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Iniciativa será estendida a cidades com mais de oito mil habitantes,  garantindo segurança alimentar e renda para mais 13 municípios do estado. Página 3

Governo vai ampliar o programa Tá na Mesa

Operação de crédito 
com BID irá fortalecer 
gestão fiscal do Estado
Governo assegura segunda etapa do Profisco para incentivar o uso de ferramentas digitais  
a fim de avançar em transparência fiscal e eficiência da administração tributária. Página 13

 Colunas

Quando a bola rolou, o que se viu foi um VF4 
bem melhor em campo e, mesmo sofrendo um gol, 
não se abalou, conseguiu o empate e mandou no 

jogo no primeiro tempo.  Página 22
Ivo Marques

Está na hora de pensar em aposentar sua 
aposta na caderneta de poupança e partir para 

outros ativos tão seguros como ela, mas que irão te 
trazer uma melhor rentabilidade.  Página 17

Flávio Uchôa

Magistério Governador João Azevêdo anuncia nova 
convocação de professores aprovados em concurso. Página 20
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Economia
Bancos realizam “feirões” 
para renegociar dívidas
estima-se que mais de um milhão de paraibanos tenham 
contas em aberto, o que levou instituições a aderirem à 
modalidade para que clientes possam quitar débitos. Página 17

Refis e ICMS: simulações podem 
ser feitas pelo Sefaz Virtual

Inglaterra confirma a primeira 
morte pela variante Ômicron 

Paraíba investiu R$ 500 milhões 
em ações na Educação em 2021

Serviço conta com as três opções disponíveis no Programa 
de Regularidade Fiscal, ttanto para contadores como para 
sócios administradores do estabelecimento. Página 17

Governo inglês afirma que variante do coronavírus está se 
disseminando em um “ritmo fenomenal” e já representa 
cerca de 40% das infecções em Londres. Página 16

Investimentos vão desde a construção e reformas de 
escolas à distribuição de chips para garantir o acesso dos 
estudantes da Rede estadual às aulas via internet. Página 4
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NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

-----

22.189.214

269.176.282

----

616.980

5.295.886
(*) Instabilidade nos sistemas e-SUS Notifica, Sivep Gripe e SI-PN não permitiu à SeS-PB a atualização dos dados.

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

CASOS vACINAS APLICADAS

----

320.579.489

8.471.850.118
Dia do Forró Celebrada ontem, a data é lembrada hoje 
com exposição na Fundação Casa de José Américo. Página 12

Foto: Guy Joseph/Divulgação

Paraibana Depois de trazer 
o bronze das Paralimpíadas de 
Tóquio, Silvana Fernandes 
se torna a campeã 
mundial do 
parataekwondo. 
Página 22
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Esportes
Foto: Pedro França/Agência Senado

Apostilamento Somente no segundo semestre deste ano, validação 
de documentos para morar no exterior cresceu 124% na Paraíba. Página 5

Poeta do som Há 15 anos a Paraíba perdia um 
dos maiores acordeonistas do mundo: Sivuca. Página 24
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Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, usou a 
conjugação ‘esperamos’ para dizer que tem esperança na entrada 
do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), em 2022. O verbo ‘esperar’, no contexto em que 
está essa tentativa brasileira de ingressar no colegiado, é mais que 
bem aplicado. Só resta ao país esperar que as suas próprias atitu-
des o credenciem para tal feito. E nesse particular, o Brasil está 
bem atrasado. E, como sabemos, a quem se atrasa, não resta outra 
coisa a fazer senão aguardar. O que sugere que o Governo Federal 
não tem feito a lição de casa para postular, de modo legítimo, esse 
ingresso na organização.    

O ministro Guedes afirmou que dos 247 requisitos exigidos pela 
OCDE, o Brasil atendeu 100. Ou seja, 147 ainda estão pendentes.  

O empecilho relevante que impede esse movimento do Brasil 
está diretamente relacionado às suas questionadas políticas am-
bientais, justamente um critério que a OCDE considera como con-
dição sine qua non para admitir um país em seu elenco. A mesma 
percepção que temos internamente se replica na avaliação da co-
munidade internacional: a gestão federal atua para afrouxar a ne-
cessária legislação ambiental, o que amplia as possibilidades de 
ocorrência de exploração abusiva, para não dizer predatória, dos 
nossos recursos naturais, sobretudo no que diz respeito à região 
amazônica.    

A função da OCDE é incentivar políticas que promovam o bem
-estar social e econômico da população mundial. Nela, os gover-
nos têm a oportunidade de trocar experiências para o alcance de 
soluções de problemas que sejam comuns a todos. Ser membro da 
organização é receber uma espécie de ‘selo de confiança’, o que re-
presenta abrir portas para investimentos e financiamentos inter-
nacionais.  

As pedras no caminho do Brasil em direção à OCDE são gran-
des. O aumento recorde da devastação na Amazônia foi atestado 
pela Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe): entre agosto de 2020 
e julho deste ano, a área desmatada foi de 13.235 km². Há outro 
adicional negativo à imagem do Brasil: a flagrante permissividade 
da gestão quanto à exploração mineral em terras indígenas, resul-
tante do enfraquecimento das ações fiscalizadoras e do estímulo à 
narrativa de flexibilidade das regras ambientais.

Pedras no caminho A recompensa
Em meados do ano passado, quando 

o jornal Correio da Paraíba cerrou as suas 
portas, receei que a coluna do Abelardo, 
que comecei a escrever aos 23 anos no 
semanário O Momento, também tivesse 
completado o seu ciclo na imprensa da 
Paraíba. Fiquei tão inconformado com 
a possibilidade de ver cair por terra um 
trabalho de mais de quatro décadas, que 
decidi dar continuidade a qualquer custo,   
utilizando a internet, o único meio que 
dispunha para mantê-la em atividade e 
não me afastar do  contato com os meus 
leitores. 

Muitos acreditavam que de nada 
valeria o meu esforço: “não dá mais , 
Abelardo. Você tem que se conformar e 
partir para um blog, modificando todos 
os seus conceitos”, aconselhavam. Mes-
mo assim, decidi seguir o 
meu instinto e seguir adian-
te, mantendo a coluna, em 
sua versão on-line,  em seu 
formato original, dento do 
estilo  e diagramação que 
consagraram a confiabilida-
de de sua leitura ao longo de 
todo esse tempo. 

Fui perseverante. Não 
desanimei e, sobretudo, