no evento, 
mas sem promoção pessoal de 
governantes ou candidatos.

“Assim como julgamos 
natural a divulgação de mar-
cas de empresas privadas que 

patrocinam eventos culturais 
e esportivos, também consi-
deramos justo que se divulgue 
à população quando o gover-
no estiver financiando esses 
eventos, já que esses recursos 
pertencem ao próprio povo”, 
disse o relator, ao ler o parecer.

O senador Rodrigo 
Cunha afirmou que a ideia 
principal do projeto é fazer 
com que as pessoas exer-
çam cada vez mais o seu 
poder de controle social e, 
com isso, se possa avançar 
em relação à transparência.  

Agência Senado 



Mundo

Principais rivais de Washington, em particular a China, a Rússia e o Irão, não figuram na lista de participantes

Cúpula para a Democracia 
reúne mais de 100 países 
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Agência Brasil/RTP

Líderes e organizações 
de mais de 100 países e 
territórios participam des-
de ontem, da Cúpula para a 
Democracia, encontro virtu-
al promovido pelo governo 
norte-americano. 

Com a organização des-
se encontro, o presidente 
Joe Biden cumpre uma pro-
messa eleitoral: trazer os 
Estados Unidos de volta aos 
palcos mundiais para liderar 
um grupo de democracias em-
penhadas em fazer frente às 
ambições expansionistas dos 
países autocráticos, especial-
mente a China.

Na cúpula virtual - que 
termina nesta sexta-feira 
(10) a partir de Washington 
- o presidente norte-ameri-
cano reunirá chefes de Es-
tado e de Governo e líderes 
de organizações, mas tam-
bém representantes do setor 
privado e de organizações 
civis, num esforço global 
para defender as democra-
cias contra o autoritarismo, 
a corrupção e os ataques 
sistemáticos aos direitos 
humanos.

Todos os membros da 
União Europeia (UE) irão 
participar do encontro, com 

exceção da Hungria, que não foi 
convidada.

A presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, 
estará presente como represen-
tante do bloco europeu. Sem sur-
presas, os principais rivais de Wa-
shington, em particular a China, 
Rússia e o Irão, não figuram na 
lista de participantes. A Turquia 
(aliado dos Estados Unidos na Or-
ganização do Tratado do Atlân-
tico Norte), Cuba, a Guatemala, 

Venezuela e os parceiros árabes 
tradicionais dos americanos (Egi-
to, Arábia Saudita, Jordânia, Catar 
ou os Emirados Árabes Unidos) 
constam igualmente na lista de 
países que ficaram de fora.

Da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) par-
ticipam Angola, o Brasil, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste. A Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial e Moçambique 
não foram convidados. Joe Biden 

convidou Taiwan, ilha autônoma 
que os Estados Unidos não re-
conhecem como país indepen-
dente, mas que encaram como 
um modelo democrático diante 
da China. Os críticos da Cúpula 
para a Democracia questionam 
a eficácia do encontro e pergun-
tam o que poderá ser atingido em 
apenas dois dias de uma reunião 
em formato virtual, além de de-
nunciarem o teor abstrato dos 
objetivos propostos.

O presidente Biden quer trazer de volta o seu país aos palcos mundiais no sentido de liderar democracias frente às ambições expansionistas

Foto: Leah Millis/Reuters

Desinformação
Francine De Lorenzo
Agência Estado

Ao participar da Cúpula pela De-
mocracia promovida pelos EUA, a 
presidente da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen, destacou a im-
portância de se combater a circulação 
de notícias falsas. “Desinformação 
deforma a visão da democracia e 
do mundo”, disse ela nessa quinta-
feira, 9, acrescentando que a União 
Europeia (UE) está avançando em 
medidas para proteger jornalistas 
com legislação apropriada.

“Temos que mostrar que demo-
cracia tem poder para enfrentar de-
safios globais”, defendeu von der 
Leyen, comentando que a “ascensão 
silenciosa das autocracias se espa-
lha rapidamente”. “Sabemos como é 
doloroso quando um grupo pequeno 
assume um poder ilimitado e impõe 
uma visão única na sociedade. Isso 
aconteceu após a Segunda Guerra e 
ainda acontece”, afirmou.

Mais cedo, o presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, alertou para 
o risco de restrições das liberdades 
individuais em todo o mundo, em 
discurso de abertura da cúpula.

Covid-19

OMS ainda tem dúvidas se 
Ômicron é mesmo grave
Agência Brasil/RTP

A variante Ômicron já foi 
detectada em 57 países, no en-
tanto mais de 99% dos casos 
de covid-19 continuam a ser 
causados pela Delta. Embora 
a nova cepa do coronavírus 
esteja se disseminando rapi-
damente pela África do Sul, a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) considera que ainda 
é cedo para tirar conclusões 
sobre a sua transmissibilida-
de ou o impacto no combate 
à pandemia em nível global.

Na África do Sul, onde a 
Ômicron foi registrada pela 
primeira vez, a incidência 
continua a aumentar, tendo 
sido notificados 62.021 novos 
casos entre 29 de novembro e 
5 de dezembro - um aumento 
de 111% em relação à semana 
anterior, de acordo com o úl-
timo relatório epidemiológico 
da OMS. Até agora, segundo o 
mesmo documento, já foram 
detectados casos da variante 
em 57 países.

“Considerando, no entan-
to, a circulação predominante 
da variante Delta em muitos 
países, particularmente na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, é 
muito cedo para tirar qualquer 
conclusão sobre o impacto 
que a Ômicron terá na epide-
miologia global de Covid-19”, 
esclarecem os especialistas 
no relatório divulgado nessa 
quarta-feira (8), antes de en-
trevista coletiova da OMS.

O Centro Europeu de Pre-
venção e Controle de Doenças 
estima que essa variante mais 
recente se torne dominante na 
Europa nos próximos meses. 

Porém, os especialistas consi-
deram que é necessária mais 
informação para verificar se a 
Ômicron é mais infeciosa do 
que as outras estirpes ou se 
as vacinas poderão ser menos 
eficazes.

“Embora pareça haver 
provas de que a variante Ómi-
cron pode ter uma vantagem 
de crescimento sobre outras 
em circulação, não se sabe se 
isso significa que tem maior 
transmissibilidade”, acrescen-
ta o relatório.

Impacto
Na entrevista coletiva 

de ontem, o diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom, pe-
diu o compartilhamento de 
informação das autoridades 
nacionais com a comunida-
de internacional relativas à 
Ômicron, para melhor acom-
panhamento, lembrando que 
os dados que existem e a in-
formação que se conhece são 
preliminares e que é muito 
cedo para conclusões sólidas 
em relação à variante.

“Dados preliminares 
da África do Sul sugerem 
um risco de reinfeção mais 
elevado com a Ômicron, mas 
são necessários mais dados 
para tirar conclusões sólidas. 
Existem também elemen-
tos que fazem pensar que a 
Ômicron provoca sintomas 
menos graves do que a Del-
ta, mas também aqui é ainda 
demasiado cedo para haver 
certeza”, afirmou.

O diretor-geral da OMS 
admitiu que a Ômicron pode 
ter grande impacto no de-
senvolvimento da pandemia, 

mas insistiu que é cedo para 
conclusões definitivas sobre 
a eficácia das vacinas atuais 
contra a Covid-19 em relação 
à nova variante, assim como 
sobre os tratamentos, a trans-
missibilidade e outros fatores.

“Temos de perceber bem 
se a variante Ômicron pode 
substituir a Delta e, por isso, 
pedimos aos países que au-
mentem a vigilância, os tes-
tes e a sequenciação genética”, 
insistiu.

De acordo com o docu-
mento, nos últimos 60 dias, 
dos 900 mil casos analisados 
pela rede global de laborató-
rios Gisaid (umas das redes 
de análise do SARS-CoV-2 com 
que trabalha a OMS), mais de 
99% continuam a ser causa-
dos pela variante Delta e ape-
nas 713 (0,1 por cento) pela 
Ômicron. No entanto, em uma 
semana, os casos de Ômicron 
detectados pela rede Gisaid 
passaram de 14 para os atu-
ais 713.

Além disso, a Ómicron 
já supera os casos de outras 
variantes detectadas anterior-
mente, como a Alfa ou a Gama.

Internações
Na África do Sul, foi re-

gistrado aumento de 82% 
nas internações por Covid-19 
durante a semana até 4 de 
dezembro, mas ainda não se 
determinou quantos desses 
casos foram causados pela 
Ômicron. Os especialistas es-
timam que entre 60% e 80% 
da população sul-africana já 
foi infectada pela nova cepa 
do coronavírus, estando va-
cinados apenas cerca de 35%.
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Taxa de 9,25% anunciada pelo Banco Central provoca mudanças no cálculo da carderneta, que volta à regra antiga 

A taxa básica de juros 
(Selic) sofreu o sétimo reajus-
te de 2021 ao subir 1,5% esta 
semana. A alta foi anunciada 
pelo Banco Central do Bra-
sil (BC) e acontece como um 
esforço para frear o aumen-
to dos preços de produtos e 
serviços, já que o mercado 
financeiro projeta que o ano 
se encerre com a inflação em 
10,18%. Com o aumento da 
taxa básica de juros, o parai-
bano perceberá mudanças 
no rendimento da poupança, 
cujo cálculo volta a depender 
da taxa referencial (TR). 

O novo valor foi anun-
ciado pelo Comitê de Política 
Monetária do Banco Central 
do Brasil (Copom) e signifi-
cou um aumento de 7,75% 
para 9,25% da taxa ao ano. 
De acordo com o economis-
ta Francisco Barros, o ajuste 
na Selic não afeta apenas os 
produtos bancários e as ta-
xas relacionadas a créditos e 
empréstimos pessoais, mas 
se expande por todas as áreas 
da sociedade.

“Com juros mais altos, a 
população, que já está sendo 
afetada pela inflação, sofre 
mais”, observa. O economista 
destaca que a alta da Selic é 
um motivo a mais para a po-
pulação se preocupar, já que, 
segundo Francisco Barros, 
11% do poder aquisitivo do 
cidadão foi levado pela in-
flação e, agora, os juros con-
tribuirão para a corrosão da 
renda do paraibano.

O economista explica 
que a alta da Selic impacta até 
mesmo as contas do Gover-
no Federal. Isto porque, cada 
ponto percentual de aumen-
to na taxa é responsável por 
um incremento de cerca de 
R$35 bilhões de juros anuais 
na dívida pública brasileira. 
“Quanto maior a dívida públi-
ca, mais o governo fica instá-
vel. As pessoas que aplicam 
no tesouro direto só querem 
emprestar a juros mais altos 

Carol Cassoli 
Especial para A União

Alta da Selic afeta rendimento 
da poupança e juros bancários 

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Estamos chegando nas festividades de 
fim de ano e, para muitos empreendedores, 
é a época em que a expectativa por bons 
resultados de venda são as maiores 
possíveis. Todo empreendedor lida com 
bons e maus períodos de venda, e é muito 
importante pra quem gerencia um negócio 
ter o domínio dessa característica, afinal, 
é sabendo quais são os meses de maior 
venda que se pode planejar estratégias 
para alavancar negócios em períodos de 
baixa, por exemplo, além de se ter também 
um melhor planejamento das despesas 
e receitas, baseado na informação de 
faturamento.

Se formos fazer uma pesquisa, é 
possível que as festividades de fim de 
ano sejam apontadas pela maioria dos 
empreendedores como o melhor período 
para o comércio, e isso envolve diversos 

fatores, entre eles, a sensação de recomeço 
causada pelo ano novo, a própria tradição 
de presentear no Natal e a chegada do 
décimo terceiro salário de grande parte dos 
trabalhadores.

E essa expectativa até que se confirma, 
segundo uma projeção realizada pela 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas 
do comércio varejista no Brasil devem 
crescer 4,9% até o fim do ano. Apesar 
disso, as vendas ainda estão longe de voltar 
aos patamares anteriores à pandemia do 
Covid-19, segundo o mesmo levantamento, 
o número de consumidores ainda está 
12,4% abaixo do nível pré-pandemia.

Além da pandemia, a inflação tem 
um impacto importante nessa questão. 
As altas dos preços e redução do poder de 
consumo da população puxam esses índices 

para baixo, e como não há perspectiva de 
melhora das condições econômicas para 
curto prazo, muitos se seguram antes de ir 
às compras de fim de ano.

E diante de todas essas questões, é 
natural que o empreendedor fique confuso. 
Arriscar investir mais no negócio nesse 
momento de incerteza parece uma decisão 
difícil, mas por outro lado se a demanda 
aumentar e o empreendedor não for capaz 
de entendê-la, a probabilidade de perdas de 
vendas e até mesmo de clientes aumenta.

Nessas horas ter o domínio da 
realidade do seu negócio é muito 
importante e, como falei anteriormente, 
conhecer os bons e maus períodos de 
faturamento vão lhe dar mais segurança 
na tomada de decisão. Obviamente que 
estamos em um período excepcional, onde 
as projeções nem sempre se realizam, mas 

também já deveríamos estar habituados a 
essas incertezas, afinal estamos há quase 
dois anos nessa situação.

Lidar com as incertezas faz parte da 
vida de quem empreende. O importante 
é não perder o foco, utilizar a inteligência 
emocional para lidar com as dificuldades 
desses momentos, e ter em mente que 
esse período mais complicado vai passar, 
e se você mantiver a visão de longo prazo 
com um bom planejamento, logo as coisas 
ficarão mais claras e fáceis de lidar.

De toda forma, o fim de ano é uma 
época que nos traz esperança de dias 
melhores. Para quem empreende, essa 
sensação precisa estar impregnada no seu 
negócio, para que contagie colaboradores 
e clientes, e quem sabe assim tornar a 
expectativa de um período de grandes 
vendas e sucesso em realidade.

Fim de ano

Ibovespa 

0,71%
R$ 5,574

0,21%
R$ 6,294

0,85%
R$ 7,367

-1,67%
106.291 pts

Com a taxa de juros acima de 8,5%, as cadernetas de poupança voltam ao rendimento tradicional de 6,17% ao ano

Foto: Freepik

e, assim, o governo vai fican-
do cada vez mais frágil”. 

Impacto generalizado
O consultor financeiro 

Flávio Uchôa afirma que a 
alta da Selic impactará a vida 
de todos, porque o crédito 
ficará mais alto e, como con-
sequência, o preço dos pro-
dutos também irá subir. “O 
empreendedor, por exemplo, 
paga mais nos empréstimos e 
a única saída é descontar no 
preço dos produtos que ofe-
rece”, diz. Uchôa afirma que 
esta é uma estratégia natural 
para fugir do prejuízo. 

Com a elevação da Selic, o 
rendimento da poupança vol-
ta a operar através da taxa re-
ferencial, calculada segundo 
os juros das letras do Tesouro 
Nacional, variando, também, 
de acordo com a Selic. Como 
estava zerada, a TR não in-
fluenciava no rendimento da 
poupança, agora, no entanto, 
a taxa volta a ser base para a 
retificação das aplicações fei-
tas neste investimento.

Flávio Uchôa detalha 
que, quando a Selic está em 
8,5% ou abaixo deste percen-
tual, o rendimento da pou-
pança depende da TR e de 
70% da Selic vigente. Como 
atualmente a Selic ultrapas-
sou 8,5%, as cadernetas de 
poupança voltarão ao ren-
dimento tradicional, corres-
pondente à TR e 6,17% ao 
ano. Por isso, na opinião de 
Uchoa, este não é o melhor 
momento para investir na 
poupança. “A poupança per-
deu rentabilidade. Hoje ela 
não acompanha a Selic, então 
é melhor o paraibano pensar 
em outros investimentos”, 
aconselha. Por outro lado, 

para o economista Francisco 
Barros, o cenário da caderne-
ta de poupança não é o ideal, 
mas melhorou. “Até então a 
poupança estava corrigida 
em 70% da Selic e agora está 
em torno de 6,17% ao ano. 
Mesmo assim, este não é um 
investimento dos mais atra-
tivos em comparação com 
outras aplicações”, constata o 
economista.

Alternativas
Como não recomenda a 

poupança atualmente, Flávio 
Uchôa explica que, a depen-
der do perfil e dos objetivos 
do cliente, é possível encon-
trar alternativas de investi-
mentos viáveis mesmo com 
a alta da taxa básica de juros. 
Para Flávio, a escolha de um 
investimento depende, tam-
bém, da perspectiva de uso 
futuro do dinheiro investido. 
“Uma boa aplicação que ren-
derá mais que a poupança e 
também é isenta de imposto 
de renda é a letra de crédito 
imobiliário. O cliente só pre-
cisa estar atento para o pe-
ríodo de carência”, sugere.

Custo de bens e serviços 
no país tem consumido 

11% do poder aquisitivo, 
aponta especialista

Inflação

O Programa Nota Cida-
dã, por meio da Loteria Es-
tadual da Paraíba (Lotep), 
já executou a transferência 
bancária da premiação da 
maioria dos ganhadores 
do sorteio do mês de no-
vembro. Os contemplados, 
que receberam R$ 60 mil 
em prêmios em dinheiro, 
foram das cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, 
Bayeux e Patos.

Único ganhador do 
Sertão no mês de novem-
bro, o taxista de Patos Ino-
cêncio de Sousa Trindade 
recebeu o prêmio de R$ 2 
mil e comemorou a sua pri-
meira premiação no Nota 
Cidadã. “Foi uma alegria re-
pentina, pois não esperava. 
Além da satisfação de ser 
aqui do Sertão, soube da 
minha premiação através 
de uma prima que acom-
panha sempre os sorteios 
pelo Instagram”, declarou.

Cadastrado há pouco 
mais de um ano no Nota 
Cidadã, o taxista disse que 
a sua nota sorteada foi de 
abastecimento de combus-
tível no Posto Atacadão, 
em Patos. O taxista já sabe 
o que vai fazer com o di-
nheiro do prêmio. “Soma-
do com outras economias 
que fiz, irei trocar o meu 
carro que é instrumento 
de meu trabalho”, contou.

Sorteio de R$ 20 mil
De tão surpresa, a ga-

nhadora do prêmio espe-
cial de R$ 20 mil do Nota 
Cidadã do mês de novem-
bro, Ana Cristina Sousa 
Guimarães, da cidade de 
Campina Grande, pensou 
que fosse um trote a li-
gação da Lotep-PB para 
informar que ela havia 

ganhado o maior prêmio 
do mês de novembro.  “Fi-
quei muito surpresa, por 
isso fiquei sem acreditar, 
pois o prêmio veio no mês 
que tive mais dificulda-
des financeiras”, diz Ana 
Cristina, que neste ano 
as condições financeiras 
da família caíram drasti-
camente, após a perda do 
pai dos seus três filhos, em 
decorrência da Covid-19.   

Com o dinheiro na 
conta, Ana Cristina quitou 
boletos atrasados, abas-
teceu a casa e pretende 
investir em 2022 nos es-
tudos dos seus filhos, que 
irão fazer as provas do 
Enem no próximo ano. 
Mesmo em dificuldade, ela 
não deixou de ser genero-
sa com as suas irmãs, que 
estavam precisando de 
ajuda e foram surpreendi-
das. “Antecipei o presente 
de Natal delas, enviando 
um pix com dinheiro para 
as duas”, revelou a profis-
sional de educação física 
em Campina Grande.

Não resgatados
Nos sorteios do Nota 

Cidadã este ano, quatro 
ganhadores ainda não 
deram entrada na docu-
mentação na Lotep para 
receber a premiação: a 
ganhadora Marinalva Du-
tra do Nascimento, que foi 
sorteada em setembro, e o 
ganhador de outubro Ma-
nuel Santos Zambrano Va-
lência, ambos da capital. 
No sorteio de novembro, 
dois ganhadores ainda não 
apresentaram a documen-
tação: Jairo José da Costa e 
Ericarla Brito Araújo. To-
dos foram sorteados com 
o prêmio de R$ 2 mil.

Nota Cidadã deposita 
prêmios a ganhadores
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Previsão indica que o volume a ser colhido será 15,1% maior que o ciclo anterior, com destaque para a soja e o milho

Com o clima favorável na 
maioria das regiões produto-
ras de grãos no país, a safra 
nacional pode chegar a 291,1 
milhões de toneladas na 
temporada 2021/22, como 
revela levantamento divul-
gado ontem pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). Os resultados são 
similares aos apresentados 
também ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e que 
apontam para um recorde na 
produção.

Caso se confirme a pre-
visão, o volume a ser colhido 
será superior em 38,3 mi-
lhões de toneladas, se com-
parado com o ciclo anterior, 
o que representa um incre-
mento de 15,1%.

A Conab destaca que, 

em novembro deste ano, foi 
registrado grande volume 
de chuva, chegando a ultra-
passar a média em diversas 
localidades, principalmente 
nas regiões Sudeste, Centro- 
Oeste e no Matopiba (região 
formada por áreas majori-
tariamente de cerrado nos 
estados do Maranhão, To-
cantins, Piauí e Bahia), o que 
favorece o desenvolvimento 
das culturas de primeira sa-
fra. No entanto, no Sul do 
país, a chuva registrada não 
foi suficiente para atingir a 
média em grande parte da 
região.

De acordo com a com-
panhia, soja e milho seguem 
como os dois principais pro-
dutos que puxam o bom re-
sultado. Para a oleaginosa é 
esperada uma ampliação de 
3,7% na área a ser semea-
da, chegando a 40,3 milhões 
de hectares. A produtivida-
de tende a se manter próxi-
ma à obtida na safra ante-

rior, estimada atualmente 
em 3.539kg/ha. Com isso, 
é esperada uma colheita de 
142,8 milhões de toneladas, 
desempenho que mantém o 
país como o maior produtor 
mundial de soja.

No caso do milho, infor-
ma a Conab, a expectativa de 
crescimento é de 34,6% na 
produção total, com um vo-
lume previsto em 117,2 mi-
lhões de toneladas. O alto 
percentual reflete a recupe-
ração nas produtividades, 
principalmente da segunda 
safra do cereal, que foi im-
pactada negativamente no 
ciclo 2020/21 pelas adversi-
dades climáticas registradas 
em diversas regiões.

Plantio de algodão
Segundo a Conab, há 

expectativa de crescimento 
também na área de plantio 
do algodão. A previsão é que 
o cultivo ocorra em uma área 
de 1,49 milhão de hectares, 
resultando em um aumento 
da produção. Apenas para 
a colheita da pluma da fibra 
é esperado um aumento de 
10,7% em comparação à sa-
fra 2020/21, chegando a 2,6 
milhões de toneladas.

Para o feijão, a Conab 
espera um aumento na pro-
dução impulsionada pela 
melhora na produtividade 
das lavouras. Mesmo com a 
expectativa de menor área 
semeada, somando-se as 
três safras, os produtores da 
leguminosa deverão colher 
3,1 milhões de toneladas. Já 
para o arroz, a estimativa é 
de manutenção da área de 
cultivo com uma leve queda 
na produção de 2,5%, fican-
do em torno de 11,5 milhões 
de toneladas.

Em fase final de colhei-
ta, o trigo está com produção 
estimada em 7,8 milhões de 
toneladas, um novo recorde 
para o país.

Área
O crescimento da pro-

dução acompanha a elevação 
da área plantada. Segundo a 
estatal, os agricultores brasi-
leiros destinarão cerca de 72 
milhões de hectares para o 
plantio dos grãos, incluindo 
culturas de primeira, segun-
da e terceira safras, aumen-
to de 4,3% sobre o período 
2020/21.

Agência Brasil 

Safra de grãos pode chegar 
a 291,1 milhões de toneladas
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A produção de motos 
subiu 9,3% em novembro 
contra igual mês do ano 
passado, chegando a 113,8 
mil unidades, informa ba-
lanço divulgado ontem pela 
Abraciclo, entidade que re-
presenta as montadoras de 
motocicletas, cujas fábricas 
estão concentradas no polo 
industrial de Manaus (AM).

Na comparação com 
outubro, a alta foi de 4,9%, 
o que leva o total produzido 
desde o início do ano para 

1,12 milhão de motos, um 
crescimento de 25,9% e o 
maior volume, entre perío-
dos, desde 2015.

Segundo o presidente 
da Abraciclo, Marcos Fer-
manian, a indústria, na con-
tramão da crise, entrou num 
novo ciclo de crescimento, 
puxado pela demanda por 
transporte individual de 
baixo custo e pela alta dos 
serviços de entrega.

A avaliação é de que a 
produção só não foi maior 
em razão das medidas de 
segurança para evitar a dis-
seminação da Covid-19.

Produção de motos 
registra alta de 9,3%
Eduardo Laguna
Agência Estado

Investimentos de teles crescem 4,8% 
no Brasil na comparação com 2020

Os investimentos de 
empresas de telecomuni-
cações e de conectividade 
cresceram 4,8% nos primei-
ros nove meses de 2021, em 
comparação com mesmo pe-
ríodo do ano passado. O de-
sembolso passou de R$ 24,3 
bilhões para R$ 25,5 bilhões, 
informou, ontem, o Conexis 
Brasil Digital, que reúne as 
companhias do setor. Em 
relação à média dos últimos 
quatro anos, a alta nos in-
vestimentos foi de 3,6%.

De acordo com o presi-

dente executivo da entidade, 
Marcos Ferrari, os investi-
mentos foram focados em 
fibra óptica, reforço da rede 
móvel e melhoria da qua-
lidade das conexões. “Esse 
dado mostra mais uma vez o 
compromisso do setor com o 
país de aumentar a conexão”, 
afirmou Ferrari.

Segundo ele, o pata-
mar de investimentos para 
2022 deve se manter no ní-
vel acima de R$ 30 bilhões, 
destacando os desembolsos 
que serão necessários para 
cumprir as exigências do 
leilão da tecnologia 5G. O 
certame, realizado em no-

vembro, promete movimen-
tar R$ 47,2 bilhões no setor, 
entre outorgas pagas ao po-
der público e ações.

Até o terceiro trimes-
tre deste ano, enquanto os 
investimentos subiram, a 
receita bruta sofreu uma re-
dução de 2,5% em relação 
ao mesmo período no ano 
passado. O montante saiu de 
R$ 199,7 bilhões, corrigido 
pela inflação, para R$ 194,6 
bilhões até setembro.

Números de acesso
De acordo com o Co-

nexis, o 4G já está em 5.484 
municípios, onde moram 

98,3% da população. No ter-
ceiro trimestre do ano, foram 
alcançados 193,8 milhões de 
acessos à tecnologia via tele-
fonia móvel. Em setembro, o 
setor também chegou a 262 
milhões de acessos em banda 
larga, fixa e móvel.

Amanda Pupo
Agência Estado

Em relação à média 
registrada nos últimos 

quatro anos, a alta 
nos valores aplicados 
pelo setor subiu 3,6%

Colheita será superior 
em 38,3 milhões de 

toneladas em relação 
ao período anterior

Ciclo

Intervenção urbana

‘Vaca magra’ é instalada em frente 
à Bolsa de Valores de São Paulo

Uma escultura que 
retrata uma vaca magra, 
pintada de amarelo, foi ins-
talada na manhã de ontem, 
em frente à B3, a Bolsa de 
Valores brasileira, no cen-
tro de São Paulo. A peça foi 
colocada no mesmo lugar 
onde esteve o “touro de 
ouro”, estátua que provo-
cou protestos de movimen-
tos sociais.

A escultura da vaca 
magra faz parte de uma in-
tervenção urbana realiza-
da desde 2011 pela artista 

plástica cearense Márcia 
Pinheiro. As peças que re-
tratam o animal esqueléti-
co são colocadas em frente 
a prédios públicos, para 
trazer atenção à pobreza 
e à fome. Segundo o site 
de Márcia, as ações bus-
cam fomentar a reflexão e 
a discussão acerca do tema, 
“aproximando as pessoas 
da realidade através da arte, 
democraticamente”.

No perfil atribuído a 
Márcia no Instagram (@mar-
ciapinheiroficial), é possível 
encontrar fotos das escul-
turas de vacas magras em 

frente à Secretaria de Educa-
ção do Estado do Ceará e ao 
Palácio da Abolição, sede do 
Governo do Estado.

Trabalho artístico
O perfil também publi-

cou uma foto da vaca ama-
rela em frente à B3 nesta 
manhã, com os dizeres “É 
hoje”. Também no Insta-
gram, a artista explica que, 
para realizar as interven-
ções, utiliza 10 esculturas 
idênticas com tamanhos 
aproximados ao tamanho 
real do animal, confeccio-
nadas em seu ateliê com 

resina, fibra de vidro, vá-
rias camadas de massa 
acrílica e tintas.

A reportagem tentou 
contato com Márcia Pinhei-
ro, mas não obteve retorno 
até a publicação deste texto. 
Também procurada, a Sub-
prefeitura da Sé informou 
que a instalação da escultu-
ra da vaca magra não tinha 
autorização e que, assim 
que uma equipe de fiscali-
zação chegou ao local, ain-
da na manhã de ontem, a 
escultura já havia sido reti-
rada. A peça, portanto, não 
foi apreendida.

Agência Estado

Foto: Reprodução/Instagram @marciapinheiroficial

Escultura foi colocada no mesmo 
local no qual esteve o “touro de 
ouro”, que gerou protestos de 
setores dos movimentos sociais
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Associações e cooperativas de peles, couros e ovinocaprinocultura da Paraíba e outros estados do Nordeste serão beneficiadas

Os projetos sustentáveis 
da agricultura brasileira vão 
ter acesso a uma nova linha de 
crédito de US$ 1,2 bilhão do 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), de acor-
do com informações do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa).  

Parte dos recursos, US$ 
230 milhões, será aplicada 
pelo ministério no Programa 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to Agropecuário no Nordeste 
(AgroNordeste).

O valor será investido no 
desenvolvimento de oportu-
nidades econômicas em ca-
deias de valor agropecuárias, 
na regularização fundiária e 
ambiental. Também serão be-
neficiados projetos para am-
pliação da área livre de mos-
cas-das-frutas existente no 
Rio Grande do Norte e no Cea-
rá, e na Consolidação da Área 
de Proteção Fitossanitária de 
moscas-das-frutas na região 
do Vale do São Francisco.

Os recursos vão benefi-

ciar associações e coopera-
tivas de produção de mel do 
Piauí, de produção de manga 
e ovinocultura do Rio Grande 
do Norte, de peles, couros e 
ovinocaprinocultura da Pa-
raíba, de leite de Sergipe, en-
tre outros. No total, mais de 
166 mil produtores, organi-
zados ou não em associações 
e cooperativas, devem ser 
beneficiados.

As linhas de crédito do 
BID ficarão disponíveis por 10 
anos e os projetos devem ser 
considerados prioritários pelo 
Plano Estratégico 2020-2031.

BID aprova US$ 1,2 bilhão 
para projetos da agricultura 
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Valor será investido no 
desenvolvimento de 

oportunidades econômicas 
em cadeias de valores 

agropecuárias

Alimentação escolar

Em 2021, FNDE fez repasse 
de R$ 4,2 bi para as escolas

Em todo o ano de 
2021, o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) transfe-
riu cerca de R$ 4,2 bilhões 
a estados, municípios e 
Distrito Federal para pa-
gamento de alimentação 
escolar. Pelo segundo ano 
consecutivo, uma parcela 
extra do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(Pnae) foi repassada para 
auxiliar as escolas durante 
a pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19).  

O valor enviado a cada 
entidade pode ser conferi-
do no portal eletrônico da 
autarquia.

Segundo o presidente 

do FNDE, Marcelo Ponte, 
a última parcela foi paga 
nesta semana e, no total, 
foram transferidos R$ 354 

milhões. “Foi uma forma de 
reforçar o apoio financeiro 
aos entes federativos e as-
segurar a alimentação dos 

estudantes”, disse em nota.
O Pnae busca ofere-

cer alimentação escolar 
e ações de educação ali-
mentar e nutricional a 
estudantes de todas as 
etapas da educação bási-
ca pública e está presente 
nos 5.568 municípios, nos 
26 estados federados e no 
Distrito Federal. E atende 
a mais de 40 milhões de 
estudantes das redes pú-
blicas de ensino.

Dos recursos do Pnae, 
pelo menos 30% dos valo-
res devem ser utilizados na 
compra de produtos oriun-
dos da agricultura familiar, 
para ampliar o desenvol-
vimento local dessas co-
munidades e dos próprios 
municípios.

O Projeto de Lei nº 
6545/19, que cria incenti-
vos à indústria da recicla-
gem, estabelece o Fundo de 
Apoio para Ações Voltadas 
à Reciclagem (Favorecicle) 
e Fundos de Investimentos 
para Projetos de Recicla-
gem (ProRecicle), foi san-
cionado parcialmente pelo 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro.  

A lei publicada no Diá-
rio Oficial da União, ontem 
,autoriza a constituição do 
ProRecicle. Os recursos do 
fundo serão destinados a 
projetos de reciclagem e 
à instituição da Comissão 
Nacional de Incentivo à Re-
ciclagem.

Pelo projeto, a Co-
missão será formada por 
representantes dos minis-
térios do Meio Ambiente; 
do Trabalho e Emprego; 
da Indústria e Comércio; 
da Fazenda; das Cidades; 

e do Congresso Nacional. 
Também participarão cien-
tistas e representantes do 
setor empresarial e da so-
ciedade civil. Caberá à Co-
missão propor diretrizes, 

acompanhar e avaliar as 
políticas de incentivo à re-
ciclagem.

Vetos
Segundo a Secreta-

ria-Geral das Presidência 

da República, parte da lei 
sancionada foi vetada por 
não observar o disposto na 
Constituição Federal e na 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal pela “ausência de es-
timativa de impacto orça-
mentário e financeiro e da 
adequação orçamentária e 
financeira acerca da cria-
ção de despesas e renún-
cias de receitas”.

A criação do Fundo de 
Apoio para Ações Voltadas 
à Reciclagem (Favoreci-
cle) também foi vetada, 
“uma vez que a criação de 
órgão na Administração 
Pública insere-se na seara 
da competência legislati-
va exclusiva do Presidente 
da República (Art. 61, § 1º, 
II, “e” da Constituição), ra-
zão pela qual a criação de 
Fundo, com recursos do 
orçamento, exige a inicia-
tiva do Chefe do Executivo 
Federal”.

Projeto de lei que cria incentivo 
para reciclagem é sancionado

Agência Brasil

Programa atende a 
mais de 40 milhões 

de estudantes da rede 
pública de ensino

Ações

Pelo segundo ano consecutivo, uma parcela extra do Pnae foi repassada para auxiliar as escolas durante a pandemia 

Foto: Agência Brasil

Parte da proposta foi 
vetada pela ausência de 
estimativa de impacto 

orçamentário

Vetos 

Foto: Agência Brasil

Os recursos do Favorecicle serão destinados a projetos e à instituição da Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem 

Agência Brasil

 Aponte para o QR Code e confira 
o Plano Estratégico do Mapa 2020-
2031 do Ministério da Agricultura
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Iphan declara o forró como 
Patrimônio Cultural do Brasil
Conselho Consultivo, formado por instituições públicas, privadas e sociedade civil, também elegeu o ritmo como um supergênero 

Em decisão unânime, 
durante reunião extraor-
dinária ontem, o Conselho 
Consultivo do Patrimônio 
Cultural do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) decla-
rou as matrizes tradicionais 
do forró como Patrimônio 
Cultural do Brasil.

O conselho, formado 
por representantes de ins-
tituições públicas, privadas 
e da sociedade civil, tam-
bém elegeu o forró como um 
supergênero musical, por 
reunir ritmos nordestinos, 
entre eles, o xote, xaxado, 
baião, chamego, a quadrilha, 
o arrasta-pé e o pé-de-serra.

O pedido de registro 
para tornar o forró patri-
mônio cultural foi feito em 
2011 pela Associação Cul-
tural Balaio do Nordeste, do 
Estado da Paraíba. Nos últi-
mos dez anos, em parceria 
com comunidades detento-
ras, foi realizada a descrição 
detalhada das matrizes tra-
dicionais com registro docu-
mental e audiovisual.

A conselheira Maria 
Cecília Londres, relatora da 
proposta, fez uma ampla ex-
planação sobre as origens 
do ritmo musical nordesti-
no e da palavra forró. A re-
latora destacou a relevância 
do forró por englobar ati-
vidades como artesanatos, 
orquestras sanfônicas, es-
colas de dança, preservação 
de instrumentos (rabeca, 
sanfona, triângulo, pífanos, 
zabumba etc).

Maria Cecília citou tam-
bém a importância das or-
ganizações de forrozeiros, 
criadas em vários estados 
para manter vivo o forró. Ao 
concluir seu voto, a relatora 
disse ser plenamente a favor 
do registro das matrizes tra-
dicionais do forró como pa-
trimônio cultural do Brasil.

Agência Brasil Artigos de José Lins do Rego

EPC faz doação de quadros a fundação 
 

A Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC) fez a 
doação de 10 quadros com 
artigos escritos por José Lins 
do Rego à Fundação Menino 
de Engenho, localizada em 
Pilar, no Agreste paraibano. O 
escritor e jornalista colaborou 
com o Jornal A União duran-
te os anos de 1940 a 1957. 
Participaram da entrega os 
representantes do setor cultu-
ral de Pilar, como a secretária 
Ivânia Miranda e o presidente 
da Fundação, Adriano Gomes, 
e também representantes da 
EPC, como a diretora-presi-
dente Naná Garcez, o diretor 
de Mídia Impressa, William 
Costa, e o gerente da Editora A 
União, Alexandre Macedo.

A presidente Naná Gar-
cez destacou a doação dos 
quadros, uma iniciativa que 
foi desenvolvida com o apoio 
de William Costa, diretor de 
Mídia Impressa, e do repór-
ter fotográfico Edson Matos. 
“Foi um trabalho maravilho-
samente desenvolvido com a 

seleção dos textos e das pági-
nas feita por William e Edson 
fez uma montagem que nós 
transformamos em quadros”, 
disse. “São 10 páginas. José 
Lins do Rego escreveu aqui na 
União de 1940 a 1957”, pon-
tuou a diretora.

Em relação a curadoria do 
material, William comenta que 
contou com o suporte do arqui-
vo disponibilizado em A União 
para buscar as páginas com os 
textos de José Lins. “Fizemos 
uma pesquisa e selecionamos 
várias páginas do jornal que 
continham crônicas e artigos 
de José Lins do Rego. Fizemos 
essa seleção inicial de mais de 
30 e escolhemos as 10 páginas 
por temas que consideramos 
mais importantes para chamar 
a atenção do jovem, principal-
mente do estudante”, explicou 
o diretor de Mídia Impressa.

Tanto o diretor William 
Costa quanto a presidente 
Naná Garcez acreditam que é 
importante esse tipo de cola-
boração para fomentar a cul-
tura local e “contribuir para a 
ampliação do trabalho dentro 
de uma fundação como essa, 

Wadson Vinícius (camisa azul) recebendo quadro com escritos de Zé Lins da diretora-presidente da EPC, Naná Garcez

Foto: Ortilo Antônio

porque uma das missões 
mais importantes da empresa 
é essa questão da preserva-
ção e da difusão da memória 
cultural da Paraíba”, observou 
Costa.

Para a secretária de Cul-
tura e Turismo de Pilar, Ivânia 
Miranda, a doação dos qua-
dros foi o presente do ano 
para à Fundação e a cidade. 

“Quando Naná, William e Ale-
xandre visitaram à Fundação, 
comentei do desejo de fazer 
uma sala voltada para fotos 
antigas [e outros acervos de 
memória] de Zé Lins, que fa-
lassem sobre a história dele 
e a literatura, então veio esse 
presente”, afirmou.

O presidente da Fun-
dação Menino de Engenho, 

Adriano Gomes, reitera que 
a parceria com o Jornal A 
União e a EPC veio a calhar no 
momento e que o objetivo é 
“atrair mais conhecimento da 
população pilarense [sobre 
Zé Lins] e atrair também mais 
turistas, porque nós temos 
um acervo que vai engrande-
cer mais o nosso conhecimen-
to. É maravilhoso”, finalizou.

A União recebe vencedor de concurso cultural de Pilar
Além da visita do setor cultural pilaren-

se, também estiveram presentes na sede do 
A União, na tarde de ontem, a secretária 
de Educação de Pilar, Rejane Barros, e o 
vencedor do concurso cultural Na Vereda 
de Zé Lins, Wadson Vinícius, de 10 anos. O 
objetivo foi conhecer as dependências do 
jornal e também, acompanhar a entrega 
dos quadros. Na ocasião, o jovem de 10 
anos ainda pôde recitar seu poema vence-
dor do concurso.

O concurso é uma iniciativa que come-
çou no ano passado por conta da pandemia, 
conforme explicou a secretária de Educação, 
Rejane Barros. “Foi uma forma que a gente 
encontrou de dar continuidade à apren-
dizagem. Então, a partir dessa iniciativa, 
foram surgindo muitas outras, todas com 
essa finalidade de que as crianças de Pilar 
tivessem a continuidade da aprendizagem a 
partir da motivação de projetos”, justificou.

Com duas categorias, artes visuais e 
literaturas, o concurso Na Vereda de Zé 
Lins premia todos os anos três participantes 
com um tablet para o primeiro colocado, um 
troféu para o segundo colocado e uma me-
dalha para o terceiro lugar. “A gente passa 
um mês inteiro com o professor de Arte junto 
com o professor de Língua Portuguesa tra-

balhando com os alunos nessa perspectiva 
de poemas e o desenho. Ao final de um mês 
a gente compõe uma banca que seleciona 
os melhores trabalhos”, detalhou Rejane. 

Para o próximo ano, os planos são de 
publicar todos os trabalhos vencedores ao 
longo das edições do concurso cultural.

Além do concurso, a Secretaria de 
Educação também desenvolve o Festival 
de Literatura, que este ano teve como tema 
“Sementes de Zé Lins”, com apresentação 
em dramatização da obra do escritor. “Por 
meio da literatura que a gente vem engajan-
do nossos pequenos para melhorarem na 
leitura e isso tem surtido muito efeito, nosso 
Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica subiu de dois para cinco”, destacou 
Barros.

Para Wadson Vinícius, estudante do 
quinto ano da rede municipal de Pilar e 
vencedor do concurso Na Vereda de Zé 
Lins, apesar do sonho de ser veterinário 
quando crescer, a experiência de escrever 
o poema para o concurso foi muito boa e 
pretende escrever outros futuramente. O 
menino contou com o apoio da mãe para a 
participação no concurso e ficou muito feliz 
com o resultado – e com a possibilidade de 
conhecer a sede do Jornal A União.

Sedh faz curso de formação em questão imigratória
A Secretaria de Esta-

do do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), por meio 
da Gerência Executiva de 
Direitos Humanos (Gedh), 
promove nesta quinta (9) 
e sexta-feira (10), o curso 
de Formação em Direitos 
Humanos e a Questão Imi-
gratória, ministrado pelo 
Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugia-
dos (Acnur), em parceria 
com a Federação Humani-
tária Internacional (Fra-
ternidade).

O curso, realizado na 
forma híbrida, tem por obje-
tivo fomentar entre os parti-
cipantes a criação de ferra-
mentas e estratégias para o 
fortalecimento dos modelos 
de abrigamento para indíge-
nas venezuelanos da etnia 
Warao, garantia de direitos, 
acesso às políticas públi-
cas e documentação básica, 
além dos debates concer-
nentes às questões étnicas e 
socioculturais. 

O técnico da gerência 
executiva de Direitos Hu-

manos, Eduardo Brunello, 
disse que o curso é voltado 
para técnicos que atuam na 
proteção, na garantia dos 
direitos e na articulação 
dos modelos de abrigamen-
to e fomento para inclusão 
social entre imigrantes e 
refugiados venezuelanos, 
particularmente entre os 
indígenas da etnia Warao. 
“O curso é fruto de parceria 
entre Sedh, Acnur e Frater-
nidade. É importante para 
criar um fortalecimento das 
políticas públicas, a recep-

ção dos indígenas venezue-
lanos, que é uma questão 
concreta no Estado, temos 
que pensar nas formas de 
garantia dos direitos huma-
nos, possibilitar uma aco-
lhida, e que sejam incluídos 
de fato na nossa sociedade 
da melhor forma possível, 
bem como criação especí-
fica de políticas públicas 
para migração no Estado”, 
afirmou Eduardo.

O associado Sênior 
da Acnur, Sebastian Roa, 
comentou que o curso se 

estrutura por meio de par-
ceria entre o Ministério da 
Cidadania, Acnur e Frater-
nidade, e busca traçar fer-
ramentas e mecanismos de 
coordenação de espaços 
emergenciais em contex-
tos humanitários. “Esses 
têm como objetivo prover 
espaços para as pessoas 
que mais precisam, nes-
se caso os refugiados. É 
um curso muito relevante, 
principalmente por traba-
lhar com atores que estão 
atuando com essa popula-

ção na ponta, onde aconte-
ce os abrigamentos, sejam 
em casas descentraliza-
das, mas que estão dentro 
da Política de Assistência 
Social. Pra gente é mui-
to importante e relevante 
garantir esses espaços de 
diálogos com esses atores, 
trazendo essas reflexões 
práticas sobre implemen-
tação desses espaços, ga-
rantir melhor proteção, 
criar rotinas, equipes e 
dessa forma melhorar es-
ses serviços”, ressaltou.

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Pedido de registro 
para tornar o forró 

patrimônio cultural foi 
feito em 2011 pela 
Associação Cultural 

Balaio do Nordeste, do 
Estado da Paraíba

POEMA

José Lins do Rego, grande escritor
Nascido no Engenho Corredor
Em Itabaiana estudou
E em 1920, no Direito ingressou

Foi romancista, jornalista e cronista
Em 1956, estreou na Academia 
Brasileira de Letras
Com suas obras o nordestino se 
identifica
Pois o menino que na infância no 
engenho viveu
Destacou o cenário rural até o dia em 
que morreu

Escreveu literatura regionalista
De uma maneira esplendorosa
Nos deixando felizes e orgulhosos
Dos inscritos que mostram a Pilar 
formosa

Zé Lins é nosso filho ilustre
Que não podemos negar
Nos romances que escreveu
Ele sempre enalteceu
A sua amada Pilar
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Atletas já estão acertados com o clube e falta apenas a 
assinatura do contrato para que o Belo divulgue os nomes

Com a temporada do futebol 
2021 finalizada e o calendário do 
próximo ano batendo à porta, o 
Botafogo articula sua logística de 
formação do elenco que vai dispu-
tar as competições do próximo ano. 
Tendo como as duas competições 
iniciais a serem disputadas, Copa 
do Nordeste e Campeonato Parai-
bano, respectivamente, em 2022, 
o clube projeta anunciar neste fim 
de semana, o nome de cinco atletas 
que chegam para compor o elenco 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Botafogo quer 
anunciar cinco 
jogadores neste 
fim de semana

Novo técnico
Sem poder contar com Jorge de Jesus nem com 
Gallardo (foto), Flamengo volta ao mercado atrás de 
um treinador para a temporada 2022.  Página 23
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do time da Maravilha do Contorno.
O clube anunciou no inicio 

desta semana o fim do processo de 
renovação de contratos de atletas 
que fizeram parte da trajetória, na 
temporada do “Belo” neste ano. Ao 
mesmo, que deu inicio ao monito-
ramento de nomes que são opções 
como reposição de peças e de forta-
lecimento de seu elenco para a pró-
xima temporada.

O presidente, Alexandre Caval-
cante, revelou que pretende anun-
ciar até este fim de semana o nome 
de cinco atletas que já estão com 
contratos assinados e chegam para 

compor o elenco do alvinegro da es-
trela vermelha.

“A nossa ideia é informar, primei-
ramente, aos sócios torcedores que 
contribuem com o clube. Posterior-
mente, anunciaremos de forma oficial, 
até este fim de semana, os cinco no-
mes dos atletas que já assinaram con-
tratos com o clube. A torcida do Bota-
fogo pode acreditar que são jogadores 
qualificados que irão ter uma grande 
contribuição para os nossos objetivos 
de 2022. Serão apresentados um late-
ral-esquerdo, um zagueiro, um volante 
e dois atacantes”, afirmou.

Além da chegada de novos atle-

tas o Belo deve aproveitar atletas da 
categoria de base no elenco principal 
da próxima temporada. Em se con-
firmando a chegada de mais cinco 
nomes, o clube passará a contar com 
a presença de 17 atletas no elenco.

O clube vai em busca no merca-
do e ainda monitora novos nomes, a 
perspectiva da diretoria alvinegra é 
de contar com pelo menos 25 atletas 
na composição completa do elenco. 
O Botafogo de 2022 que terá nova-
mente o treinador, Gerson Gusmão, 
a frente do comando, tem programa-
ção oficial previsto para ser apresen-
tado no próximo dia 2 de janeiro.

Todas as negociações estão passando pela análise do técnico Gerson Gusmão

O Botafogo já renovou 
com alguns atletas do elenco 

deste ano e agora parte 
para reforçar a equipe 
com novos jogadores

Reforços

Um novo elenco

Galo promete 18 atletas na próxima semana 

Tomados os rumos da tempora-
da do futebol paraibano para 2022, 
com a definição do regulamento e ca-
lendário do estadual do próximo ano, 
os clubes agora iniciam o processo de 
planejamento para disputa das prin-
cipais competições. Voltando todas 
as atenções para o Campeonato Pa-
raibano, O Treze promete anunciar, 
na próxima semana, um pacote de 
atletas que fará parte do elenco que 
vai disputar a única competição do 
clube em 2022.

De acordo com a programação da 
diretoria do Galo da Rainha da Borbo-
rema, a previsão é que os atletas sejam 
apresentados na próxima semana, no 
Estádio Presidente Vargas, em Cam-
pina Grande. O presidente do clube, 

Olavo Rodrigues, ainda informou que 
por precaução o nome dos atletas não 
serão divulgados, mas adiantou que 
80% deles, já estão com seus respec-
tivos pré-contratos assinados.

“Nosso time já está devidamen-
te sendo montado para a disputa do 
Campeonato Paraibano 2022, cerca 
de 80% doa atletas já estão com os 
pré-contratos assinados que serão 
confirmados, em definitivo, mediante 
a aprovação de exames médicos. Po-
rém, não iremos divulgar os nomes 
antes da apresentação oficial. Eles es-
tarão desembarcando, em Campina 
Grande, entre os dias 12 e 14 deste 
mês”, confirmou Olavo Rodrigues.

Ao todo, o clube planeja anun-
ciar o nome de 18 atletas, que após 
apresentados, irão iniciar os primei-
ros trabalhos. A previsão da diretoria 
do alvinegro é que a pré-temporada 

do clube tenha início no próximo dia 
16, no município de Fagundes.

“Passada toda a fase de proces-
so de exames médicos e assinaturas 
de contratos, os atletas serão inte-
grados e darão inicio aos trabalhos 
de pré-temporada no município de 
Fagundes, provavelmente a partir do 
dia 16. As dificuldades são imensas, 
toda a estrutura do elenco está sendo 
montado dentro do equilíbrio finan-
ceiro do clube. Estamos dando an-
damento nas providências adminis-
trativa para montarmos uma equipe 
forte”, explicou.

No grupo B do Campeonato 
Paraibano do próximo ano, ao lado 
de Campinense, CSP, Nacional de 
Patos e Sport Lagoa Seca, o Treze 
tem sua estreia agendada para o 
dia 3 de fevereiro contra o Sport LS, 
em Campina Grande.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Presidente do Galo, Olavo Rodrigues, garante que o time estará forte para o Paraibano
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Integrado ao comando 
técnico do Sousa depois de 
conseguir levar o clube à fase 
de grupos da Copa Nordeste 
2022, Tardely Abrantes sabe 
que terá um longo desafio na 
próxima temporada, já que o 
“Dinossauro” terá um calen-
dário completo durante todo 
o ano. O treinador de 37 anos 
quer continuar surpreenden-
do e, para isso, projeta uma 
temporada audaciosa. Ele 
quer continuar fazendo histó-
ria frente ao Sousa.

Segundo o treinador, o 
primeiro passo é manter o 
elenco que conseguiu o aces-
so para o torneio regional e, 
ao mesmo tempo, reforça o 
plantel, já visando a disputa 

da Copa do Nordeste e Cam-
peonato Paraibano.

“Até aqui tudo foi cons-
truído com muito esforço, no 
início foi complicado. Hoje, os 
atletas quem demonstram in-
teresse de jogar no clube em 
função do que conquistamos, 
em 2021. Estamos novamente 
projetando uma temporada 
vencedora, 80% do elenco foi 
mantido, outras contratações 
pontuais estão sendo articu-
ladas”, comentou.

O representante serta-
nejo da Paraíba na Copa do 
Nordeste 2002 já sabe quem 
vai enfrentar na competição, 
o alviverde está no grupo B ao 
lado de Altos, Bahia, Botafogo, 
Ceará, CRB, Floresta e Náutico. 
O Dinossauro terá como ad-
versários, os clubes do grupa 
A, formado por Atlético – BA, 

Campinense, CSA, Fortaleza, 
Globo, Sampaio Corrêa e Sport.

Já no Campeonato Parai-
bano, o clube vai enfrentar 
Atlético, Auto Esporte, Bota-
fogo e São Paulo Crystal. EM 
ambas as competições, o trei-
nador quer tornar o Sousa não 
apenas figurante e acredita 
que vai continuar fazendo his-
tória no comando do clube.

“O Sousa é forte. Temos 
um DNA de vitórias, sempre 
estamos figurando por título 
no Campeonato Paraibano. Já 
demonstramos a nossa força, 
na Copa do Nordeste sabemos 
de nossas limitações, é com-
petição com um alto nível de 
competitividade. Mas, já pro-
vamos que podemos surpreen-
der, vamos continuar tentando 
fazer história, acredito no nos-
so potencial”, finalizou.

Sousa pretende brigar pelo título no próximo ano
Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Treinador Tardely Abrantes quer continuar surpreendendo e projeta uma temporada audaciosa
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A Prefeitura de Quei-
madas, município locali-
zado na microrregião de 
Campina Grande no Agres-
te paraibano, realiza no 
próximo domingo, 12, o 
primeiro desafio do Circui-
to de Cicloturismo Cidade 
das Pedras. Pelo menos 120 
ciclistas estão inscritos na 
prova que tem duração de 
12 horas. No percurso de 
155 quilômetros os compe-
tidores irão passar por 40 

localidades rurais do muni-
cípio tendo também a opor-
tunidade de conhecerem sí-
tios arqueológicos, museus 
e restaurantes. “A prova 
acontece praticamente na 
zona rural, 98% dela passa 
por essas localidades. Na 
verdade, os participantes 
também terão uma expe-
riência com a cultura do 
município”, detalha a secre-
tária de Turismo, Cultura 
e Esporte de Queimadas, 
Angélica Figueiredo.

O desafio integra a pro-
gramação de 60 anos do 

município e tem como pro-
posta fortalecer o esporte e 
o turismo de aventura já de-
senvolvidos na região que 
possui natureza adequada 
para esse tipo de prática. 
“A gente aproveitou a pró-
pria formação geográfica 
da cidade, além do fluxo de 
ciclistas que já fazem esse 
percurso de Campina para 
Queimadas diariamente”.

No desafio do Circuito 
de Cicloturismo Cidade das 
Pedras, os participantes 
terão das 5h às 17h para 
realizar todo o percurso de 

155 km, observando todas 
as regras previstas no regu-
lamento. Os que concluírem 
o desafio, dentro do tempo 
determinado, concorrerão 
a prêmios e receberão blu-
sas personalizadas do Cir-
cuito. “Vamos sortear uma 
bicicleta, além de aparelho 
de GPS, capacete, pneus, 
óculos… são 10 itens que 
nós estaremos sorteando e 
que são interessantes para 
quem pratica esse tipo de 
atividade”, pontua Angé-
lica.  A concentração para 
a largada será no Pátio do 

Povo e ao longo do percur-
so os participantes terão 15 
pontos de apoio. Será dis-
ponibilizada também uma 
equipe de primeiros socor-
ros além de mecânico, caso 
algum competidor tenha 
problemas com a bicicleta.

O Circuito de Ciclotu-
rismo Cidade das Pedras 
conta também com o apli-
cativo de autoguiamento 
“Cicloturismo Queima-
das”, que está disponível 
para download no Google 
Play,  oferecendo uma sé-
rie de recursos técnicos 

- incluindo mapa - para 
auxiliar os aventureiros 
durante o percurso.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o Google Play para 

baixar o App

Queimadas comemora passagem do aniversário com prova 
que será uma verdadeira maratona de mountain bike

Cicloturismo 
leva emoção 
ao meio rural

Mais de 100 ciclistas de várias 
cidades vão enfrentar cerca de 

150 km de estrada, numa prova 
que terá duração de 12 horas

Esportes
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Mayara representa o Brasil em Sul-Americano no Equador

A atleta paraibana Maya-
ra Rocha foi a escolhida para 
representar a delegação bra-
sileira que está em Guayaquil, 
no Equador, na solenidade de 
abertura do Sul-Americano 
de Powerlifting. O evento foi 
aberto na tarde de quarta-fei-
ra, com a presença das delega-
ções dos países participantes.

Devido à pandemia, a or-
ganização do Sul-Americano 
resolveu restringir as delega-
ções, na abertura, a apenas 
um atleta por país participan-
te e Mayara foi a escolhida 
dentre os atletas e que com-
põem a delegação brasileira 

para portar a flâmula repre-
sentativa do Brasil e desfilar 
na arena do Parque Samanes 
Coliseo Abel Jiménez. O even-
to prossegue até o domingo, 
dia 12.

“Foi muito emocionante 
para mim, ter sido escolhida 
para representar o meu país 
na cerimônia de abertura. 
Estou maravilhada com tudo 
isso que estou vivendo aqui. 
Eu me preparei bastante e es-
tou ansiosa para representar 
bem minha Campina Grande, 
minha Paraíba e o meu Brasil”, 
afirmou Mayara.

Esta é a primeira vez que 
Mayara participa da compe-
tição. A sua convocação para 

compor a Seleção Brasileira 
que foi a Guayaquil se deu 
após a excelente performance 
da paraibana no último Cam-
peonato Brasileiro, disputado 
no mês de outubro, no Rio de 
Janeiro, quando ela participou 
da competição, também pela 
primeira vez, e conquistou o 
título de campeã brasileira na 
categoria “Novos”, que reúne 
os atletas estreantes na com-
petição; e de vice-campeã na 
categoria “Open”, que reúne os 
melhores e mais experientes 
atletas do país na modalidade.

Perfil de Mayara
Mayara Rocha Soares 

tem 28 anos, é natural de 

Campina Grande e é tetra-
campeã paraibana; vice-cam-
peã brasileira; membro da 
delegação da Seleção Bra-
sileira de Levantamento de 
Peso que disputou o Pana-
mericano em Santo Domin-
go, na República Dominica-
na; Medalha de Bronze no 
Campeonato Brasileiro de 
Levantamento de Peso Olím-
pico; 3ª colocada no Mundial 
Crossfit Liftoff, 4ª colocada 
no Campeonato Brasileiro 
de Levantamento de Peso 
2021; campeã na categoria 
“Novos” e vice-campeã na 
categoria “Open” do Cam-
peonato Brasileiro de Po-
werlifting 2021.

Da redação

A campinense Mayara Rocha foi a única atleta brasileira no desfile de abertura

Foto: Divulgação

Fia quer evitar acidente na decisão da Fórmula 1

O alto grau de ten-
são entre Mercedes e Red 
Bull, a igualdade em pon-
tos na decisão do título 
e o "brake-test" (teste 
de freio) feito pelo ho-
landês Max Verstappen, 
da Red Bull, em cima do 
inglês Lewis Hamilton, 
da Mercedes, no último 
GP da Arábia Saudita, no 
domingo passado, acen-
deram o sinal de alerta 
sobre uma possível ba-
tida definir o campeão 
da temporada 2021 da 
Fórmula 1.

A direção de prova da 
Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA, 
na sigla em francês) para 
a categoria, capitaneada 
pelo australiano Michael 
Masi ,  emitiu uma nota 
nesta quinta-feira, às vés-
peras do início das ativi-
dades de pista do GP de 
Abu Dabi, nos Emirados 
Árabes Unidos, em que 
alerta: qualquer tentativa 
de influenciar o resulta-
do de uma competição 
de forma contrária à éti-
ca esportiva será punida 
com suspensão de uma 
ou mais corridas e até 

mesmo dedução, ou re-
tirada de pontos, para o 
campeonato.

A mensagem é um re-
cado claro ao piloto da 
Red Bull. O holandês che-
ga à decisão do título no 
circuito de Yas Marina 
empatado com Hamilton 
em pontos,  com 369,5 
para cada. No entanto, 
Verstappen tem a vanta-
gem no primeiro critério 
de desempate: o maior 
número de vitórias (9 a 
8). A sua atitude, sobretu-
do na última corrida, em 
que não apenas no "bra-
ke-test", mas também em 

determinadas disputas 
com Hamilton,  em que 
não cedeu e por pouco 
não provocou uma batida, 
fez a FIA se posicionar em 
tom de ameaça.

A nota da entidade 
menciona o artigo 12.2.1 
do Código Esportivo In-
ternacional, que trata de 
sanções para "qualquer 
violação dos princípios 
de justiça na competição, 
comportamento de manei-
ra antidesportiva ou tenta-
tiva de influenciar o resul-
tado de uma competição de 
maneira que seja contrária 
à ética esportiva".

Masi enfatiza que os 
comissários esportivos 
têm liberdade para im-
por sanções, baseada no 
regulamento, como sus-
pensão de uma ou mais 
corridas e  retirada de 
pontos do campeonato 
para qualquer uma das 
infrações acima. Ainda 
segundo o regulamen-
to, em caso de retirada 
de  pontos ,  estes  "não 
devem ser deduzidos se-
paradamente da compe-
tição do Mundial de Pi-
lotos e de Construtores, 
exceto em circunstâncias 
excepcionais".

Agência Estado
Foto: Divulgação

O inglês Lewis Hamilton é favorito 
para mais um título na Fórmula 1
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Preferido Jorge Jesus e o argentino Gallardo não podem vir e já foram descartados pela diretoria do clube

O técnico preferido dos 
torcedores do Flamengo, o 
português Jorge Jesus, não 
virá mais para o clube, no 
início da próxima tempo-
rada. Ele conseguiu levar o 
Benfica à segunda fase da 
Liga dos Campeões e deixou 
claro que deverá cumprir o 
seu contrato com o clube, 
que só termina no meio 
do próximo ano. Como o 
Flamengo tem pressa, já co-
meçou a se movimentar em 
busca de outro treinador 
estrangeiro no mercado. O 
argentino Gallardo, que era 
também um dos cotados 
para assumir o Mengão, 
também não poderá vir. Ele 
decidiu permanecer no co-
mando do River Plate.

Um dos nomes que 
aparecem com mais força 
para ser o futuro técnico 
do Flamengo é o português 
Carlos Carvalhal. O clube 
já tentou trazer ele, após a 
saída de Jorge Jesus, no ano 
passado, e a contratação 
não se concretizou porque 
a família do treinador ficou 
com medo de se transfe-
rir para o Brasil, durante a 
pandemia do coronavírus 
no País. Ele acabou assu-
mindo o Braga e ainda tem 
contrato com o clube, mas 
há uma pequena possibili-
dade dele deixar o clube an-

tes do término do contrato
Em conversas com o 

empresário Bruno Macedo, 
ele foi um dos nomes e há a 
percepção de que o ciclo no 
Braga foi cumprido com o 
título da Taça de Portugal e 
a geração de receita através 
de jogadores valorizados e 
vendidos.

Mas o Flamengo não 
quer ficar dependendo ape-
nas do treinador e já pro-
cura um plano B. Vários 
profissionais que atuam no 
futebol do exterior estão 
sendo monitorados pela di-
retoria do clube e a escolha 
deverá sair nos próximos 
dias, já que a pré-tempora-
da do time principal deverá 
começar no início de janei-
ro, já que quase todo o elen-
co já antecipou às férias de 
fim de ano.

Pablo Marí
O  z a g u e i r o  e s p a -

nhol Pablo Marí, que teve 
uma excelente passagem 
pelo Flamengo, em 2019, 
quando conquistou diver-
sos títulos, poderá voltar 
ao clube em 2022. Ele se 
transferiu para o Arsenal 
da Inglaterra, no ano passa-
do e teve um excelente de-
sempenho lá. Mas este ano, 
o atleta ficou na reserva 
e praticamente não jogou 
como titular. Marí tem rece-
bido poucas oportunidades 

nesta temporada. Até o mo-
mento, o jogador atuou so-
mente em três jogos neste 
ciclo. Aos 28 anos, o zaguei-
ro possui contrato com o 

Arsenal até junho de 2024, 
mas pode deixar a equipe 
antes do previsto devido à 
falta de espaço.

Segundo o portal Mir-

ror Football, dada a atual 
situação do jogador, o clube 
inglês pode negociar o za-
gueiro na próxima janela 
de transferências. Frente 

a isto, o jornalista Ekrem 
Konur informou que o Fla-
mengo deseja trazê-lo de 
volta ao time por meio de 
empréstimo.

Flamengo deve fechar com 
português Carlos Carvalhal 
Da redação

O meia alemão Joshua 
Kimmich, do Bayern de Mu-
nique, ficará afastado dos 
gramados até o fim deste ano 
devido às sequelas provoca-
das pela Covid-19, segundo 
divulgou nesta quinta-feira 
o clube alemão. O jogador, 
que admitiu ter recusado 
receber a vacina contra a 
doença, sofre de "infiltra-
ções pulmonares leves", que 
o impedem de participar de 
treinamentos e jogos.

Kimmich, que termi-
naria nesta quarta-feira 
um período de quarentena 
iniciado em novembro, não 
ficará disponível ao trei-
nador Julian Nagelsmann 
e dessa forma perderá os 
três últimos jogos do Ba-
yern de Munique em 2021: 
contra Mainz, Stuttgart e 
Wolfsburg, todos pelo Cam-
peonato Alemão. Depois, o 
time bávaro só volta a cam-
po em 7 de janeiro contra o 
Borussia Mönchengladbach.

"Estou feliz que meu 
autoisolamento causado 
pelo coronavírus tenha ter-
minado. Estou muito bem, 
mas ainda não posso treinar 
totalmente devido a peque-
nas infiltrações em meus 
pulmões. Portanto, farei 
alguns treinamentos de 
reabilitação e mal posso es-
perar para estar totalmente 
de volta à ação em janeiro", 
disse o próprio meia, em 
declarações publicadas no 
site do clube de Munique.

O jogador causou polê-
mica na Alemanha, no mês 

passado, após confirmar 
que não tinha sido vacinado 
e de afirmar ter dúvidas so-
bre a eficácia dos imunizan-
tes contra a Covid-19 e suas 
possíveis reações. O gover-
no da Alemanha chegou a se 
manifestar, criticando o po-
sicionamento de Kimmich, 
em meio a um aumento do 
número de casos de infecção 
e de mortes no país.

Após inúmeros ape-
los para que Kimmich se 
vacinasse, foi anunciado 
que o jogador entraria em 
quarentena por ter tido 
contato com uma pessoa 
com a Covid-19. Em 24 de 
novembro, o meia alemão 
deu positivo para a infecção 
pelo novo coronavírus, o 
que fez com que perdesse 
jogos do Bayern de Muni-
que, inclusive, pela Liga dos 
Campeões da Europa.

O clube divulgou re-
centemente que deixou de 
pagar o salário de Kimmich 
pelos dias em que ele não 
atuou por causa da quaren-
tena, de acordo com a atual 
legislação para não vacina-
dos vigentes na Alemanha. O 
mesmo caso aconteceu com 
outros jogadores do Bayern 
de Munique. Casos de Gna-
bry, Musiala, Cuisance e Eric 
Choupo-Moting.

Atualmente, apenas 
69% da população do país 
conta com esquema com-
pleto de imunização, taxa 
inferior a de outros países 
da União Europeia. Por isso, 
a partir de fevereiro, a vaci-
nação se tornará obrigatória 
no território alemão.

Covid deixa sequelas 
em atleta do Bayern
Agência Estado

Foto: Ascom/Flamengo

O técnico Jorge Jesus classificou 
o Benfica para a próxima fase da 
Liga dos Campeões e vai cumprir o 
contrato com o clube português

Agência Estado

Pelé está no Hospital 
Albert Einstein 
para mais um 
procedimento de 
rotina no intestino, 
após a retirada de 
um tumor no cólon
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Rei do futebol

Filha de Pelé tranquiliza fãs e diz 
que o pai está bem e receberá alta

Pelé continua interna-
do no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo, para dar 
sequência ao tratamento 
contra um tumor no cólon, 
região que faz parte do intes-
tino. Na quarta-feira, o Rei do 
Futebol apareceu sorridente 
em uma foto ao lado compar-
tilhada pela filha no Insta-
gram. Segundo a publicação, 
o ex-jogador de 81 anos deve 
receber alta até domingo.

“Agradeço todo carinho 
que recebemos de todos vo-
cês. Meu pai passou por um 
procedimento, que estava já 
agendado há meses”, escre-
veu Kelly Nascimento. “Em 
dois ou três dias ele volta 
para casa para curtir o Natal. 
Isso não foi surpresa. Já es-
tava agendado e faz parte do 
tratamento”, ressaltou.

De acordo com o último 
boletim médico, Pelé está 
bem e seu quadro de saúde 
é estável. A ideia da família é 

que o Rei passe um tempo no 
Guarujá, no Litoral paulista, 
onde reside, sem a necessi-
dade de passar por novos 
exames médicos.

No dia 30 de setembro, 
Pelé teve alta da mesma uni-
dade, após passar um mês 
internado por causa de uma 
cirurgia para retirar um tu-
mor no cólon direito. O pro-
cedimento foi realizado no 
início daquele mês e o ex-jo-
gador usou as redes durante 
o período para agradecer 

o apoio e às mensagens de 
carinho dos fãs

Cerca de duas semanas 
após deixar o hospital, Pelé 
foi às redes de uma de suas 
filhas para afirmar que esta-
va bem de saúde. “Graças a 
Deus, estou bem, estou me-
lhor. Estou disposto talvez 
até para jogar domingo que 
vem, mas graças a Deus, ago-
ra falando mais sério: obri-
gado por tudo, obrigado por 
todos aqueles que mandam 
abraço, força.”
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Especialista também diz que é preciso ter cuidado para não induzir o enlutado a fazer algo baseado na crença do outro

Psicóloga alerta para desapego 
aos objetos dos parentes mortos

É preciso respeitar o tempo de 
luto da pessoa que perdeu um ente 
querido para não prejudicar o proces-
so de aceitação da morte. Muita gente 
prefere não se desfazer dos objetos 
que pertenciam a um ente querido 
que partiu. Outros procuram doar 
tudo que poderia lembrar o falecido. 
O que religiões, como o Espiritismo, 
podem dizer sobre guardar objetos 
de pessoas falecidas? O apego aos 
objetos faz parte do luto?

O marido de Terezinha de Sousa 
Almeida, 58 anos, morreu em dezem-
bro do ano passado, vítima de infar-
to. A dor da perda ainda é tão forte 
que Terezinha não conseguiu doar 
nenhum objeto pessoal do marido. 
“A sensação é como se tivesse acon-
tecido ontem”, descreve. Ela tirou 
todos os pertences do guarda-roupa 
e relocou para um quartinho. “Eu 
não ofereci nada a ninguém da famí-
lia porque não me sinto preparada. 
Estou esperando completar um ano 
para ver como me sinto a respeito”. 
Ela mudou-se para a casa dos pais 
para evitar sofrimento, pois não se 
sente mais bem na casa onde morava 
com o marido.

Flávia Medeiros também perdeu 
o marido de maneira repentina, mas 
pensa diferente em relação à doação 
de objetos do ente querido. Apesar 
da perda ter desestabilizado toda a 
família, Flávia decidiu doar as roupas 
e pertences de Eraldo Maciel, um mês 
depois de sua partida. Uma maneira 
de tornar o momento menos doloroso 
foi pensar como o marido gostaria 
que ela agisse.

“Ele iria querer um monte de 
roupa mofando no guarda-roupas 
sem utilidade? Ou que eu doasse a 
quem precisa? Meu Eraldo era um 

homem muito simples e generoso”, 
pensa. Toda vez que saía de casa 
para doar uma roupa, a sensação era 
como se estivesse fazendo um cari-
nho em Eraldo. “Quanto mais cedo a 
gente doasse os objetos pessoais, se-
ria melhor para nós. Aquilo começou 
a me fortalecer aos poucos, porque 
era o que meu marido esperava de 
mim”, conta.

A família só ficou com seu reló-
gio, três camisas do Fluminense, uma 
bermuda que ele amava e a camisa 
que foi ao hospital. Ele foi sepul-
tado com o terno da formatura de 
Direito e os óculos de grau, pois era 
sua marca registrada. “Meu Eraldo 
não é nada sem os óculos, imagina 
ficar lá em outro plano espiritual 
sem poder ler nada? Do jeito que 
ele era estudioso...”, brinca. Apesar 
de não ser espírita, Flávia acredita 
que o apego aos pertences poderia 
dificultar a passagem do marido para 
a vida espiritual. “Se nossa família 
não conseguisse se desprender dos 
objetos pessoais e não aceitasse a ida 
repentina, Eraldo poderia ficar um 
pouco impaciente e triste com nosso 
sofrimento”, afirma.

A perda de um ente querido é 
um processo individual e complexo, 
logo é preciso compreendê-lo de 
forma ampla a partir da perspectiva 
de cada um. Não existe tempo certo 
para dar um destino aos objetos do 
falecido, mas a psicóloga Simone Lira 
evidencia a importância de respeitar 
a vontade e o momento que o enluta-
do ou enlutada se sinta confortável.

“Se alguém exigir uma atitude 
imediata poderá desencadear pos-
síveis complicações no processo de 
aceitação da morte. Uma vez doados 
esses objetos, eles não poderão ser 
resgatados. Quando a gente força uma 
decisão ou pede que o enlutado tenha 
uma atitude a partir do nosso referen-

1896 — Alfred Nobel, químico sueco
1933 — João Melchíades Ferreira da Silva, 
cantador e poeta de literatura de cordel (PB)
1937 — Francesco Matarazzo, empresário ítalo-brasileiro
2006 — Augusto Pinochet, 
militar, político e ditador chileno
2014 — Luciano Agra, 
arquiteto, engenheiro e político (PB)
2017 — Eva Todor, atriz brasileira
2020 — Joseph Safra, 
banqueiro, empresário e filantropo brasileiro
2020 — Edmilson Gomes de Souza (Doutor Edmilson), 
político e médico (PB)

Mortes na História

Obituário

Daniel e Danilo Filipe França
8/12/2021 – Aos 20 anos, em 
Itabaiana (PB), assassinados. Os 
irmãos gêmeos e um bebê (filho 
de Daniel) de um ano e cinco 
meses foram mortos a tiros por 
um grupo de quatro homens 
encapuzados. Ketlyn Taynara Bezerra Araújo, mãe da 
criança e esposa de Daniel, também foi atingida com tiros 
no pescoço e sobreviveu. As vítimas moravam em João 
Pessoa e estavam em Itabaiana há menos de uma semana.

Foto: Notícia Paraíba

Breno Macena
7/12/2021 – Aos 21 anos, na zona 
rural de Cajazeiras (PB), eletrocutado. 
Ele estava trabalhando em uma obra 
em um carro-pipa da empresa em que 
prestava serviço e, ao subir no veículo, 
sofreu a descarga elétrica.

Foto: Notícia Paraíba

Mário Fabiano Costa Roseno
4/12/2021 – Aos 45 anos, em Fortale-
za (CE), vítima de um AVC. Jornalista e 
professor universitário, era natural de 
Caruaru, Pernambuco. Ficou conhecido 
por sua passagem como repórter na TV 
Verdes Mares e na TV Diário, no Ceará. 
Era criminólogo, pesquisador, com mestrado em Filosofia 
na Universidade Estadual do Ceará (UECE); além de gra-
duado em Administração e Comunicação Social (Jornalis-
mo) pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Foto: Diário do Nordeste

Aforismo
“A morte é um boato, 
a vida é eterna e os 

mortos não morrem!”

(Paiva Netto)
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CONTATOS 

n Para críticas, correções, colaborações, 
sugestões, informações sobre óbitos e propostas 
de temas relacionados à Seção Memorial do 
jornal A União, o leitor pode entrar em contato 
pelo e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com 
ou pelo WhatsApp (83) 98854-1491.

Breves & Curtas
# ‘Natal em Luto em São Paulo’
O coletivo de ativistas em defesa dos direitos animais Vozes 
em Luto realiza no dia 19, às 12h, o ‘6º Natal em Luto em São 
Paulo’. O encontro será nas catracas da Estação Vergueiro 
do metrô (Linha Azul). A iniciativa destaca a importância 
em estender empatia e compaixão aos animais reduzidos a 
alimentos e outros produtos. “O Ato visa conscientizar sobre a 
contradição das datas festivas em que pedimos paz e amor às 
custas da dor e morte de seres sencientes, como porcos, perus, 
frangos, peixes, entre outros”, informa o coletivo.

# Apertem os cintos: senador convoca piloto morto
O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) cometeu uma gafe 
durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Chapecoense no Senado Federal. O parlamentar defendeu 
que o piloto do avião deveria ser convocado a depor na CPI. 
No entanto, o piloto, o boliviano Miguel Queiroga, morreu no 
acidente, juntamente com outras 70 vítimas. A solicitação 
errônea de Kajuru ocorreu logo após o depoimento da contro-
ladora de voo boliviana responsável por autorizar o voo, Celia 
Monasterio, que durou três horas por videoconferência.

# Um conto para médico paraibano vítima da covid-19 
Uma reportagem sobre a história do médico paraibano Lucas 
Alves, de 28 anos, que morreu em março de 2021, vítima 
da covid-19, publicada no G1, inspirou um conto publicado 
no livro sobre a vida após o novo coronavírus. O conto ‘Meu 
Adorável Marciano’, da jornalista Maria Dória, é uma das 25 
histórias do livro ‘Tempos Fugit’, que será lançado no dia 19 de 
dezembro, no Rio de Janeiro.

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

cial poderá significar uma violência no 
processo”, esclarece.

No entanto, se um parente pró-
ximo perceber que o enlutado con-
servou o quarto intacto após anos 
da morte, talvez seja necessário pro-
curar atendimento psicológico. “Se 
a pessoa não permite que ninguém, 
além dela, entre no quarto do fale-
cido ou da falecida ou faça limpeza, 
esse comportamento é preocupante 
e precisa de ajuda profissional”, re-
comenda.

Que dizem as religiões
O espírita Severino Celestino, 

professor de Ciências das Religiões 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), explica que todas as religiões 
respeitam o tempo do enlutado, po-
rém algumas delas expressam de 
maneira mais evidente.  “As missas 
do sétimo e do trigésimo dia na Igreja 
Católica representam o período de 
luto. Isso vem do Judaísmo. O kadish 
é como se chama o enlutado no Ju-
daísmo, compreendendo o período 
de santificação. Eles acreditam que 
o morto fica sete dias ligado à família 

e vai se afastando gradativamente 
desse mundo”, afirma.

A Doutrina Espírita aconselha 
que o familiar doe os objetos pessoais 
do falecido o mais rápido possível, 
porém respeita o tempo de luto. “O 
Espiritismo recomenda a doação de 
roupas e objetos a instituições de 
caridade. O enlutado pode guardar 
fotografias e algum objeto que pro-
porcione boas lembranças, ameni-
zando a saudade. O importante é não 
alimentar o apego a coisas materiais, 
pois não faz bem a quem partiu e 
prolonga o sofrimento do enlutado”, 
esclarece Celestino.

O Zen-Budismo também respeita 
o período de luto, mas incentiva o de-
sapego a bens materiais para não pro-
longar o sofrimento de quem ficou. 
“No Zen japonês existe um tempo de 
até 49 dias para começar a desapegar 
dos objetos do falecido, pois não deixa 
de ser uma pessoa querida que partiu. 
O Budismo não acredita que o apego 
a objetos pessoais prejudicará quem 
morreu. O apego só faz mal a quem 
ficou”, afirma a Monge Taishin.

Na visão do Budismo, doar obje-

tos funciona como uma purificação de 
sentimentos, mas é também fazer o 
bem a quem precisa. “Doar é uma for-
ma de se acostumar com a perda de 
alguém. Além disso, você dará outro 
significado a dor, beneficiando quem 
precisa”, complementa. O Budismo 
não acredita em vida após a morte; a 
pessoa continua a existir através do 
seu legado. “O que continua é o car-
ma – as ações e suas consequências, 
Se a pessoa foi um professor, será 
lembrado pelos ensinamentos, por 
exemplo”, exemplifica.

Em relação a crença da Doutrina 
Espírita quanto a doação de objetos, 
a psicóloga alerta que isso deve fazer 
sentido para o enlutado, para que 
não se torne um processo de sobre-
posição de dores, visto que ele ain-
da não está preparado para doar os 
objetos. “É preciso ter cuidado para 
não induzir o enlutado a fazer algo 
baseado na crença do outro. Além de 
não conseguir lidar com a dor do luto, 
estou prejudicando meu ente queri-
do? Essa crença poderá desenvolver 
um sentimento de culpa na pessoa 
que ficou”, orienta Simone Lira.

Família de Eraldo Maciel (de óculos) afirma que ele era um homem simples e generoso e não gostaria de ter suas roupas sem utilidade depois de morto

Fotos: Álbum de Família

José Luiz Benício
7/12/2021 – Aos 84 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), de causa não divulgada. 
Ilustrador e desenhista brasileiro que fi-
cou conhecido por desenhar cartazes de 
filmes nacionais, entre eles o de ‘Dona 
Flor e Seus Dois Maridos’, de 1976, e 
mais de 30 cartazes de filmes do grupo ‘Os Trapalhões’.

Foto: Instagram

Vovó Rosa
7/12/2021 – Em Contagem (MG), de 
causa não divulgada. Torcedora símbolo 
da torcida organizada A China Azul, do 
Cruzeiro (MG). Ela viralizou nas redes 
sociais quando saiu pelas ruas cantando 
após o Cruzeiro conquistar o pentacam-
peonato da Copa do Brasil, em 2017.

Foto: Twitter
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Segundo as investigações, os criminosos decidiram dar um “corretivo” nas crianças em razão de um suposto furto de passarinhos

Meninos de Belford Roxo foram 
mortos por traficantes, diz polícia

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE 

EVENTOS, EXPLORAÇÃO CONTÍNUA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DESTINADAS A 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB, ATRAVÉS DE PROSPEC-
ÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE COMERCIALIZAÇÃO 
DE COTAS DE PATROCÍNIO E APOIO FINANCEIRO NAS ÁREAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS 
E SOCIAL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DOS EVENTOS 
E DOS CAMAROTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. LICITANTE HABILITADO: ME-
ADOW ENTRETENIMENTO SERVICOS DE EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA. . LICITANTES 
INABILITADOS: DENISE MOURA DO NASCIMENTO – EPP; LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METALICAS LTDA; MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS 
EIRELI; TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI. 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 17/12/2021, às 14:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991443471. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. 

Bananeiras - PB, 07 de Dezembro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00086/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISICÃO DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO 
DE BANANEIRAS–PB. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021. 
Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 22 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
991443471. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 03 de Dezembro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00087/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
IMPRESSORAS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE BANANEIRAS–PB COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:02 horas do dia 
22 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 991443471. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 03 de Dezembro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA - Pregoeiro Oficial  

A Polícia Civil do Rio 
de Janeiro informou ontem 
que Lucas Matheus, de 9 
anos, Alexandre Silva, de 
11, e Fernando Henrique, 
de 12, desaparecidos em 
Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense, em dezembro 
do ano passado, morreram 
após uma sessão de tortu-
ra de traficantes.

Segundo as investiga-
ções, os criminosos decidiram 
dar um “corretivo” nos meni-
nos em razão de um suposto 
furto de passarinhos. “Eles 
foram torturados. Em um mo-
mento um dos meninos fale-
ce, pelo excesso de agressão 
ou uma pancada mal dada”, 
afirmou Uriel Alcantara, dele-
gado da DHBF (Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flu-
minense). Após essa morte, os 
criminosos decidiram matar 
os outros dois na tentativa de 
ocultar o crime.

A polícia realizou uma 
operação na manhã de on-
tem, em ação que finaliza 
o inquérito que apura as 
mortes dos meninos. O cri-
me aconteceu em dezem-
bro do ano passado, em 
Belford Roxo. Os corpos 
das vítimas nunca foram 
encontrados.

Ao todo foram cum-
pridos 31 mandados de 
prisão. Desses, 15 crimino-
sos já estavam no sistema 
penitenciário, enquanto 
16 foram presos durante a 
operação realizada na fave-
la do Castelar, onde ocor-
reu o crime.

De acordo com as in-
vestigações, conduzidas 
pela Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminen-
se (DHBF), os meninos fo-
ram mortos por traficantes 
de uma facção que domina 
a favela do Castelar após 

supostamente terem furta-
do alguns passarinhos.

Ao todo, cerca de 250 
policiais da DHBF, do De-
partamento-Geral de Polí-
cia Especializada (DGPE), 
do Departamento-Geral de 
Polícia da Baixada (DGPB) 
e da Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core) 
participaram da ação.

As investigações apon-
tam que ao menos três dos 
cinco suspeitos de envol-
vimento nas mortes foram 
assassinados por “quei-
ma de arquivo” no chama-
do tribunal do tráfico em 
razão da repercussão do 
caso. A polícia tem elemen-
tos que indicam as “quei-
mas de arquivo”, mas como 
os corpos não foram loca-
lizados eles não são consi-
derados mortos e, por isso, 
têm mandados de prisão 
em aberto.

Na unidade do Bessa

Funcionários paralisam por 
melhor condição de trabalho

Os funcionários do 
Centro de Distribuição 
Domiciliar (CDD) dos 
Correios - unidade Bes-
sa, em João Pessoa, pa-
ralisaram as atividades 
laborais, na manhã de on-
tem, em protesto contra 
as condições de trabalho 
que vêm sobrecarregan-
do os funcionários. A mo-
bilização foi organizada 
pelo Sindicato dos Tra-
balhadores dos Correios 
e Telégrafos da Paraíba 
(Sintec-PB), em frente 
à unidade, e reuniu fun-
cionários que, além de 
denunciar possíveis ir-
regularidades, cobraram 
melhorias para a catego-
ria. 

Além da falta de 
combustível e veículos, 
os trabalhadores relata-
ram excesso de jornada 
de trabalho e de fluxo 
postal, bem como a con-
taminação de pelo menos 
quatro funcionários pela 
Covid-19.

Segundo o secretá-
rio-geral do Sintec-PB, 
Tony Sérgio Rodrigues 
Cavalcante, o quadro fun-
cional dos Correios em 
todo o país foi reduzido 
em 28%. Em contrapar-
tida, houve um aumento 
da demanda de objetos e 
encomendas postadas, o 
que tem sobrecarregado 
os centros de distribui-
ção em várias regiões.

“O CDD do Bessa tem 
a capacidade de atender 

diariamente 1.600 enco-
mendas, sem contar as 
cartas e outras corres-
pondências, mas estão 
chegando mais de 3.200 
por dia, e os funcioná-
rios estão trabalhando, 
praticamente, de domin-
go a domingo”, afirmou o 
secretário do Sintec-PB, 
destacando que o fluxo 
tem sido ainda maior com 
as vendas e compras rea-
lizadas durante a Black 
Friday 2021. No início da 
semana, cerca de 9 mil 
encomendas ficaram acu-
muladas nos 21 contêine-
res desmontáveis leves 
da unidade instalada no 
Bessa.   

Ainda de acordo com 
Tony Cavalcante, o Gover-
no Federal não renovou o 
contrato de fornecimento 
de combustível, fazendo 
com que parte da frota de 
veículos dos Correios na 
Paraíba fosse paralisada. 
Na última terça-feira, por 
exemplo, os carros não ti-
veram condições de sair 
para realizar a entrega de 
encomendas.

Durante a mobiliza-
ção, os funcionários re-
lataram ainda que para 
atender à demanda do se-
tor de encomendas do CDD 
seriam necessários 15 veí-
culos, no entanto, apenas 
sete estão funcionando, e, 
mesmo assim, segundo a 
categoria, em condições 
precárias. “Alguns estão 
com problemas, como 
lâmpadas queimadas, falta 
de estepe [pneu reserva], 
entre outros”. 

Dentre as reivindi-
cações, os trabalhadores 
pediram que a direção 
da estatal tomasse provi-
dências com relação aos 
problemas apresentados, 
a fim de manter a quali-
dade e a soberania dos 
serviços dos Correios.

Em Nota, a Superin-
tendência Estadual dos 
Correios na Paraíba in-
formou que as informa-
ções alegadas pelo Sin-
tec-PB não procedem e 
que as atividades no CD-
D-Bessa seguem sendo 
executadas normalmen-
te. O órgão afirma ainda 
que “não há desabaste-
cimento de combustível” 
e a manutenção da frota 
está em dia. 

“A carga de trabalho 
na operação está dentro 
do projetado pelos Cor-
reios, que, como ampla-
mente divulgado, estão 
seguramente preparados 
para absorver o aumento 
da demanda gerado pelas 
ações promocionais de 
fim de ano”, diz trecho do 
documento.

A mobilização orga-
nizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores dos 
Correios e Telégrafos 
da Paraíba em frente 
ao Centro de Distribui-
ção Domiciliar reuniu 
funcionários que fize-
ram denúncias 
de irregularidades

Foto: Sintec-PB/Divulgação

Os funcionários relataram 
que para atender à 

demanda do setor de 
encomendas do CDD seriam 
necessários 15 veículos, no 
entanto, apenas sete estão 
funcionando, mesmo assim 

em condições precárias

Ítalo Arruda
Especial para A União

O Governo da Paraí-
ba, por meio da Secretaria 
da Infraestrutura, dos Re-
cursos Hídricos e do Meio 
Ambiente, realiza assem-
bleia conjunta com gesto-
res municipais, hoje, para 
instalação das Microrre-
giões de Água e Esgoto do 
Alto Piranhas, Espinharas, 
Borborema e Litoral.

A reunião vai ocorrer 
no formato de vídeocon-
ferência, das 9h às 12h, e 
poderá ser acessada pelo 

computador ou via smar-
tphone, através da plata-
forma Microsoft Teams.

O edital, publicado no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE), do dia 4 de dezem-
bro de 2021, foi assinado 
pelo governador João Aze-
vêdo, que é o presidente 
do Colegiado Microrregio-
nal. A pauta tratará da ins-
talação das microrregiões, 
da eleição dos membros 
dos respectivos comitês 
técnicos, da deliberação da 

consulta pública dos ter-
mos de atualizações con-
tratuais de prestação de 
serviço público de abaste-
cimento de água e esgota-
mento sanitário.

A secretaria enviou, 
na terça-feira (7), ofí-
cio circular aos gestores 
dos municípios com ins-
truções de acesso e in-
formativos a respeito da 
reunião, além de número 
telefônico para contato 
em caso de dúvida.

Microrregiões de água e 
esgoto na PB são debatidas

Fundac entrega certificados 
de Informática Básica EAD

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Adoles-
cente “Alice de Almeida” (Fun-
dac) realiza mais uma ação de 
inclusão digital no cotidiano 
de jovens que cumprem medi-
das judiciais no Estado, com a 
entrega de certificados a oito 
socioeducandos do Centro 
Educacional do Jovem (CEJ), 
que concluíram o curso EAD de 
Informática Básica.

Segundo Andrea Caval-
canti, coordenadora de Profis-
sionalização, Trabalho e Previ-
dência da Fundac, o curso de 
Informática Básica surge como 
mais uma oportunidade para 
os jovens que se encontram em 
medidas socioeducativas. “Uma 

iniciativa que visa contribuir 
com o futuro profissional dos 
socioeducandos, possibilitando 
um novo horizonte de atuação 
na sociedade, além de contri-
buir com o desenvolvimento 
humano e social”, comentou. 

“Diversos estudos apon-
tam que o acesso à tecnologia 
abre portas, e quando falamos 
em socioeducação este peso 
parece ser ainda maior. Sabe-
mos que o desafio é enorme, 
mas também sabemos o quão 
isto será importante para o fu-
turo deles, tendo em vista que 
os jovens precisam ter o conhe-
cimento básico da informática 
para qualquer outro curso, pro-
jetos ou experiências profissio-

nais que possam vir a partici-
par”, justificou Andrea.  

 “O curso é fruto da inicia-
tiva e empenho do instrutor 
Kelvin, que enxergou a necessi-
dade e se dispôs tanto a buscar 
as oportunidades do universo 
de cursos EAD, gratuitos, quan-
to pela sua facilitação na orien-
tação dos conteúdos, já que a 
experiência anterior dos cur-
sistas era quase nenhuma”, dis-
se Erika Chianca, vice-diretora 
do CEJ, lembrando ainda que o 
principal objetivo da formação 
ofertada é preparar os jovens 
para inserção num mercado de 
trabalho cada dia mais tecnoló-
gico, em que a informática é um 
conhecimento imprescindível.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE ESCLARECIMENTO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através de sua CPL, vem a público, no que se refere a 

inabilitação da empresa RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI na Tomada de Preços nº 
002/2021, esclarecer o seguinte: que durante a verificação, no site da SUSEP, no dia 08/11/2021,da 
autenticidade da Apólice de Seguro apresentada pela referida empresa, foram inseridos os dados 
constantes na primeira folha da Apólice, tendo o sistema informado o seguinte: “Não foram encon-
trados dados na base para a apólice selecionada”. Com base nessa informação a empresa, que 
não atendeu o item 9.3.4.4 do edital, teve mais um motivo de inabilitação, “a não confirmação da 
autenticidade da apólice de seguro”, conforme publicação realizada no DOE e no Jornal A União 
do dia 09/11/2021. Ao tomar conhecimento, a empresa RF SERVIÇOS, através de e-mail, solicitou 
que fosse revista a questão da veracidade da apólice apresentada, e no dia 10/11/2021 enviou 
comprovante de autenticidade da apólice, o que levou a CPL, após nova consulta, a concluir que os 
dados inseridos durante a consulta anterior estavam incorretos, e que os dados para verificação da 
autenticidade são os constantes na segunda folha e não os constantes na primeira folha da apólice. 
Constatado o equívoco, o julgamento foi refeito e republicado no DOE e no Jornal A União do dia 
13/11/2021, restando como motivo da inabilitação da empresa RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI a penas o não atendimento ao item 9.3.4.4 do edital, haja vista que a apólice de 
seguro por ela apresentada é, de fato, autêntica.

Alagoa Grande(PB), 9 de dezembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através da sua CPL, torna público o resultado do 

julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços 
n.º 003/2021. 

EMPRESA HABILITADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP.
EMPRESA INABILITADA: HR COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelos seguintes 

motivos: não apresentou a documentação exigida no item 9.3.3.2, apresentou Balanço Patrimonial 
sem indicação de registro na Junta Comercial do estado, e não atendeu os itens: 9.3.4.2 e 9.3.4.4 
do edital.

A abertura do envelope da proposta de preços da empresa habilitada será no dia 20/12/2021 às 
9:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

Alagoa Grande(PB), 9 de dezembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso I do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa, em favor da empresa ENGEREC SERVIÇO DE 
ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO LTDA, CNPJ nº 35.169.731/0001-40.

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para elaboração de um Projeto Básico 
de Esgotamento Sanitário para os Setores 3 e 4 da cidade de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 30.250,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Alagoa Grande(PB), 18 de novembro de 2021.   
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 53/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO LTDA, CNPJ nº 

35.169.731/0001-40.
OBJETO: Contratação de um\ empresa especializada, para elaboração de um Projeto Básico 

de Esgotamento Sanitário para os Setores 3 e 4 da cidade de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 30.250,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Alagoa Grande(PB), 18 de novembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00034/2021, que objetiva: Aquisição de 
mobiliarios e equipamentos do proinfância (Manual 2013) destinado a Secretaria Municipal de 
Educação do Municipio de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 8.965,58; INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES 
ORTHOVIDA LTDA - R$ 480,00.

Alcantil - PB, 03 de Dezembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00034/2021, que objetiva: Aquisição de mobiliários 
e equipamentos do proinfância (Manual 2013) destinado a Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 8.965,58; INDUSTRIA E 
COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$ 480,00.

Alcantil - PB, 03 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00035/2021, que objetiva: Aquisição de equipamento 
e material permanente para unidade básica de saúde, (Itens remanescentes); HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS 
LTDA ME - R$ 17.377,95; NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA - R$ 
326.000,00; TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - R$ 77.710,00.

Alcantil - PB, 09 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00035/2021, que objetiva: Aquisição de 
equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, (Itens remanescentes); ADJU-
DICO o seu objeto a: IMP??RIO DO PAPEL COM??RCIO DE PAP??IS LTDA ME - R$ 17.377,95; 
NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA - R$ 326.000,00; TECHNO 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - R$ 77.710,00.

Alcantil - PB, 06 de Dezembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00036/2021, que objetiva: Aquisição de veículos 
tipo passeio 0 KM, destinados a Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Alcantil – PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 125.800,00.

Alcantil - PB, 03 de Dezembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00036/2021, que objetiva: Aquisição de veículos 
tipo passeio 0 KM, destinados a Secretaria Municipal de Educação do Município de Alcantil – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J CARNEIRO COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA - R$ 125.800,00.

Alcantil - PB, 03 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00037/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AS 
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PARAÍBA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E 
RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 
DE ALCANTIL–PARAÍBA; ADJUDICO o seu objeto a: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS 
PEDAGOGICOS LTDA - R$ 21.236,80; INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA 
LTDA - R$ 9.500,00; TECBOL LTDA - R$ 12.014,40.

Alcantil - PB, 06 de Dezembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00037/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO 
AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PARAÍBA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 
E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNI-
CÍPIO DE ALCANTIL–PARAÍBA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - R$ 21.236,80; INDUSTRIA 
E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$ 9.500,00; TECBOL LTDA - R$ 12.014,40.

Alcantil - PB, 06 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Projetos Pedagógicos para 
atender as necessidades da Secretaria de Educação para melhorar o desenvolvimento das práticas 
educativas de ensino do município de Alcantil – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
22 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 22 de Dezembro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 09 de Dezembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00039/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00039/2021, 
que objetiva: Promover a formação dos trabalhores da saúde, a partir dos problemas cotidianos e 
em relação a reorgaganização do processo de trabalho voltados para o cumprimento de metas e 
indicadores do Novo Financiamento da Atenção Básica – Previne Brasil; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 - R$ 
12.000,00.

Alcantil - PB, 07 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material permanente desti-
nado para equipar as escolas da rede de ensino municipal do Município de Alcantil – PB. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 09 de Dezembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00040/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00040/2021, 
que objetiva: Aquisição Emergencial de Cesta Básicas para Distribuição às Famílias em Situação 
de Vulnerabilidade Econômica e Social para o Enfrentamento da Pandemia no Município de Al-
cantil–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO A 
AMARAL JUNIOR ME - R$ 20.997,90.

Alcantil - PB, 09 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Emergencial de Cesta Básicas para Distribuição às Famílias em Situação de 
Vulnerabilidade Econômica e Social para o Enfrentamento da Pandemia no Município de Alcantil–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00040/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Alcantil: 07.007 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1009.2038 – 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – FEAS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25147/2021 - 09.12.21 - AN-
TONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 20.997,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos do proinfância (Manual 2013) destinado a 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00034/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: FUNDO MUNICI-
PAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201500228 
04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2006 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% 12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVIDADES COM 
RECURSOS DO FNDE 12.365.1005.2013 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alcantil e: CT Nº 25137/2021 - 03.12.21 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES 
ORTHOVIDA LTDA - R$ 480,00; CT Nº 25138/2021 - 03.12.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 8.965,58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículos tipo passeio 0 KM, destinados a Secretaria Municipal de Edu-
cação do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00036/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, 
CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.1005 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA EDU-
CAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
25139/2021 - 03.12.21 - J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 125.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PARAÍBA. AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AS 
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00037/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE 
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL(MDE) 12.361.1005.2006 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
25141/2021 - 07.12.21 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$ 9.500,00; 
CT Nº 25142/2021 - 07.12.21 - TECBOL LTDA - R$ 12.014,40; CT Nº 25143/2021 - 07.12.21 - EDU-
CANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - R$ 21.236,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Promover a formação dos trabalhadores da saúde, a partir dos problemas cotidianos 
e em relação a reorganização do processo de trabalho voltados para o cumprimento de metas e 
indicadores do Novo Financiamento da Atenção Básica – Previne Brasil. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00039/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06006.10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDA-
DES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25140/2021 - 07.12.21 - JULIO CEZAR 
APOLINARIO 03209794405 - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, (Itens 
remanescentes). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00035/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1008.1011 
– AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR ELEMENTO DE DESPE-
SA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 
PERMANENTE N° DA PROPOSTA: 08448.753000/1200–01. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25144/2021 
- 09.12.21 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA - R$ 326.000,00; CT 
Nº 25145/2021 - 09.12.21 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME - R$ 17.377,95; 
CT Nº 25146/2021 - 09.12.21 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS 
LTDA - R$ 77.710,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00008/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00008/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
REFORMA DA ÁREA DESTINADA AO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL 
( CRAS); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ GONZAGA 
DE MEDEIROS JUNIOR - R$ 99.968,90.

Arara - PB, 09 de Dezembro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

DISPENSA Nº DV00008/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CON-

TRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ÁREA 
DESTINADA AO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL ( CRAS); DESIGNO 
os servidores José de Arimateia Pereira da Silva, Secretario, como Gestor; e Adney José Duarte de 
Souza, Engeheiro, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00008/2021, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Arara - PB, 09 de Dezembro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Arara/PB, informa ao público em 

geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) - PORTE I, NO MUNICÍPIO DE 
ARARA/PB; que os recursos apresentado pelas empresas SENA CONSTRUÇÕES EIRELI, QUALITY 
CONSTRUÇÕES LTDA, MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TORRES 
CONSTRUÇÕES LTDA e S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, após análise pela 
Consultoria Jurídica e reanalise pela CPL, os mesmos foram INDEFERIDOS, após análise do órgão 
de instancia superior, mantendo-se inalterado o resultado anteriormente. A sessão pública para a 
abertura dos envelopes de Propostas de Preços será realizada ao dia 17 de dezembro de 2021, às 
08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Informações: das 08:00 às 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br

Arara, 09 de dezembro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
chapa de aço e telhas zincada galvanizada para atender às demandas da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, conforme o termo referência. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 
22 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 22 de Dezembro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 09 de Dezembro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 22 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 09 de Dezembro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00008/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ÁREA DESTINADA AO NOVO 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL ( CRAS). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras e Serv. Urbanos. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de clínica especializada para realização de 
consultas, exames e procedimentos médicos, destinados ao atendimento das necessidades dos 
usuários do Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 120/10; e legislação pertinente, conside-
radas 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: cplareial2020@
gmail.com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 08 de Dezembro de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: Aquisição de mobiliários 
e eletroeletrônicos destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias, Fundos e De-
partamentos deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 16.830,00; JANDERSON 
COSTA LEÃO LIMA - R$ 15.110,00; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 6.740,00; 
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 39.380,00.

Areial - PB, 09 de Dezembro de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição de material 
permanente e equipamentos médicos hospitalares destinados ao atendimento do Fundo Municipal 
de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 19.246,00; EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA. - R$ 21.913,00; M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 5.500,00.

Areial - PB, 09 de Dezembro de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos destinados ao atendimento das 
necessidades das Secretarias, Fundos e Departamentos deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Areial:. 02090.10.301.1008.1013 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA 
UBS´S 02040.12.361.1005.1007 – AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO 02040.12.361.1005.1009 – AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNIDADES ESCOLARES 
02060.08.122.2007.1021 – AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSISTENCIA 
SOCIAL 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE 
CONVIVENCIA 02060.08.243.1010.2050 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO DO CRAS 02060.08.244.1010.2075 – MANUT.DO 
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NATUREZA DA DESPESA: 449052–EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 211,215,220. VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00118/2021 - 10.12.21 - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 16.830,00; CT Nº 00119/2021 - 10.12.21 
- JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - R$ 15.110,00; CT Nº 00120/2021 - 10.12.21 - REDE DE 
NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 6.740,00; CT Nº 00121/2021 - 10.12.21 - THOMAS 
JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 39.380,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material permanente e equipamentos médicos hospitalares destinados 
ao atendimento do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00020/2021. DOTAÇÃO: 02090+10.301.1008.1013 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMEN-
TOS PARA UBS´S. 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE FONTE: 211,215,220. 
VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 
00122/2021 - 10.12.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
19.246,00; CT Nº 00123/2021 - 10.12.21 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 
21.913,00; CT Nº 00124/2021 - 10.12.21 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 
5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2021, que objetiva: Aquisição de Veículo 
leve zero quilômetro 2021/2022 para atender a demanda da Secretaria de Municipal de Educação 
conforme especificações constantes no Anexo I Termo de Referência; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 146.000,00.

Assunção - PB, 09 de Dezembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2021, que objetiva: Eventual aquisição 
de material permanente, equipamentos e mobiliários para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação conforme planejamento estratégico anual e Anexo I do termo de referência 
deste instrumento; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IMPERIO 
SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - R$ 32.000,00; VRR DE SOUZA DISTRI-
BUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R$ 16.020,00.

Assunção - PB, 07 de Dezembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00038/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00038/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS A SEREM ISNTALADOS EM VIAS PUBLICAS E PRAÇAS; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERNANDA PEREIRA DA 
SILVA 01670627438 - R$ 29.497,00.

Assunção - PB, 01 de Dezembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedos 

da saída para a Vila Egídio, município de Bernardino Batista. Data e Local: 27 de Dezembro de 
2021 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Cen-
tro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.
bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 09 de Dezembro de 2021. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 011/2021 – PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0094/2021 – PMBV, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/
PB, conforme especificações do edital e seus anexos, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 010/2021 - PMBV sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da 
assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial 
conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

VIGÊNCIA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ 07 DE DEZEMBRO DE 2022

1. EMPRESA: ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411

CNPJ: 35.016.277/0001-97

ENDEREÇO: Rua |Aloisio Batista da Silva, 148A, Universitário, Campina Grande/PB.

REPRESENTANTE: Alexandro Silva de Oliveira  CPF: 032.918.314-11

E-MAIL: a3designcomunicacaovisual@gmail.com   TEL.: (83) 98715-3307

ITENS DESCRIÇÃO MARCA/
MODELO QUANT. UNID. VALOR 

UNIT.
V A L O R 
TOTAL

01

SACOLA PLÁSTICA EM 
PVC CRISTAL, COM ALÇA, 
BOTÃO E LOGOMARCA, 
MEDINDO 31CM X 24 CM, 
IMPRESSÃO: 4X0

A3 ARTS 
GRÁFICA 4.000 UND R$ 3,49 R$ 13.960,00

03

PASTA COM BOLSO TA-
MANHO :31x45 (ABERTA) 
21 x 30cm (FECHADA),EM 
P A P E L  C O U C H Ê 
300g,PERSONALIZADA 
COM LOGOMARCA, IM-
PRESÃO :4x1

A3 ARTS 
GRÁFICA 3.003 UND R$ 1,39 R$ 4.174,17

2. EMPRESA: CARLOS EDUARDOO S. MELO - ME

CNPJ: 16.889.821/0001-60

ENDEREÇO: Rua |Tenente Moura, 650, Centro, Custódia/PE

REPRESENTANTE: Carlos Eduardo Simões Melo  CPF: 863.480.604-97

E-MAIL: edupb2008@gmail.com   TEL.: (83) 9 9808-5457

ITENS DESCRIÇÃO M A R C A /
MODELO QUANT. UNID. VALOR 

UNIT.
V A L O R 
TOTAL

02

FLYER TAMANHO 15 x21 
cm, IMPRESÃO 4x0, PAPEL 
OFFSET 90g, PERSONALI-
ZANDO COM LOGOMAR-
CA E PROGRAMAÇÃO DO 
EVENTO

IMPRES-
SO 4.000 UND R$ 0,11 R$ 440,00

04

BLOCO PARA NOTAS 
PARA RASCUNHO C/ PI-
COTE E GRAMPO 80 FO-
LHAS 80x11.

IMPRES-
SO 6.000 UND R$ 0,79 R$ 4.740,00

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$: 23.314,17 (VINTE E TRÊS 
MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

Boa Ventura - PB, 07 de Dezembro de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - Sexta-FeIRa, 10 de dezembro de 2021         26
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
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.licitaca-
ocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
para elaboração de projeto e execução da instalação de sistema fotovoltaico do tipo on–grid para 
atender unidades de educação Secretaria de Educação de Cabedelo (SEDUC). Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 06 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 06 de 
Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: Recursos do FNDE. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 006/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, 
tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 28 de Dezembro de 2021 as 10:00 horas, objetivo: Contratação 
De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Publica De Pavimentação Em Concreto 
Betuminoso Usinado A Quente – (CBUQ) na Zona Rural do Município De Caldas Brandão/PB; 
Informações: Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, 
ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com. 

Caldas Brandão, 09 de Dezembro de 2021
NILCETE GONÇALVES DINIZ 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 2.05.129/2021 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-

SISTÊNCIA SOCIAL E PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTE-
MA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZAÇÃO DE UM CARTÃO DE PAGAMENTO 
MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA 
DE OFICINAS - DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA 
FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO EM REDE DE ESTABELECIMEN-
TOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS 
E SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL, COMPREENDENDO: IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA (SOFTWARE) DE GERENCIAMENTO INTEGRADO, TREINAMENTO DE PESSOAL E 
FORNECIMENTO DE TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERAÇÃO, 
RELATÓRIOS GERENCIAIS DE CONTROLE DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB. VALOR  
ESTIMADO: R$  175.998,4579 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E 
OITO REAIS, QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS DE MILÉSIMOS 
DE CENTAVOS). VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. LICITA-
ÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 103/2021. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº. 8.666/93, DA LEI 
Nº 10.520/2002 E NA LEI Nº 8.078/1990 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DECRETO 
MUNICIPAL Nº 4.422 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 4.444 DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2019, E PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, RESOLUÇÃO Nº 1.219/2007 E 
Nº 1.412/2009. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04 122 2001 2128| 3390.39 |1001. SIGNATÁRIOS: 
VALKER NEVES SALES E RODRIGO MANTOVANI. DATA DE ASSINATURA:

Campina Grande,03 de dezembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E ELE-
TRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://transparencia.
capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. .

Capim - PB, 08 de Dezembro de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAPIM. 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 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Capim - PB, 08 de Dezembro de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DE CAPIM. 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 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Capim - PB, 08 de Dezembro de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAPIM. 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 04/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Capim - PB, 08 de Dezembro de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

ERRATA DO AVISO DE LICITACAO, publicado no Diário Oficial da União nº 224, de 30.12.2021, 
Seção 3, página 292, no Diário Oficial do Estado Nº. 17.503, pg. 37 e 38, no Jornal a União, Ano 
CXXVIII, Número 259, pg. 27, respectivamente do dia 25.09.2021, e no Diário da FAMUP nº. 2993, 
de 30.11.2021, pg. 6, relativo à Licitação, cujo objeto é Contratação de empresa visando à coleta e 
transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de resíduos de podação, varrição manual de ruas, 
avenidas, praças e becos pavimentados, capinagem e corte de arvores, inclusive carga e descarga, 
pintura a cal em meio-fio de ruas, lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras-livres e mercado 
público, na zona urbana e distritos do município de Conceição – PB, conforme Portaria Nº. 1.159 
de 27 de maio de 2014, para retificação das seguintes datas: Onde se lê: ECCAL CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ 03.701.169/0001-67 – Valor d R$: 1.464.115,11 (Um milhão quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, cento e quinze reais e onze centavos). Leia-se: ECCAL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 
03.701.169/0001-67 – Valor d R$: 1.469.865,12 (Um milhão quatrocentos e sessenta mil oitocentos 
e sessenta e cinco reais e doze centavos). Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 06 de dezembro de 2021.
 SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de expediente diversos. Abertura 
da sessão pública: 13:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 09 de Dezembro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 00003/2021
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Chamamento Público nº 00003/2021 – cujo 

Objeto é: “CADASTRAMENTO DE POSSÍVEIS EMPRESAS DE AUTOESCOLAS INTERESSADAS 
EM ADERIR AO PROGRAMA “A MOTO É SUA”, NO MUNICÍPIO DE CONGO/PB”. Decisão: IMPRO-
CEDENTE o recurso apresentado pela empresa GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA – ME, 
CNPJ: 01.217.552/0001-61, 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 Congo/PB, à Rua: Rua Senador Rui Carneiro, s/n, Centro - 
Congo – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Referência legal: Lei nº 8.666/93. 
Vistas do processo poderão ser obtidas perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com .

Congo – PB, 08de Dezembro de 2021.
ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 0003/2021, para o dia 17 de 

Dezembro de 2021 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: www.gov.br/compras. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 06 de Dezembro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de montagem e desmontagem de decoração 
e iluminação natalina, incluindo manutenção e fornecimento de materiais, destinados às ruas e 
praças desta cidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ 
EDSON CORREIA ME - R$ 63.050,00.

Damião - PB, 09 de Dezembro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00018/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00018/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPER. KIT INFANTIL COM 
12 ACERVOS – 53 VOLUMES (QUEBRA–CABEÇA, LITERATURAS INFANTIL, POP UPS, LIVROS 
SONOROS, FABULAS E FOLCLORE); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - R$ 15.800,00

Gado Bravo - PB, 07 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem 
e desmontagem de decoração e iluminação natalina, incluindo manutenção e fornecimento de 
materiais, destinados às ruas e praças desta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00031/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:05 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA – 13.392.2008.2026 – MANTER ATIVIDADES APOIO A CULTURA E 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS , 3.3.90.39.01 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JU-
RÍDICA. VIGÊNCIA: até 07/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião 
e: CT Nº 00101/2021 - 09.12.21 - JOSÉ EDSON CORREIA ME - R$ 63.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
22 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 22 de Dezembro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 09 de Dezembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM, TIPO PASSEIO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 225.600,00.

Gado Bravo - PB, 06 de Dezembro de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público 

a todos os interessados que no dia 22 de Dezembro de 2021 às 08h00min, fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CON-
SUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE, tipo menor preço por item, para atender a necessidades da 
Secretarias, conforme consta do Edital durante o exercício de 2021. As empresas interessadas 
poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3347–1820, do portal do TCE/PB 
https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) 
e/ou por e-mail: gadobravolicitacao@gmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 09 de Dezembro de 2021.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL DENTINADO AS ESCOLAS E CRECHE 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: NOVA CONQUISTA – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 138.692,00

Gado Bravo - PB, 09 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00014/2021
Aos 08 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, Estado da Paraíba, localizada na José Mariano Barbosa 
- Centro - Gado Bravo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 
10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Eletrônico nº 00014/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM, TIPO PASSEIO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - CNPJ nº 01.612.651/0001-03. 

VENCEDOR: FIORI VEICOLO S.A
CNPJ: 35.715.234/0008-76
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
ZERO KM, FORNECIDO 
POR FABRICANTE OU 
CONCESSIONÁRIO UTO-
RIZADO, TIPO PASSEIO 
HATCH, MOTORIZACAO 
MÍNIMA 1.0, TOTAL FLEX, 
ANO MODELO 2021/2022, 
Cor Sólida, "ABS"–freios com 
sistema antitravamento e 
"EBD" – distribuição eletrôni-
ca, ESS" – alerta de frenagem 
de emergência, 2 airbags 
(passageiro e motorista), 2 
apoios de cabeça traseiros, 
5 portas (4 do habitáculo e 
tampa da mala), Capacidade 
para 5 (cinco) ocupantes, 
capacidade mínima do tan-
que de combustível de 48 
litros, capacidade mínima 
do porta malas de 260 litros, 
Central Multimídia Original 
de Fábrica (de série ou como 
opcional desde que instalado 
pela montadora), Sistema de 
Alarme Anti–furto, Cintos de 
segurança dianteiros com 
pré–tensionador, Desem-
baçador do vidro traseiro, 
Ar Condicionado, Direção 
hidráulica ou elétrica, Faróis 
simples, Pneus 175/60 R14 
ou R15, Retrovisores com 
comando interno manual, 
Revestimentos dos bancos 
em tecido, Rodas de aço aro 
14 ou 15 com calotas, Toma-
da 12V, Transmissão manual 
de 5 velocidades a frente e 1 
ré, Travamento elétrico das 
portas, Vidros dianteiros elé-
tricos, Todos equipamentos 
obrigatórios de acordo com o 
Código Nacional de Trânsito 
e Garantia ofertada pelo fabri-
cante do veículo de 12 meses 
sem limite de quilometragem 

FIAT UND 3 75.200,00 225.600,00

TOTAL 225.600,00
 
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 Gado Bravo firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Gado Bravo, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00014/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- FIORI VEICOLO S.A.
35.715.234/0008-76 
Valor: R$ 225.600,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Aroeiras.
Gado Bravo - PB, 08 de Dezembro de 2021

MARCELO PAULINO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
0 KM, TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 
2010 – Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE 12 361 1005 2011 – Manutenção de 
Programas com Recursos do FNDE Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até 08/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 07701/2021 - 08.12.21 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 225.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL 
DENTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00015/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 
02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades do Ensino Fun-
damental – MDE 12 361 1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos do FNDE Elemento 
de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 09/12/2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 07801/2021 - 09.12.21 
- NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 138.692,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER 
COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE 
FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00001/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 01501/2021 
- LS AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL LTDA – EPP - Apostila 01 - acréscimo médio de 21,02%. 
ASSINATURA: 07.07.21

Gado Bravo – PB, 07 de Julho de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPER. KIT INFANTIL 
COM 12 ACERVOS – 53 VOLUMES (QUEBRA–CABEÇA, LITERATURAS INFANTIL, POP UPS, 
LIVROS SONOROS, FABULAS E FOLCLORE). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
00018/2021. DOTAÇÃO: 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 2009 Manter as Atividades do 
FUNDEB 40% 12 361 1005 2010 Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE 12 361 1005 
2011 Manutenção de Programas com Recursos do FNDE 12 365 1005 2014 Manutenção da Educa-
ção Infantil. VIGÊNCIA: até 07/03/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO e: CT Nº 08201/2021 - 07.12.21 - NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - R$ 15.800,00.

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 28.12.2021 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, locali-
zada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS DE N.° 15.2021, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para os 
serviços de   Pavimentação em paralelepípedos das ruas : Júlia Lucena (Bairro Novo) ; Dr José 
Tavares ( Bairro Dona Adália ); Rua Helena Lucena de Barbosa ( Bairro Sol Nascente ) conforme 
Contrato de Repasse n° 1072287-02/20020. Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 08 de Dezembro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00109/2021, que objetiva: Registro de preços 
para Aquisições parceladas de Eletrodomésticos diversos para melhor atender as necessidades 
da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ARGOS LTDA - R$ 42.106,00; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 10.800,00; EQUIPAÇO MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA - R$ 560,00; GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 34.400,00; 
THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 135.745,00.

Guarabira - PB, 06 de Dezembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 28.12.2021 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, locali-
zada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS DE N.° 15.2021, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para os 
serviços de   Pavimentação em paralelepípedos das ruas : Júlia Lucena (Bairro Novo) ; Dr José 
Tavares ( Bairro Dona Adália ); Rua Helena Lucena de Barbosa ( Bairro Sol Nascente ) conforme 
Contrato de Repasse n° 1072287-02/20020. Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 08 de Dezembro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
1º ADITIVO DE VALOR

REF: PREGÃO PRESENCIAL 57.2021
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO, o acréscimo de 20%, acarretando assim num acrés-

cimo de R$ 21.000,00 (Vinte e Hum Mil reais), do valor total contratado em R$ 105.000,00 (Cento e 
cinco Mil reais), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guarabira/PB e a empresa ALEXANDRE 
BEZERRA COSTA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.175.773/0001-83 para o Contrato nº 289/2021, 
datado de 14/06/2021, proveniente da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 00057/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: ALEXANDRE BEZERRA COSTA – CNPJ: 09.175.773/0001-83–

JUSTIFICATIVA: No decorrer do contrato, houve a necessidade de ajustar os quantitativos, em 
razão da demanda da administração municipal em executar os serviços oferecidos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 09.12.2021
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 GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE GURI-
NHÉM - 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 Federal nº 
7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: 
https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Gurinhém - PB, 07 de dezembro de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00054/2018, em 15.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa  Elpar – Empresa de Limpeza e Pai-

sagismo LTDA
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
OBJETO DO ADITIVO: Do Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: BL3T-WUR6-AODY-W0QH
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09039/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/096104
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº  912785
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANU-

TENÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 10/12/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 22/10/2021, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 10 de 
dezembro de 2021.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.037/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/113929
CHAVE CGM: QXLI-MGLS-GKPU-SEUR
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.037/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a 
ser realizada no dia 11 de janeiro de 2022, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços de Reforma e ampliação da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental (EMEF): Cícero leite localizada no Bairro Valentina em João 
Pessoa/PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de sexta-feira dia 10/12/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Qualquer informação será 
prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. 
Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 
13h às 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com. 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04.001/2021

PROCESSO Nº. 2021/087546
Chave CGM nº. F6GG-8AMQ-Z3B0-J4Y2

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE EXERÇAM ATIVIDADE FINANCEIRA 
DE OFERTA DE CRÉDITO, TITULARES DE SOLUÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS POR 
CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, PARA PARCELAMENTO E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, PREÇOS PÚBLICOS E RECEITAS DIVERSAS, OBEDECIDAS AS 
CONDIÇÕES ORA FIXADAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB, com sede administrativa a Rua Diógenes 
Chianca, 1777, Água Fria, no município de João Pessoa/PB, por intermédio da Secretaria da Receita 
Municipal e a Secretaria de Administração, torna público, para conhecimento dos interessados, o 
presente Edital de Chamada Pública para  CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE EXERÇAM 
ATIVIDADE FINANCEIRA DE OFERTA DE CRÉDITO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE 
PAGAMENTOS E GESTÃO, DENOMINADA SUBADQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA 
E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADORAS (ADQUIRENTES) AUTORIZADAS PELO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL, VISANDO POSSIBILITAR AO MUNÍCIPE A REALIZAÇÃO DE PAR-
CELAMENTO E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS TRIBUTÁRIOS OU 
NÃO, COMO ISS, IPTU, ITBI, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA, DÍVIDA ATIVA, PREÇOS 
PÚBLICOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS. Os documentos de “CREDENCIAMENTO” deverão 
ser entregues no Protocolo Geral do Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Diógenes 
Chianca, 1777, Água Fria, no município de João Pessoa/PB, endereçado à Comissão Especial de 
Credenciamento/SEAD, e no caso de envio dos envelopes por meio dos correios ou transportadora, 
o requerente deverá enviar e-mail para o endereço eletrônico (dag.sead@joaopessoa.com.br ), 
informando seus dados para contato, a data do envio e o código de rastreamento/identificação dos 
envelopes. Em conformidade com os critérios dispostos no Edital e seus anexos, que podem ser 
obtidos através do aceso ao site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 09 de Dezembro de 2021.
Sebastião Feitosa Alves

Secretário da Receita Municipal
Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 12.984/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.073/2021
CHAVE CGM: 9FWS-GMVP-W99M-AL40
DATA DE ABERTURA: 28/12/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITA-
LAR MANGABEIRA GOVERNADOR TARCÍSIO BURITY.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Pregoeira, Sra. Bruna da 
Silva Cartaxo,torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos inte-
ressados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. 
Consultas com a Pregoeirae sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h 
às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: 
ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 
10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 
9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
que a licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2021, cujo objeto é a aquisição de 
um veículo tipo passeio, para atender as necessidades da Secretaria Saúde do Município de Juarez 
Távora, aprazada para o dia no dia 14/12/2021 às 09:00 horas, foi ADIADA para o dia 22/12/2021 
às 9:00 horas, horário de Brasília – DF, no site: www.bnc.org.br.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
pelo e-mail:  setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 21/12/2021. O edital pode ser adquirido 
também através do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba e no site www.bnc.org.br.

Juarez Távora(PB), 9 de dezembro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ferragens. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente 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, 09 de Dezembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ambulância. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. 
E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 09 de Dezembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

FASE DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de lagoa Seca - PB, nomeado pela 
Portaria Nº 020/2021, TORNA PUBLICO, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Atr. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações que a empresa F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES EIRELI e a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, interpôs recurso 
administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços nº 00008/2021, ficando as 
demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, 
APRESENTAR CONTRA RAZÕES AOS RECURSOS INTERPOSTOS, conforme faculta o § 3º do 
Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da forma do Art. 110 do mesmo 
diploma legal, a partir da presente publicação, ficando aos autos dos recursos e do procedimento 
licitatório com vista franqueada aos interessados.

Lagoa Seca - PB, 09 de Dezembro de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA, MUNICIPIO 
DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00278/2021 - A. B. Construcoes Eireli - CNPJ: 29.102.608/0001-09 - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 123.998,64. ASSINATURA: 09.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h30min do dia 22 de dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
peças automotivas/serviços similares para atender as necessidades da administração municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Logradouro - PB, 08 de dezembro de 2021
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000025/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000025/2021, 
que objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades 
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 
41.389, de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021. ; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: THAILSON ANISIO SOARES- R$ 
14.000,00 – THAILSON ANISIO SOARES.

Logradouro - PB, 08 de dezembro de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do 
município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 41.389, 
de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000025/2021. Recursos Próprios / Outros - Dotação consignada 
no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LOGRADOURO e R$ 14.000,00 – THAILSON ANISIO SOARES - CT Nº 00113/2021 – 08.12.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 92401/2021, 92402/2021, 92403/2021, 92404/2021 E 92405/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de insumos (materiais médicos e EPI) 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB e no enfrentamento a 
Pandemia da Covid – 19.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS:  20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 122 1008 2081 ENFREN-

TAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19; 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 
– PSF; 10 301 1010 2042 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS; 10 301 1008 
2044 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA; 10 302 1008 2046 SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192; 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO SUS - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS; 
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 
361 1005 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 
40%; 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 
12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 20.800 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - 08 244 1009 2067 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS; 08 244 1009 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.

 VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA E ALLFAMED COMER-

CIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, CNPJ Nº 31.187.918/0001-15, VALOR R$ 
43.210,00. GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME, CNPJ Nº 17.892.706/0001-08, VALOR R$ 1.110,00. 
JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ Nº 63.478.895/0001-94, VALOR R$ 325,00. PHARMAPLUS 
LTDA, CNPJ Nº 03.817.043/0001-52, VALOR R$ 966,12. RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA, CNPJ Nº 12.305.387/0001-73, VALOR R$ 15.840,00. VALOR TOTAL R$ 
61.451,12.

Manaíra/PB, 05 novembro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
PORTARIA Nº 322/2021 PAD,  MANAÍRA – PB, 09 DE DEZEMBRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS EMBASA-

DO NO E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 476/2019 (ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB), E, CONSIDERANDO A LISTAGEM EXTRAÍDA DO 
SITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS ACUMULADORES 
DE CARGOS PÚBLICOS ENTRE O MUNICÍPIO DE MANAÍRA – PB E OUTROS ÓRGÃOS, FATO 
ESTE IDENTIFICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA; CONSIDERANDO 
SER DEVER DO GESTOR MUNICIPAL TOMAR INICIATIVA PARA ESCOIMAR AS POSSÍVEIS 
ACUMULAÇÕES INDEVIDAS DE CARGO PÚBLICO; CONSIDERANDO O DEVER DE INSTALA-
ÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA A APURAÇÃO E SOLUÇÃO DAS 
ACUMULAÇÕES INDEVIDAS DE CARGO, TUDO CONFORME LISTAGEM DISPONIBILIZADA NO 
SITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA; CONSIDERANDO A NECESSIDA-
DE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DAS PESSOAS APONTADAS COMO POSSÍVEIS 
ACUMULADORAS INDEVIDAS DE CARGO PÚBLICO. RESOLVE: Designar, uma comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar - PAD, nesta ocasião, constituída pelos funcionários públicos 
do quadro permanente do Município de Manaíra - PB, com os seguintes membros EVANDRO 
SILVINO COSME, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 205.058.684-15, procurador jurídico do qua-
dro efetivo do Município de Manaíra – PB, matricula nº 460; MARIA BEZERRA LEITE, brasileira, 
inscrita no CPF sob o nº 457.869.414-34, professora do quadro efetivo do Município de Manaíra, 
matrícula nº 053, e, DAMIÃO PEREIRA ALVES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 884.431.084-
87, professor efetivo do Município de Manaíra – PB, matrícula nº  043, para sobre a presidência 
do primeiro, comporem a comissão de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar as 
possíveis irregularidades de acumulações indevidas de cargos públicos indicadas pelo site do 
Tribunal do Contas do Estado da Paraíba, devendo a Comissão Processante, agora composta, 
iniciar seus trabalhos imediatamente, após a data da última publicação da Portaria de nomeação 
desta Comissão Processante em Órgão Oficial de Imprensa, e, concluí-la no prazo de 60 (sessenta) 
dias, salvo prorrogação por igual período se necessário, com poderes para proceder a qualquer 
diligência cabível para a instrução processual, inquirições de pessoas, requisição de profissionais 
técnicos especializados e peritos, caso seja necessário, fazendo ao final do processo as devidas 
diligências e Parecer Conclusivo, como sendo Relatório de Conclusão, sempre agindo baseado na 
ampla defesa e no devido processo legal, pelas infrações previstas na legislação municipal e art. 
37, XVI da Constituição Federal de 1988. A Comissão Processante exercerá suas funções em sala 
própria na Prefeitura Municipal de Manaíra - PB, local designado para funcionamento dos trabalhos, 
localizado à Rua José Rosa, nº 164, Centro, Município de Manaíra – PB. Pessoas a serem inves-
tigadas: GONÇALVES ANTAS DIAS; CLEIDE DIAS DE ANDRADE; LEONARDO CAMPOS LIMA; 
ONOFRE GALVAO FERREIRA CORDEIRO LOPES; RAUL KAROL TAVARES ALVES; DANILO 
ANDRADE CALDAS; JOAO FRANCISCO DA SILVA; LUCELANIA NUNES DIAS NOVO; LADY JANE 
GONSALVES BARBOSA; MICHELA KELLY PEREIRA BEZERRA; MARCIA LEANDRA AMORIM DE 
SOUSA; CARINA PATRICIA FERRAZ RABELO; MARIA LUCIA SEVERO RABELO; IGLEIDEJANE 
ALVES BARBOSA; LAUDECY RODRIGUES DE ANDRADE ALVES; FLAVIA GUABIRABA DA SILVA; 
JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS FILHO; JANE CELIA PEREIRA FIRMINO VENCESLAU; AGRA 
NIEDJE SIMAO DA SILVA SOUSA PAULINO; ESTEFANAS RABELO SIMAO; THALLYTA DOLORES 
DE SOUSA FERRAZ; MARIA THEREZA FERREIRA DA LUZ DUARTE; RAQUEL CRISTINA DE 
MEDEIROS ALVES; BRENO RAFAEL DE SOUZA FERRAZ; ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES; 
MARIA JOCELANIA ALVES DOS SANTOS; VALTER OLINDA PEREIRA; LAVOSIER MEDEIROS 
CARDOSO; ADALVA BESERRA DA SILVA SOUSA; JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA; 
JOSE MARIO DINIZ CABRAL; JOSE SIMAO DE SOUSA; MARIA DE LOURDES TAVARES BE-
ZERRA; MARIA ALVES BEZERRA; ANA MARIA COSME ALVES; ADAO DOMINGOS GUIMARAES; 
EMILIA LUIZA RABELO COSME; ZILVANETE BESERRA DA SILVA; VANILDO BESERRA DA SILVA; 
MARCONDE DINIZ SIMAO; ALZENI BEZERRA DA SILVA TAVARES; ROSEMARY ANTAS CABRAL 
RODRIGUES E BERNADETE VIRGULINO SIMAO. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB, 09 DE DEZEMBRO DE 2021. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 40401/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Recuperação e Roço de Estradas do 

Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

- PROGRAMA DE TRABALHO - 26 782 1015 1052 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ES-
TRADAS VICINAIS - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

CONTRATADO(S): EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 108.111,40 (Cento e oito mil, cento e onze reais e quarenta centavos).

Manaíra - PB, 08 de dezembro de 2021
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DAS PROPOSTAS DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

OBJETO: Executar obra civil pública de construção de uma Academia da Saúde no município 
de Mari/PB. 

CONVOCAMOS os interessados para comparecer à reunião de abertura das Propostas de Preço 
do processo acima citado, que ocorrerá no dia 13/12/2021 às 09:00hs na sala da COPELI no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Mari. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.
com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 09 de dezembro de 2021.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2021
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Marizopolis/PB, designado pelo Portaria nº 023/2021 

CONVOCA os participantes para da continuidade do certame abaixo descrito: OBJETO: Forneci-
mento Parcelado e diário de Material de consumo compreendendo expediente destinados a todas as 
secretarias do município de Marizópolis-PB. DATA: 13/12/2021 HORAS: 08:00hs. LOCAL: Setor de 
Licitações na sede da Prefeitura Municipal de Marizopolis/PB, sito a Rua João Vicente de Almeida, 
SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB. 

Marizopolis/PB, 08 de dezembro de 2021. 
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CASTANHO, MUNICIPIO DE MATO GROSSO/PB; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JANIO IDALINO 
DE SOUSA - R$ 39.842,21.

Mato Grosso - PB, 02 de Dezembro de 2021
RAIMUNDO JOSE DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CASTANHO, MUNICIPIO DE MATO GROSSO/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 1512200241074 449051 
RECURSOS DA UNIAO. VIGÊNCIA: até 04/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Mato Grosso e: CT Nº 00055/2021 - 07.12.21 - JANIO IDALINO DE SOUSA - R$ 39.842,21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO: PRAZO PARA ENTREGA DE MERCADORIA SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

E ABERTURA DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021

CONTRATO N°: 226/2021
Convoca-se a empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, 

CNPJ 40.876.269/0001-50, para fornecimento de eletrodomésticos destinados a Secretaria de 
saúde deste município, conforme contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publi-
cação. Caso deseje, a convocada poderá utilizar o mesmo prazo acima fornecido para realizar sua 
defesa diante da inexecução contratual. Passado o prazo neste ofertado, não atendendo a esta 
convocação, ocorrerá rescisão unilateral do contrato e abertura de procedimento de penalidade. 
Abre-se nesta oportunidade os prazos de entrega ou defesa pela inexecução. O processo está à 
disposição dos interessados.

Nazarezinho-PB, 08 de dezembro de 2021.
Marilda Sarmento Luis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00114/2019, em 02.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa CONSULTORIA E CONSTRU-

ÇÕES SANTA LUZIA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para construção de uma escola com 06 salas 

de aula, com quadra coberta, localizada na Rua Projetada 19, s/nº, loteamento Yaya Carvalho no 
município de Olho D´agua-PB, através do Termo de Compromisso PAR nº 201804503-1/FNDE.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 01 de Dezembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00030/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Artigos, Materiais e Enfeites Natalinos 

para o Município de Pedra Branca/PB, conforme especificações no contrato, pela contratação direta 
da empresa LUZIA SOARES DA SILVA – CNPJ: 07.109.710/0001-01, com o valor global de  r$ 
46.406,71 (quarenta e sei mil quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 29 de  novembro de 2021.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00030/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação  e 
tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00030/2021, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para Contratação de Empresa para Fornecimento 
de Artigos, Materiais e Enfeites Natalinos para o Município de Pedra Branca/PB, conforme espe-
cificações no contrato, pela contratação direta da empresa LUZIA SOARES DA SILVA – CNPJ: 
07.109.710/0001-01, com o valor unitário  de R$ 46.406,71 (quarenta e sei mil quatrocentos e seis 
reais e setenta e um centavos 

Pedra Branca -  PB, em 29 de  novembro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0006/2021
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 

0006/2021, tipo menor preço global, Serviços de Pavimentação por Calçamento no Município de 
pedra Branca, Prioridade 6 - Emenda n° 373, Abertura dia 27.12.2021 as 08:30 horas a rua Pres. 
João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br ou 
www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 09 de dezembro de 2021.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00030/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de 

Licitação nº 00030/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - LUZIA SOARES DA SILVA – CNPJ: 07.109.710/0001-01
OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Artigos, Materiais e Enfeites Natalinos 

para o Município de Pedra Branca/PB.
VALOR GLOBAL  R$ 46.406,71 (quarenta e sei mil quatrocentos e seis reais e setenta e 

um centavos)
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 30 de novembro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00048/2021, em favor da empresa TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO 
E SERVICOS EIRELLI – EPP, CNPJ nº 05.301.712/0001-64, tendo como objeto a Contratação 
de empresa para o fornecimento de TABLETS para atender as necessidades da secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado 
de R$ 8.934,00 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais), em consequência fica a mesmo 
convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó- PB, em 08 de dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00048/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI – EPP, CNPJ 

nº 05.301.712/0001-64.
OBJETIVO Contratação de empresa para o fornecimento de TABLETS para atender as 

necessidades da secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 8.934,00 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais).

Piancó- PB, em 08 de dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2021
 Objeto: Registro de preços para a locação de horas de trator de pneus 4x4, com grade 

Aradora de 12 a 14 discos para corte de terra na zona rural do município de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

 Empresa vencedora: BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO – ME
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item OBJETO Marca/ modelo UND QUANT. PÇ. UNIT. VALOR TOTAL

01

LOCAÇÃO DE HO-
RAS DE TRATOR DE 
PNEUS 4X4, COM 
GRADE ARADORA 
DE 12 A 14 DISCOS 
PARA CORTE DE 
TERRA NA ZONA RU-
RAL DO MUNICÍPIO 
DE PIANCÓ-PB

budny do brasil 
bdy 7540s Hora 750 R$ 125,00 R$ 93.750,00

TOTAL 93.750,00

Piancó-PB, 08 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME – CNPJ 28.676.712/0001-44
Objeto: Registro de preços para a locação de horas de trator de pneus 4x4, com grade Ara-

dora de 12 a 14 discos para corte de terra na zona rural do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

Valor global: R$ 93.750,00 (noventa e três mil e setecentos e cinquenta reais).
Piancó-PB, 08 de Dezembro de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE DISTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020 
Referente ao Contrato para Execução de Obra nº 02.001/2021, firmado em 22 de fevereiro de 

2021, CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Piancó, representada pelo seu Prefeito Constitu-
cional, o Sr. DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA, e tendo como CONTRATADA a empresa 
VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI - ME, OBJETO: Distrato do Contrato para Execução 
de Obra nº 02.001/2021, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ e a empresa 
VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI - ME, renunciando as partes, de maneira irretra-
tável, à indenizações, cobrança de multas rescisórias ou equivalentes, de forma administrativa.

Piancó – PB, 09 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.019/2021, em 05.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa KAROLA MAYARA DOS SANTOS 

VICENTE ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Odontologia 

para atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), referente a chamada pública 00001/2021.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.025/2021, em 23.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr.  DIOGNIS PEDRO DE SOUZA.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um imóvel localizado a rua Elmi Leite, S/Nº, destinado 

ao funcionamento Sede do Programa Bolsa Família do município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00092/2021, em 18.06.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARCOS SOARES DE ARAÚJO 

FILHO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestar serviços de instalação, manu-

tenção e recarga de gás de ar condicionados da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.008/2021, em 26.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a Sra. SÔNIA MARIA GALDINO LACERDA.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um imóvel localizado na Rua Pedro Inácio Liberalino, 

Bairro São Vicente, s/nº, em Piancó, destinado ao funcionamento de Depósito para utensílios da 
saúde do Município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.011/2021, em 15.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CLINICA ODONTOLOGICA ODON-

TOCLIN LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Odontologia 

para atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), referente a chamada pública 00001/2021.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 09 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
28 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO 
DA OBRA: (1009838) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA DOS BRANDÕES – PI-
CUÍ – 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.
pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 08 de Dezembro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 41.000,00.

Pilões - PB, 06 de Dezembro de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da 
oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com 
Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, 
TRIBUTOS e FUS: 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 
00070/2021 - 07.12.21 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 41.000,00.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - Sexta-FeIRa, 10 de dezembro de 2021         28
Publicidade



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - Sexta-FeIRa, 10 de dezembro de 2021 29
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha 
Mecanizada. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2021. Início da fase 
de lances: 09:05 horas do dia 23 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 09 de Dezembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2021
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através da através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, AVISA aos interessados o adiamento 
do Pregão presencial nº. 056/2021 para o dia 15 de dezembro de 2021 às 09:00h, destinada à 
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022. O adiamento ocorre em virtude das 
necessidades administrativas. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com a Comissão Permanente 
de Licitação no endereço: Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3392-2276.

Queimadas, 08 de dezembro de 2021.
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00028/2021, onde 

se lê: “Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 20 de Dezembro de 2021.”; leia-se: “Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 21 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 21 de Dezembro 
de 2021.”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joaquim Cavalcante 
de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 09 de Dezembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS SECOS NÃO PERECÍVES PARA MEREN-
DA ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. ADITAMENTO: Ajuste 
no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Remígio e: CT Nº 00076/2021 - Merilucia da Silva - CNPJ: 12.673.901/0001-23 - 1º Aditivo - acrés-
cimo de R$ 3.190,00. ASSINATURA: 09.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO 
DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), SAMU, EVENTOS 
DA ATENÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00006/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00037/2021 - Merilucia da 
Silva - CNPJ: 12.673.901/0001-23 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 22.073,10. ASSINATURA: 09.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00041/2021 - Alexsandro Santos da Silva - EPP - CNPJ: 
05.329.135/0001-19 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 19.983,22. ASSINATURA: 09.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINA-
DOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00101/2021 - Nnmed - Distribuição, Impor. e Expor. de Medicamentos Ltda - CNPJ: 15.218.561/0001-
39 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 6.479,85. ASSINATURA: 09.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 10 de 

Dezembro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 
00005/2021, que objetiva: Contratação de empresa do ramo pertinente para instalação, manuten-
ção e treinamento para implantação do PEC no Município de Rio Tinto. Justificativa: Razões de 
interesse público por incorreções no Termo de Referência. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 09 de Dezembro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 007/2021

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 007/2021 ao Contrato Nº 006/2020/PMSI. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ nº. 01.612.693/0001-36. CONTRATADA: MOTIVA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 31.381.604/0001-59. OBJETO: O presente termo 
aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 
02/03/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta do presente contrato. VIGÊNCIA: Pelo 
presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 50 (cinquenta) dias, sendo iniciado 
o presente aditivo no dia 05 de novembro de 2021 e tendo seu término no dia 25 de dezembro de 
2021. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito e 
da contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal 
no artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratifi-
cadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Inês - PB, 05 de novembro de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA 

Prefeito
CONTRATANTE
MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ nº 31.381.604/0001-59
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00018/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00018/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE A REFORMA DA CRECHE 
JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: PROMAV ENGENHARIA LTDA - R$ 31.789,91.

Santa Helena - PB, 08 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00003/2021, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00015/2021 DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS 
DE INFORMETICA E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE MUNICI-
PIO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: LICITAR COMERCIO E SERVICO 
EIRELI - R$ 46.580,00.

Santa Helena - PB, 07 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA 

E.M.E.I.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: J DE FONTE RANGEL EIRELI - Valor: R$ 314.384,54. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 08 de Dezembro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE EDITAL

LEILÃO N.º 001/2021
O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PB torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão (online 
e presencial simultâneos) de bens móveis inservíveis, nº 001/2021 do tipo maior lance, que será 
realizado pelo Leiloeiro Oficial o Senhor José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. 
O leilão será realizado no dia 27/12/2021 às 09:00 horas na Garagem da Prefeitura Municipal. 
Maiores informações poderão ser obtidas na CPL da Prefeitura Municipal, no horário de 08:00 às 
12:00 horas, diretamente com o Leiloeiro Oficial através do telefone: (83) 99828-7888 e no site: 
www.abrantesleiloes.com.

Santa Helena - PB, 08 de dezembro de 2021.
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00015/2021 DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMETICA 
E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE MUNICIPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00003/2021, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00016/2021, realizado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ JOÃO DO RIO DO PEIXE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Santa Helena: 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMENENTES 2038 MANUETENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMENENTES 20400 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERME-
NENTES 2042 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES 4490.52 99 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAS PERMENENTES 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL 
4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 
00071/2021 - 07.12.21 - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 46.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE A REFORMA DA CRECHE 
JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.400 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO E ESPORTES 1081 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 2891 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE 
4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 08/03/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00072/2021 - 08.12.21 - PROMAV ENGENHARIA 
LTDA - R$ 31.789,91.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 00110/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 

07.750.950/0001-82.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 03 de dezembro de 2021 a 31 de julho de 2022, baseando-se na Cláusula Se-
gunda - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Proposta 10425.754000/1190-01 - Fundo Nacional de Saúde e 
Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.030 - Secretaria Municipal de Saúde 
- 10.302.1008.1005 - Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saúde 
da Família. 02.090 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos 
do SUS. 10.301.2016.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos 
Próprios - Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1214 - Obras 
e Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (03/12/2021 a 31/07/2022).
DATA DO TERMO ADITIVO: 03 de dezembro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINE-

AR E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA UM E TRECHO DA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE 
OLIVEIRA, NO LOTEAMENTO PLANO DE VIDA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado do julgamento do recurso inter-
posto empresa GMF CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ: 15.364.149/0001-
27. Opinou-se pelo indeferimento do recurso, mantendo a recorrente inabilitada, por ter descumprido 
o item 3.2 do instrumento convocatório. Comunica também que a abertura das propostas ocorrerá 
dia 16 de dezembro, às 09:30, na sede da CPL.

Santa Rita - PB, 09 de dezembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E FRAGMENTADORAS PARA ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 082/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E FRAGMENTADORAS PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

ITEM 01 - FRACASSADO
ITEM 02 – FRACASSADO
- EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 09.015.414/0001-69
Valor R$: 2.160,00

Santa Rita - PB, 09 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

132/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS 
E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB. JUSTIFICATIVA: Por razões de fato superveniente de interesse público e da administração, e 
com base no art. 49 da lei federal nº 8.666/93. DATA: 01/12/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BETANIAMED COMERCIAL 
LTDA - R$ 3.850,00; CEPALAB LABORATORIOS LTDA - R$ 4.800,00; CIRÚRGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 11.682,00; EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA – ME - R$ 253.880,80; 
GLOBAL COMERCIAL EIRELI –ME - R$ 1.128,00; MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.621,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE ME-
DICAMENTOS LTDA - R$ 10.505,00; PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - R$ 26.182,50; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 12.759,00.

São João do Tigre - PB, 29 de Novembro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João do Tigre: 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 2033 2022 – MANU-
TENÇÃO DO PSF – SAUDE DA FAMILIA – 10 303 2033 2023 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
FARMACIA BÁSICA – 10 302 2033 2059 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ – 10 302 2033 
2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO – 10 302 2033 
2061 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS–CEO – 04.000 
SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE – 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.32 00 – MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 08801/2021 - 01.12.21 até 01.12.22 - BETANIAMED COMERCIAL 
LTDA - R$ 3.850,00; CT Nº 08802/2021 - 30.11.21 até 30.11.22 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA 
- R$ 4.800,00; CT Nº 08803/2021 - 01.12.21 até 01.12.22 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 
11.682,00; CT Nº 08804/2021 - 01.12.21 até 30.11.22 - EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO 
LTDA - ME - R$ 253.880,80; CT Nº 08805/2021 - 01.12.21 até 30.11.22 - GLOBAL COMERCIAL 
EIRELI -ME - R$ 1.128,00; CT Nº 08806/2021 - 01.12.21 até 30.11.22 - MEDIC MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.621,00; CT Nº 08807/2021 - 01.12.21 até 30.11.22 
- NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 10.505,00; CT Nº 
08808/2021 - 01.12.21 até 30.11.22 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - R$ 26.182,50; CT 
Nº 08809/2021 - 01.12.21 até 30.11.22 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 12.759,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
CONVOCAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL N.º 0013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio no uso de suas 

atribuições legais informa que após análise técnica das amostras fornecidas pelas empresas pre-
sentes, a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 12.040.178/0001-90 foi 
considerada DESCLASSIFICADA pois o produto oferecido não atende a necessidade exigida em 
edital, então CONVOCA as demais empresas interessadas a fase de negociação dos itens vencidos 
pela empresa inabilitada. Sendo marcada a reunião para o dia 16 de Dezembro de 2021 na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB

Sapé-PB, 06 de Dezembro de 2021.
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00003/2021, para o dia 23 de Dezembro de 2021 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 23 de Dezembro de 2021 às 10:02 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. 
E-mail: cplsape1@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sapé - PB, 10 de Dezembro de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia 
para executar obra civil pública de pavimentação asfáltica de vias do perimetro urbano de Sapé/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 16 de Novembro de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada: 
Pavimentação e Drenagem de vias urbanas, referente ao Contrato de Repasse nº 1064508-14/2019 
formalizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00079/2020 - Agreste Construtora 
e Comercio Ltda - 4º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 09.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para dar continui-
dade à empreitada: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do município 
de Sertãozinho-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e: CT Nº 00067/2021 - Marcelo Barbosa de Oliveira - 2º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 6 meses. ASSINATURA: 09.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 021/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 23 de Dezembro de 2021 as 14:00, 
tendo como objetivo: Registro de preços para locação de sanitários químicos, desentupimento de 
tubulações de esgoto e limpeza de fossas sépticas com caminhão sucção à Vácuo, destinados a 
manutenção das secretarias municipais; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Sobrado. Para maiores informações através do telefone: 83 – 3661-1018 
e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 09 de Dezembro de 2021.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0080/2021
OBJETO: Aquisição de portões de ferro e grades para os PSF’S deste Município. Foram consi-

derados vencedores do certame, os licitantes: JOSUILLIAN SILVA BARBOSA 12094490483 - Valor: 
R$ 27.150,00. 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, a Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 07 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de Materiais de 
Construção, destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal–Solânea/PB, para 
o exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 08 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0267/2019-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Solânea
Contratada: DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI  - Cnpj: 05.913.968/0001-22.
Objeto: o presente aditivo tem por objeto prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do 

contrato, contado a partir do dia 10.12.2021 até o dia 10.12.2022, bem como, acrescer ao valor 
contratado a importância de R$ 98.000,00 (NOVENTA E OITO MIL REAIS) para pagamento do 
período prorrogado.

Valor do Aditivo: R$ 98.000,00
TOMADA DE PREÇOS nº: 0004/2019
Data da Assinatura do aditivo: 09 de Dezembro de 2021.

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM 
DE VEICULOS DIVERSOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00087/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solâ-
nea:01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO 
PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03.00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009; 04.00 – 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2011 
– 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.2
022 – 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE– 10.301.2008.2039/10.301.2008.2042/10.302.2009.20
43/10.302.2009.2044/10.302.2010.2046/10.305.2011.2048/10.301.2008.2053/10.301.2008.208
0 – 07.00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) – 08.243.2015.2055
/08.244.2015.2058/08.244.2015.2060/08.243.2013.2063 – 08.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2066 – 10.00 SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2073 . ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39.99– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até 01/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00378/2021 
- 01.12.21 - ISAIAS ALVES DA SILVA 04673291417 - R$ 24.500,00; CT Nº 00379/2021 - 01.12.21 
- MARTANIA MAIARA AGUIAR FEITOZA DOS SANTOS 33873236893 - R$ 17.900,00; CT Nº 
00380/2021 - 01.12.21 - SILVEIRA CIRILO DOS SANTOS 03658116455 - R$ 33.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0103/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23 de 

dezembro de 2021 às 08h30, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua 
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição de ração ani-
mal para cães adultos e filhotes, além de produtos e medicamentos de consumo para atender as 
necessidades do canil municipal do munícipio de Sousa-PB. Os interessados poderão acessar a 
cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 
2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do 
Tribunal de Contas, www.tce.gov.br . Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar 
a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 09 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de construções diversos, destinados as demandas operacionais da Secretaria de Educação deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 08 de Dezembro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

MANDADO DE CITAÇÃO 31/2021
Processo Administrativo Disciplinar nº SEE – PRC – 2021/14997

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 829 de 04 de novembro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 05 de novembro de 2021, nos termos do Art. 149, § 1° da 
Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a) servidor (a) Kátia Cirlene Pereira Freitas Cena - matrícula nº. 170.014-6, a fim de 
apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são 
imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 03 de dezembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2021
PROCESSO Nº 19.000.002995.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ASPI-
RADOR, FOCO, SERRA, ULTRASSOM), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 
/ GEVS, conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 10/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901642021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, 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, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 21-02120-1
João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 071/2021

REGISTRO Nº 21-02379-5
OBJETO: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DEPUTADO LEVI OLIMPIO FERREIRA, EM POM-

BAL - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 06 de janeiro de 2022 às 09h. 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 076/2021

REGISTRO Nº 21-02402-1
OBJETO: MANUTENÇÃO DO LAR DA PROVIDÊNCIA CARNEIRO CUNHA, EM JOÃO PES-

SOA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 06 de janeiro de 2022 às 10h. 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

CONCORRÊNCIA Nº 35/2021
Registro CGE Nº 21-02021-2

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 35/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbana nas cidades Assunção, Esperança, Olivedos, Ouro Velho, Salgadinho, 
Serra Redonda e Soledade, com aproximadamente 14,7 km), que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem:1º lugar: CPLT CONSTRUTORA ERELI - R$ 10.877.061,84 e 2º lugar: CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA – R$ 10.895.086,88.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2235125 CPF: 173786634XX, CONTRATO: 2187574 CPF: 713210034XX, 
CONTRATO: 0505429 CPF: 058976884XX, CONTRATO: 2226536 CPF: 078661884XX, 
CONTRATO: 2219754 CPF: 099073634XX, CONTRATO: 2401292 CPF: 676082214XX, 
CONTRATO: 2607645 CPF: 020617304XX, CONTRATO: 2701649 CPF: 010321334XX, 
CONTRATO: 6107717 CPF: 690527004XX, CONTRATO: 2214731 CPF: 115644284XX, 
CONTRATO: 2609552 CPF: 168292694XX, CONTRATO: 2225619 CPF: 701345624XX, 
CONTRATO: 2603579 CPF: 101723914XX, CONTRATO: 2156524 CPF: 105850724XX, 
CONTRATO: 2216570 CPF: 317441331XX, CONTRATO: 2229993 CPF: 141140704XX, 
CONTRATO: 2206499 CPF: 117445474XX, CONTRATO: 2607239 CPF: 167004424XX, 
CONTRATO: 2611386 CPF: 175235614XX, CONTRATO: 2233746 CPF: 012727834XX, 
CONTRATO: 5102557 CPF: 065982884XX, CONTRATO: 2140117 CPF: 324337004XX, 
CONTRATO: 2147845 CPF: 137952194XX, CONTRATO: 2230705 CPF: 144582744XX, 
CONTRATO: 21104856 CPF: 154665004XX, CONTRATO: 2237730 CPF: 498767164XX, 
CONTRATO: 2604484 CPF: 166959554XX, CONTRATO: 2228700 CPF: 704672174XX, 
CONTRATO: 2600789 CPF: 954153004XX, CONTRATO: 2601003 CPF: 158745824XX, 
CONTRATO: 2237308 CPF: 166703344XX, CONTRATO: 2700198 CPF: 087466094XX, 
CONTRATO: 2142250 CPF: 713976314XX, CONTRATO: 2193468 CPF: 161111414XX, CON-
TRATO: 6105760 CPF: 058073254XX, CONTRATO: 1207352 CPF: 395306554XX, CONTRA-
TO: 2146280 CPF: 702749204XX, CONTRATO: 2160956 CPF: 047647534XX, CONTRATO: 
2177657 CPF: 101438484XX, CONTRATO: 2134268 CPF: 711401484XX, CONTRATO: 
2612389 CPF: 031670584XX, CONTRATO: 6202758 CPF: 160824944XX, CONTRATO: 
2126061 CPF: 037779404XX, CONTRATO: 2606208 CPF: 170163104XX, CONTRATO: 
2179297 CPF: 063215864XX, CONTRATO: 2147902 CPF: 119533294XX, CONTRATO: 
21100606 CPF: 125764164XX, CONTRATO: 2177319 CPF: 115948584XX, CONTRATO: 
2117292 CPF: 095817724XX, CONTRATO: 21103457 CPF: 052203044XX, CONTRATO: 
2108467 CPF: 496912104XX, CONTRATO: 2113382 CPF: 115299434XX, CONTRATO: 
2170301 CPF: 135054714XX, CONTRATO: 2182454 CPF: 044277704XX, CONTRATO: 
2200694 CPF: 069635594XX, CONTRATO: 2234218 CPF: 023162274XX, CONTRATO: 
2172063 CPF: 702993004XX, CONTRATO: 0500345 CPF: 886237854XX, CONTRATO: 
2133594 CPF: 110556634XX, CONTRATO: 2157937 CPF: 695744564XX, CONTRATO: 
2128888 CPF: 129450654XX, CONTRATO: 1213085 CPF: 689753254XX, CONTRATO: 
2401964 CPF: 950623781XX, CONTRATO: 2162130 CPF: 051972964XX, CONTRATO: 
2197187 CPF: 047609344XX, CONTRATO: 2605748 CPF: 036795234XX, CONTRATO: 
2155186 CPF: 030700304XX, CONTRATO: 6104623 CPF: 013055264XX, CONTRATO: 
2236643 CPF: 424229064XX, CONTRATO: 2606875 CPF: 169188774XX, CONTRATO: 
2174741 CPF: 423830994XX, CONTRATO: 2230344 CPF: 715035644XX, CONTRATO: 
2601505 CPF: 013957404XX, CONTRATO: 2152297 CPF: 111081194XX, CONTRATO: 2137807 
CPF: 917016864XX, CONTRATO: 2180135 CPF: 526286714XX, CONTRATO: 2237065 
CPF: 167047484XX, CONTRATO: 2109556 CPF: 037318624XX, CONTRATO: 2401355 
CPF: 172321444XX, CONTRATO: 2217990 CPF: 106514954XX, CONTRATO: 2114210 
CPF: 047017324XX, CONTRATO: 2605452 CPF: 086109464XX, CONTRATO: 2158258 
CPF: 705555934XX, CONTRATO: 2610044 CPF: 173637704XX, CONTRATO: 2179686 
CPF: 702353104XX, CONTRATO: 2133495 CPF: 110285894XX, CONTRATO: 2237337 
CPF: 010836724XX, CONTRATO: 2237555 CPF: 159011154XX, CONTRATO: 2233160 
CPF: 153937084XX, CONTRATO: 2137590 CPF: 070795844XX, CONTRATO: 2158205 
CPF: 133741804XX, CONTRATO: 2606182 CPF: 715999764XX, CONTRATO: 2189744 
CPF: 110276564XX, CONTRATO: 2118423 CPF: 108609564XX, CONTRATO: 2202362 
CPF: 135586514XX, CONTRATO: 0504657 CPF: 018464664XX, CONTRATO: 2140252 
CPF: 701617514XX, CONTRATO: 2119190 CPF: 046486024XX, CONTRATO: 2164813 
CPF: 042046954XX, CONTRATO: 2133498 CPF: 025128474XX, CONTRATO: 2184084 
CPF: 137532564XX, CONTRATO: 2612387 CPF: 062012674XX, CONTRATO: 0506255 
CPF: 981102174XX, CONTRATO: 2500385 CPF: 177772604XX, CONTRATO: 2143181 
CPF: 113607254XX, CONTRATO: 2126635 CPF: 827105894XX, CONTRATO: 2500398 
CPF: 069741734XX, CONTRATO: 2238923 CPF: 077589504XX, CONTRATO: 2608621 
CPF: 106686714XX, CONTRATO: 2162972 CPF: 314328913XX, CONTRATO: 2603765 
CPF: 706568224XX, CONTRATO: 2604419 CPF: 098456604XX, CONTRATO: 2702087 
CPF: 177747094XX, CONTRATO: 2124679 CPF: 620079394XX, CONTRATO: 2102649 
CPF: 119810454XX, CONTRATO: 2100851 CPF: 134199744XX, CONTRATO: 2103103 
CPF: 701617454XX, CONTRATO: 0506257 CPF: 074203314XX, CONTRATO: 2151845 
CPF: 709544444XX, CONTRATO: 2230757 CPF: 010462554XX, CONTRATO: 2155780 
CPF: 135974854XX, CONTRATO: 2602318 CPF: 063173714XX, CONTRATO: 2606084 
CPF: 145956904XX, CONTRATO: 2601684 CPF: 076677194XX, CONTRATO: 2201818 
CPF: 127677704XX, CONTRATO: 2172463 CPF: 134651104XX, CONTRATO: 2134247 
CPF: 480079864XX, CONTRATO: 6105088 CPF: 020307174XX, CONTRATO: 2605409 
CPF: 101301384XX, CONTRATO: 2609998 CPF: 118644857XX, CONTRATO: 2238113 
CPF: 010181854XX, CONTRATO: 2150645 CPF: 798615124XX, CONTRATO: 2212945 
CPF: 137552234XX, CONTRATO: 2119918 CPF: 251372714XX, CONTRATO: 2177830 
CPF: 024393354XX, CONTRATO: 2215873 CPF: 028659664XX, CONTRATO: 21100061 
CPF: 025476284XX, CONTRATO: 2608099 CPF: 172109464XX, CONTRATO: 2232045 
CPF: 273435478XX, CONTRATO: 4103516 CPF: 611179864XX, CONTRATO: 2231152 CPF: 
140511744XX, CONTRATO: 2200108 CPF: 028329074XX, CONTRATO: 2203308 CPF: 
120587294XX, CONTRATO: 2133151 CPF: 182027724XX, CONTRATO: 2109456 CPF: 
110235734XX, CONTRATO: 2133145 CPF: 110235744XX, CONTRATO: 2218220 CPF: 
151179524XX, CONTRATO: 6106996 CPF: 854519754XX, CONTRATO: 2175514 CPF: 
060662454XX, CONTRATO: 2121970 CPF: 111347904XX, CONTRATO: 2600824 CPF: 
145993344XX, CONTRATO: 2156387 CPF: 056057494XX, CONTRATO: 2600855 CPF: 
711356164XX, CONTRATO: 2191294 CPF: 104899974XX, CONTRATO: 2237664 CPF: 
008924974XX, CONTRATO: 2605873 CPF: 169143544XX, CONTRATO: 2610802 CPF: 
163336094XX, CONTRATO: 2120116 CPF: 044828964XX, CONTRATO: 2235048 CPF: 
118129344XX, CONTRATO: 2608641 CPF: 106557934XX, CONTRATO: 2124993 CPF: 
493147424XX, CONTRATO: 2612077 CPF: 160696254XX, CONTRATO: 2175988 CPF: 
105034614XX, CONTRATO: 2117429 CPF: 014141924XX, CONTRATO: 2225189 CPF: 
394903004XX, CONTRATO: 2601948 CPF: 053642904XX, CONTRATO: 2607631 CPF: 
116108434XX, CONTRATO: 2188372 CPF: 110235234XX, CONTRATO: 2613100 CPF: 
177731704XX, CONTRATO: 2169744 CPF: 788464204XX, CONTRATO: 2612575 CPF: 
044368854XX, CONTRATO: 2224696 CPF: 114821014XX, CONTRATO: 2193029 CPF: 
727323774XX, CONTRATO: 2232013 CPF: 062944704XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2600037 CPF: 146342334XX, CONTRATO: 4101130 CPF: 040192454XX, CON-
TRATO: 2238838 CPF: 167987854XX, CONTRATO: 2230536 CPF: 133965644XX, CONTRATO: 
2137649 CPF: 690850484XX, CONTRATO: 2177907 CPF: 595451784XX, CONTRATO: 2611359 
CPF: 054767234XX, CONTRATO: 2602110 CPF: 134835984XX, CONTRATO: 1209466 CPF: 
874229724XX, CONTRATO: 2143316 CPF: 126127634XX, CONTRATO: 2207076 CPF: 
518984114XX, CONTRATO: 2182042 CPF: 107377964XX, CONTRATO: 2108494 CPF: 
110295334XX, CONTRATO: 2606913 CPF: 115134614XX, CONTRATO: 2190488 CPF: 
337941464XX, CONTRATO: 2401868 CPF: 174627854XX, CONTRATO: 2195767 CPF: 
132380844XX, CONTRATO: 2222386 CPF: 023186444XX, CONTRATO: 2603537 CPF: 
109081094XX, CONTRATO: 4100603 CPF: 046325674XX, CONTRATO: 4101794 CPF: 
042103514XX, CONTRATO: 2132660 CPF: 333115524XX, CONTRATO: 2611700 CPF: 
157659224XX, CONTRATO: 2701237 CPF: 072032515XX, CONTRATO: 2167152 CPF: 
784682724XX, CONTRATO: 2140378 CPF: 059082434XX, CONTRATO: 2163861 CPF: 
112667684XX, CONTRATO: 2144735 CPF: 753426264XX, CONTRATO: 2150845 CPF: 
674962454XX, CONTRATO: 2229153 CPF: 139539764XX, CONTRATO: 2612450 CPF: 
033446204XX, CONTRATO: 4103858 CPF: 927765584XX, CONTRATO: 4100653 CPF: 
467996304XX, CONTRATO: 2234116 CPF: 156490174XX, CONTRATO: 2200067 CPF: 
045866414XX, CONTRATO: 4100110 CPF: 615783393XX, CONTRATO: 2219158 CPF: 
030686474XX, CONTRATO: 2124144 CPF: 111092424XX, CONTRATO: 2176167 CPF: 
659700804XX, CONTRATO: 2234164 CPF: 112610874XX, CONTRATO: 2700376 CPF: 
157319864XX, CONTRATO: 2203922 CPF: 024747124XX, CONTRATO: 6105325 CPF: 
067743074XX, CONTRATO: 2603201 CPF: 154199204XX, CONTRATO: 4200866 CPF: 
037637754XX, CONTRATO: 2182909 CPF: 097786944XX, CONTRATO: 2600317 CPF: 
839402354XX, CONTRATO: 2610155 CPF: 705844884XX, CONTRATO: 2121218 CPF: 
768378664XX, CONTRATO: 2229169 CPF: 714091724XX, CONTRATO: 2610828 CPF: 
153275654XX, CONTRATO: 2146615 CPF: 101234594XX, CONTRATO: 2601368 CPF: 
120096244XX, CONTRATO: 2700874 CPF: 072303474XX, CONTRATO: 2180616 CPF: 
885233734XX, CONTRATO: 2161844 CPF: 023190134XX, CONTRATO: 2194293 CPF: 
395327394XX, CONTRATO: 2401497 CPF: 009100594XX, CONTRATO: 2177656 CPF: 
123052384XX, CONTRATO: 2211590 CPF: 086491224XX, CONTRATO: 2124582 CPF: 
468183914XX, CONTRATO: 6106603 CPF: 007564924XX, CONTRATO: 1216583 CPF: 
759609584XX, CONTRATO: 1213322 CPF: 085313224XX, CONTRATO: 2606155 CPF: 
135032284XX, CONTRATO: 2612060 CPF: 096762304XX, CONTRATO: 2239191 CPF: 
136212234XX, CONTRATO: 2233454 CPF: 146249424XX, CONTRATO: 2230425 CPF: 
011966764XX, CONTRATO: 2164522 CPF: 203259914XX, CONTRATO: 4101491 CPF: 
051828317XX, CONTRATO: 2700271 CPF: 158942164XX, CONTRATO: 2239184 CPF: 
150359814XX, CONTRATO: 2198541 CPF: 125411354XX, CONTRATO: 2117886 CPF: 
107014724XX, CONTRATO: 0303739 CPF: 518993964XX, CONTRATO: 0222472 CPF: 
698234134XX, CONTRATO: 2113068 CPF: 026580234XX, CONTRATO: 2117949 CPF: 
991864704XX, CONTRATO: 2194237 CPF: 105726714XX, CONTRATO: 2608835 CPF: 
929839524XX, CONTRATO: 2147391 CPF: 977987704XX, CONTRATO: 2236352 CPF: 
129444314XX, CONTRATO: 2217580 CPF: 036995724XX, CONTRATO: 1208545 CPF: 
151408304XX, CONTRATO: 2118012 CPF: 929296644XX, CONTRATO: 2157192 CPF: 
008792374XX, CONTRATO: 2169090 CPF: 696206014XX, CONTRATO: 2128369 CPF: 
103512624XX, CONTRATO: 0505434 CPF: 112424004XX, CONTRATO: 2237040 CPF: 
145145134XX, CONTRATO: 2230688 CPF: 144441064XX, CONTRATO: 6101231 CPF: 
039892794XX, CONTRATO: 4103127 CPF: 450557264XX, CONTRATO: 2237336 CPF: 
619248904XX, CONTRATO: 21102680 CPF: 075362924XX, CONTRATO: 2145061 CPF: 
324226284XX, CONTRATO: 4101937 CPF: 033320214XX, CONTRATO: 2208451 CPF: 
107580434XX, CONTRATO: 1213258 CPF: 726573244XX, CONTRATO: 2122952 CPF: 
580909754XX, CONTRATO: 4100565 CPF: 004354814XX, CONTRATO: 2234245 CPF: 
164943984XX, CONTRATO: 21101857 CPF: 107093234XX, CONTRATO: 2237970 CPF: 
137186974XX, CONTRATO: 21101350 CPF: 009616954XX, CONTRATO: 2181226 CPF: 
106673554XX, CONTRATO: 2167239 CPF: 122847094XX, CONTRATO: 2135342 CPF: 
710477034XX, CONTRATO: 2401342 CPF: 133310774XX, CONTRATO: 2109795 CPF: 
009779554XX, CONTRATO: 2192215 CPF: 110445824XX, CONTRATO: 6105950 CPF: 
098586014XX, CONTRATO: 4104515 CPF: 007853544XX, CONTRATO: 2217504 CPF: 
504509564XX, CONTRATO: 4100232 CPF: 649133844XX, CONTRATO: 2152761 CPF: 
707805274XX, CONTRATO: 2212886 CPF: 031973924XX, CONTRATO: 2129344 CPF: 
096816334XX, CONTRATO: 21102171 CPF: 111945654XX, CONTRATO: 2156877 CPF: 
103099624XX, CONTRATO: 2178522 CPF: 022318037XX, CONTRATO: 1211058 CPF: 
025184684XX, CONTRATO: 0242122 CPF: 276327097XX, CONTRATO: 2193744 CPF: 
132750794XX, CONTRATO: 1209061 CPF: 125050805XX, CONTRATO: 2210455 CPF: 
711060964XX, CONTRATO: 2120419 CPF: 694532764XX, CONTRATO: 2137532 CPF: 
108738214XX, CONTRATO: 4100219 CPF: 204279484XX, CONTRATO: 1202662 CPF: 
110614994XX, CONTRATO: 2173548 CPF: 768403524XX, CONTRATO: 0211405 CPF: 
424237084XX, CONTRATO: 1211303 CPF: 621509604XX, CONTRATO: 4200437 CPF: 
032999204XX, CONTRATO: 2226728 CPF: 162306594XX, CONTRATO: 1207325 CPF: 
338661804XX, CONTRATO: 1207267 CPF: 885110494XX, CONTRATO: 21103384 CPF: 

010200984XX, CONTRATO: 2604388 CPF: 166871014XX, CONTRATO: 2138879 CPF: 
525094784XX, CONTRATO: 4100664 CPF: 250528294XX, CONTRATO: 2200309 CPF: 
621637794XX, CONTRATO: 2172398 CPF: 436431834XX, CONTRATO: 4102924 CPF: 
022334204XX, CONTRATO: 4101762 CPF: 057689104XX, CONTRATO: 1200014 CPF: 
437694704XX, CONTRATO: 2202265 CPF: 308983074XX, CONTRATO: 2235229 CPF: 
154359144XX, CONTRATO: 2226209 CPF: 712182214XX, CONTRATO: 2613077 CPF: 
080053534XX, CONTRATO: 2189039 CPF: 048890754XX, CONTRATO: 2136984 CPF: 
105691584XX, CONTRATO: 2200755 CPF: 019517824XX, CONTRATO: 2613278 CPF: 
058391864XX, CONTRATO: 2230355 CPF: 143587284XX, CONTRATO: 2193858 CPF: 
077276924XX, CONTRATO: 2600999 CPF: 145060464XX, CONTRATO: 2185227 CPF: 
705566274XX, CONTRATO: 6107684 CPF: 008068764XX, CONTRATO: 2601732 CPF: 
140156974XX, CONTRATO: 0505494 CPF: 074008844XX, CONTRATO: 0212779 CPF: 
526642874XX, CONTRATO: 2212113 CPF: 113609464XX, CONTRATO: 4100298 CPF: 
424620704XX, CONTRATO: 2186159 CPF: 075525534XX, CONTRATO: 2221855 CPF: 
690511194XX, CONTRATO: 2176449 CPF: 018937994XX, CONTRATO: 2701362 CPF: 
022631154XX, CONTRATO: 4102835 CPF: 094211304XX, CONTRATO: 2211237 CPF: 
023660264XX, CONTRATO: 1205318 CPF: 262682484XX, CONTRATO: 2603906 CPF: 
166362374XX, CONTRATO: 2182042 CPF: 107377964XX, CONTRATO: 4101240 CPF: 
012321044XX, CONTRATO: 2195706 CPF: 046156984XX, CONTRATO: 4103209 CPF: 
324375284XX, CONTRATO: 1214281 CPF: 327582944XX, CONTRATO: 4100478 CPF: 
008736704XX, CONTRATO: 2400277 CPF: 051333624XX, CONTRATO: 2197108 CPF: 
674198794XX, CONTRATO: 2118735 CPF: 263539034XX, CONTRATO: 1212968 CPF: 
011122634XX, CONTRATO: 4102011 CPF: 137055044XX, CONTRATO: 2236065 CPF: 
168504964XX, CONTRATO: 2239186 CPF: 071615194XX, CONTRATO: 4102304 CPF: 
162232844XX, CONTRATO: 2161813 CPF: 885197914XX, CONTRATO: 2608080 CPF: 
166495434XX, CONTRATO: 2114231 CPF: 132334394XX, CONTRATO: 2156473 CPF: 
147970684XX, CONTRATO: 2608590 CPF: 029233242XX, CONTRATO: 0212736 CPF: 
839729944XX, CONTRATO: 2111109 CPF: 118335144XX, CONTRATO: 4100749 CPF: 
190921644XX, CONTRATO: 2215416 CPF: 093127054XX, CONTRATO: 6107802 CPF: 
088531234XX, CONTRATO: 2160600 CPF: 414570054XX, CONTRATO: 2603742 CPF: 
713379224XX, CONTRATO: 2230149 CPF: 142256324XX, CONTRATO: 2165778 CPF: 
031199624XX, CONTRATO: 2113530 CPF: 111115244XX, CONTRATO: 4200289 CPF: 
030071064XX, CONTRATO: 2171777 CPF: 888378154XX, CONTRATO: 2176285 CPF: 
421895193XX, CONTRATO: 1205338 CPF: 739200454XX, CONTRATO: 2108381 CPF: 
095947464XX, CONTRATO: 2189227 CPF: 137288874XX, CONTRATO: 2183894 CPF: 
044532054XX, CONTRATO: 4200616 CPF: 202936314XX, CONTRATO: 2192834 CPF: 
033044844XX, CONTRATO: 2613253 CPF: 116032604XX, CONTRATO: 4101809 CPF: 
971547254XX, CONTRATO: 2235069 CPF: 714722314XX, CONTRATO: 2175739 CPF: 
023119504XX, CONTRATO: 2199014 CPF: 118028234XX, CONTRATO: 2229598 CPF: 
140288264XX, CONTRATO: 6202360 CPF: 220129074XX, CONTRATO: 2601852 CPF: 
473226318XX, CONTRATO: 2607201 CPF: 077936664XX, CONTRATO: 2400664 CPF: 
051305244XX, CONTRATO: 2169168 CPF: 022103264XX, CONTRATO: 2612594 CPF: 
716905754XX, CONTRATO: 2145450 CPF: 104949724XX, CONTRATO: 2139475 CPF: 
031457284XX, CONTRATO: 2612677 CPF: 176880484XX, CONTRATO: 2607494 CPF: 
148001054XX, CONTRATO: 2231849 CPF: 061687114XX, CONTRATO: 2237868 CPF: 
396435574XX, CONTRATO: 0241848 CPF: 058775204XX, CONTRATO: 2236578 CPF: 
174841354XX, CONTRATO: 2600912 CPF: 139938694XX, CONTRATO: 2109744 CPF: 
030162974XX, CONTRATO: 2128477 CPF: 054707584XX, CONTRATO: 2238477 CPF: 
145642984XX, CONTRATO: 2141539 CPF: 138067554XX, CONTRATO: 2237039 CPF: 
170949364XX, CONTRATO: 2125815 CPF: 334844064XX, CONTRATO: 2608613 CPF: 
158003394XX, CONTRATO: 2700616 CPF: 162995204XX, CONTRATO: 6202435 CPF: 
087244684XX, CONTRATO: 2118238 CPF: 144208734XX, CONTRATO: 4102008 CPF: 
009942344XX, CONTRATO: 2165577 CPF: 251506004XX, CONTRATO: 21100005 CPF: 
139795944XX, CONTRATO: 21102427 CPF: 140621084XX, CONTRATO: 2236197 CPF: 
759281244XX, CONTRATO: 2176661 CPF: 022638084XX, CONTRATO: 2144895 CPF: 
113879474XX, CONTRATO: 4104133 CPF: 087081184XX, CONTRATO: 0200431 CPF: 
041754844XX, CONTRATO: 2700488 CPF: 161045804XX, CONTRATO: 2156689 CPF: 
008245104XX, CONTRATO: 2237074 CPF: 169283684XX, CONTRATO: 2199685 CPF: 
139080284XX, CONTRATO: 4103664 CPF: 132694614XX, CONTRATO: 2237210 CPF: 
043255914XX, CONTRATO: 6202106 CPF: 090343794XX, CONTRATO: 1204801 CPF: 
307066534XX, CONTRATO: 21104465 CPF: 053511564XX, CONTRATO: 2128359 CPF: 
008096504XX, CONTRATO: 2204512 CPF: 450846024XX, CONTRATO: 4104439 CPF: 
073392814XX, CONTRATO: 2231715 CPF: 122167574XX, CONTRATO: 4104436 CPF: 
029962594XX, CONTRATO: 2234195 CPF: 106607921XX, CONTRATO: 4102559 CPF: 
726738694XX, CONTRATO: 2233052 CPF: 012429044XX, CONTRATO: 2158061 CPF: 
345622734XX, CONTRATO: 2230856 CPF: 126297504XX, CONTRATO: 4100616 CPF: 
072522184XX, CONTRATO: 2179455 CPF: 010227014XX, CONTRATO: 2700604 CPF: 
162335524XX, CONTRATO: 21101339 CPF: 940998809XX, CONTRATO: 2107590 CPF: 
089383404XX, CONTRATO: 2161546 CPF: 007516324XX, CONTRATO: 2199671 CPF: 
085441544XX, CONTRATO: 2185155 CPF: 013182614XX, CONTRATO: 2610719 CPF: 
055509194XX, CONTRATO: 2158472 CPF: 893808274XX, CONTRATO: 2181196 CPF: 
584399604XX, CONTRATO: 2160741 CPF: 706747284XX, CONTRATO: 2237288 CPF: 
053856054XX, CONTRATO: 4200818 CPF: 299284354XX

FICAMP INDUSTRIA TEXTIL S/A CNPJ Nº 12.941.720/0001- 30 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Estão convocados os senhores acionistas 
da FICAMP INDÚSTRIA TEXTIL S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
que se realizará no dia 15 de dezembro de 2021, às 10 horas, na sede social, na BR 101 Km 99 – 
Rua Manoel de César Melo, S/N, Distrito Industrial, Alhandra/PB, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: Em AGO: a) prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e votar os 
Relatórios Contábil Financeiros relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2018, 2019 e 2020 e b) Outros assuntos conexos e correlatos; Em AGE: a) Aumento de capital 
com créditos de acionistas e b) Outros assuntos conexos e correlatos. AVISO AOS ACIONISTAS: 
Comunicamos que os Relatórios Contábeis e Financeiros relativos aos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 foram publicados na Central de Balanços do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) e estão disponíveis na página da companhia na internet 
cujo endereço é www.ficamp.com.br. Alhandra/PB, 06 de dezembro de 2021. Churchill Cavalcante 
César - Diretor Presidente.

SINDICATOS DOS ATLETAS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA – SAFEPB.
CNPJ Nº 04.966.656/0001-14
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado a Paraíba-SAFEPB, inscrito no CNPJ sob o nº 

04.966.656/0001-14,com sede situada à Rua: Semeão Leal, N°150, sala 401, Centro, Ed. Prata, em 
Campina Grande-PB, através do seu Presidente o Sr. Ivonaldo Correia de Araújo, inscrito no CPF 
sob o número nº 804.506.524-91,convoca por meio do presente EDITALtodos os membros ativos e 
inativosda categoria para participaremda Assembleia Geral Extraordinária, à ser realizada no dia 14 
de dezembro 2021 na sede da entidadeno endereço acima mencionado , e pelo aplicativo Zoom, com 
início ás 15:00h, em primeira convocação e em segunda e última convocação as 15:30h, observando 
o quórum e previsão estatutários, para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Entidade.

Link Zoom para a reunião: https://us05web.zoom.us/j/5130902311?pwd=U2xoSUV3Nm1YdG
xEY3JqeVBLa1dodz09

IVONALDO CORREIA DE ARAÚJO
Diretor Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E REGIÃO 
CNPJ: 11.985.967/0001-96 - COD. SINDICAL 006.221.88093-0

Praça Getúlio Vargas, Nº 86, Bairro Centro, CEP 58.700-230, Patos (PB)
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE AVISO

PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos 
a V.Sa. a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício 2022 juntamente com o PARECER DO 
CONSELHO FISCAL. As peças constantes da Previsão Orçamentária encontram-se arquivadas em 
pasta própria na Secretaria do Sindicato a disposição dos filiados interessados para dirimir quais-
quer dúvidas quanto aos valores APROVADOS em Assembleia. A presente Previsão Orçamentária 
foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária com votação Virtual Remota realizada no dia 23 de 
novembro de 2021, das 08h00 às 18h00. Patos (PB), 23 de novembro de 2021.

Andrea Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel - Presidente
Ana Maria Almeida Mota Parente – Tesoureira

Izaura dos Santos e Silva - CRC: 1558-PB

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO - CNPJ: 01.116.689/0001-87 - COD. SINDICAL: 006.221.89772-8 - ELEIÇÕES SINDI-
CAIS 2021–EDITAL DE AVISO DE CHAPA ELEITA–PREZADOS: Em cumprimento ao disposto no 
parágrafo 2º do Art. 532 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,FAÇO SABER que a Chapa 
eleita no pleito realizado por esteSINDICATO, no dia 29/10/2021,através de Votação Direta e 
Secreta, em caráter Itinerante, com osFiliados desta entidade sindical aptos a votar, foi a seguinte: 
CHAPA NÚMERO 01: TIAGO BARBOSA MACENA, OZILAN OTÁVIO LIMA DA SILVA, ISMAEL 
DE PONTES RICARDO, CECÍLIA LACERDA VASCONCELOS, ANDREZZA KELLY FERREIRA 
DA SILVA, CELINALDO ALVES DOS SANTOS, SHARDSON JOSÉ DE ANDRADE RODRIGUES, 
RILDEJANE MARIA ALVES GABRIEL, FLAVIANO DA SILVA, ROBERTO ANTÔNIO ALMEIDA 
LIMA, ADELSON SANTANA DE OLIVEIRA, RENALY LIMA DE OLIVEIRA, GLAUCO FONSECA 
DE MORAIS, WALTER FONSECA DE MORAIS, ERIVELTON FERNANDES LIRA, LÚCIO FLÁVIO 
DE ALMEIDA LIMA, CARLOS ANTÔNIO DE ANDRADE CAVALCANTI, JUAREZ MENEZES DA 
SILVA, RUBEM FARIAS DE QUEIROZ.Itabaiana(PB), 29 de novembro de 2021. Tiago Barbosa 
Macena – Presidente – SEEB-Itabaiana e Região – CPF:008.798.824-18.

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na Av. 
Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 0004136-
5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
– EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação parcial complementar de alunos concluintes.

Adair Pereira Meireles, Adriane Ribeiro Antunes, Adriano Cezar De Carvalho, Alberto Domingos 
Santos, Aleandro Oening, Ana Letícia Lins Lopes Pereira, Artur Serafim De Castro Netto ,Aline Araújo 
Gonçalves, Amaro Doralindo Gomes Júnior, Ana Carina Alves Ferreira, Andressa Macedo Do Carmo, 
Antonio Francisco Da Silva Bezerra, Arenilson De Oliveira Andrade,Barbara Da Silva Regis, Benedita 
Esquerdo Mágno, Bianka Dos Santos Barros,Cristiana Barbosa Pacheco, Carla Adelania Nascimento 
Silva, Carlos Eduardo De Melo, Carolina Malicia Meliande, Celia Regina Pereira, Cidele De Sales 
Barboza, Cintia De Jesus Da Luz Fernandes, Cleuci Sacramento Rodrigues, Douglas Dos Santos 
Silva ,Daniele Guimaraes Farias, Dirlene Cicera Da Silva, Ester Silvana Sebastião Oliveira ,Fabio 
Andrade Barreto,Flávia Vitorino Neumann, Fernanda Mikaelly Da Silva E Silva, Fernando Costa 
Gama, Genisvaldo Leandro De Oliveira, Glaucia Assumpçao De Brito, Gracinete Da Conceição San-
tos, Guilherme Conelhero De Souza, Guilherme Pistori Lima Da Silva, Hélio Alberto De Vasconcelos 
Silva Junior, Henrique Luan Dick, Ilda Franciele Leite Costa, Ivandelson Pereira Guimarães, Jackson 
Farias De Farias, Jeremias Fonseca Melo, João Paulo Amancio Neto, Jonatha Ferreira De Jesus, 
Joseane Da Silva Lima,Jacqueline Cezario, Jonifer Edson De Souza Bigetti, Júlia Rayane Tomaz 
Da Silva,Joselaine Machado Da Silva, Junior Cezar De Brito, Jussara Silva De Almeida Macedo, 
Kalebi Luiz Vinotti, Karla GabrielyAraujo Da Silva, Laiane Bastos De Brito, Leonardo De Souza 
Da Silva, Leticia Rufino Costa, Lo Ferreira De Morais, Luciano Dos Santos Moraes,Lais Schoseki 
Paes, Laíse Marques Lino, Luciano Dos Santos Moraes, Luciene Aparecida Lima, Maicon Hioran 
Pio, Manoel Gomes Pires Filho, Marcos Vinicius Ferreira Das Neves, Maria Gabriela Peroni Soa-
res, Maíse Leandro Dos Santos, Maria Eduarda Matos Medeiros, Miquéias Da Conceição Ferreira 
,Maria Inês Da Silva, Maria Jaqueline Gomes, Maria Karolayne Da Silva Rocha, Maria Madalena 
Sousa Rocha Santos, Maria Mécia Conceição Bezerra, Maria Sônia Pereira Dos Santos, Matheus 
Garcia Torquato Da Silva, Mauricio Da Cruz Santos, Mayara Oliveira Domingos, Milena Guedes 
Cardoso, Natalia De Cassia Gomes Florio, Nathan Dos Santos Cadigune, Nélison Teixeira Soriano, 
Paulo Francisco, Priscilla Nascimento Costa, Rafael Alexandre Pierre Possamai,Rafael Siqueira 
Migliorelli, Raissa Alvarenga Cervai, Roberto Felipe Nunes Claro, Rafael De Bairros, Rafaella Fer-
reira Cavalcante, Ramon Alves Da Silva, Renata Alves Mota, RoberthFeitoza Dos Santos, Rodrigo 
Alves Da Costa, Rosangela Rodrigues Da Silva, RyanneKeyllaRotandaro Da Silva,Samara Beatriz 
Matos Torres,Senaria De Sousa Silva, Sergio Pereira Da Costa, Sibeli Braga, Sullamyta Galindo 
Dos Santos, Taislane Araújo Ferreira, Thaislane Rios Lima ,Thalia Batista Gonçalves, Tiago José 
Viana Dos Santos, Vagner Gomes Do Amaral,Vanessa Richter Martins, Vanessa Rosa Schiavo 
Fernandes,Vanderson Tavares Da Silva, Vinicius Dos Santos Stranieri, Vitoria Leite Soares De 
Oliveira, Wenddington Jangada Lucio De Jesus, Wesley Matias Klein.

DCK CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJsob nº 41.140.967/0001-56,torna público que 
requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, 
para construção de imóvel residencialmultifamiliar, localizado na RuaProjetada, s/n, Quadra G-04, 
Lote 22, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo– Conde/PB. CEP 58.322-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

EDITAL
O Presidente do SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMPINA GRANDE - PB 

(SINDILOJAS-CG), considerando os termos do estatuto vigente, convoca a todos os membros da 
diretoria e demais associados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL referente àeleição para 
a escolha da Diretoria, Conselho Fiscal e Representante junto ao Conselho de Representantes da 
FECOMÉRCIO-PB.A eleição será realizada em 03/02/2021, das 09h às 14h,em sua sede localizada à 
Rua Maciel Pinheiro, 373 - 1º andar - Centro - Campina Grande - PB.O prazo para registro de chapas 
é de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação deste, na secretaria desta entidade, das 09h 
às 17h.A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da publicação da relação das chapas registradas.Não havendo quórum em primeira convocação, a 
eleição será realizada 02 (duas) horas após e no mesmo horário e local. Havendo empate entre as 
chapas mais votadas será realizada nova eleição em 10 (dez) dias, contados a partir desta data da 
realização da eleição, no mesmo horário e local.FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PRESIDENTE 
DO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMPINA GRANDE – PB.

“COMPANHIA SULAMERICANA - CNPJ/MF Nº 09.256.116/0001-60 - ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO– Ficam convocados, os Senhores acionistas 
para se reunirem, na sua sede social na RuaNorma de Araújo Batista, nº 951 Galpão G, Distrito 
Industrial de João Pessoa, Paraíba, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 20 de Dezembrode 
2021, às 09:00 horas, em primeira convocação para fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: I – Modificação dos Estatutos Sociais conforme Proposta da Diretoria; II –  Ratificar a Eleição 
de Diretor singular na Assembleia  realizada em 20/09/2021: III – Outros Assuntos do interesse da 
sociedade.   João Pessoa, 10 de dezembro de 2021. A Diretoria.

CONTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA, inscrita no CNPJ 00.411.767/0001-03, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, as Licenças Prévia, 
Instalação e Operação, para construção de um loteamento denominado Padre Hildon Bandeira no 
Centro da cidade de  Alagoa Grande/PB.

A CIAGRO INCORPORAÇÕES CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 
10.946.564/0001-75, torna público que requereu à SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente de João 
Pessoa, as Licenças de Instalação e Operação para o Residencial Ilhas Cayman, localizado na Rua 
Kleonyce Corrêa, quadra: 192 lote: 344, Loteamento Parque do Sol, Gramame, João Pessoa – PB.

AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA EPP, CNPJ/CPF 05.982.341/0001-23, torna 
público que requereu à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, renovação da Licença 
de Operação nº 914/2020 para a atividade de: Comércio varejista de material de construção e de 
madeiras em geral, situado na Avenida Adalgisa Carneiro Cavalcanti, nº 941,/ANEXO: Rua José 
Gomes Sobrinho, S/N, Cuiá, João Pessoa – PB.

A empresa PESCONAUTA COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 44.195.761/0001-11, torna 
público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabe-
delo a LO – Licença de Operação, para funcionamento de suas atividades (Comércio e serviços 
de equipamentos e acessórios para pesca),  situada à Rua Presidente João Pessoal, 496, Loja 13,  
Centro, Cabedelo/PB - CEP: 58100-100. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

3ME CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA torna publico que requereu à SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente a licença prévia para construção de Residencial situado à Av. Rui Carneiro, SN, 
Localização Cartográfica: 13.020.0260.0000.0000

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = AC: 400 M² = NE: 06 = L/
ATV: JACARAÚ/PB. Processo: 2021-009252/TEC/LO-3317.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2424/2021 em João Pessoa, 07 de dezembro de 
2021 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação do acesso ao Distrito de Lagoa da Cruz 
no município de Princesa Isabel com extensão de 858,223Km. Na (o) – ACESSO AO DISTRITO 
DE LAGOA DA CRUZ Município: Princesa Isabel - UF: PB. Processo: 2021-008114/TEC/LI-8132

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2426/2021 em João Pessoa, 07 de dezembro de 2021 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de:Implantação da rede de drenagem na rua Manoel Lopes 
de Carvalho / Praia de Jacumã . Na (o) – Drenagem na rua Manoel Lopes de Carvalho / Praia de 
Jacumã Município: João Pessoa - UF: PB. Processo: 2021-008936/TEC/LI-8205
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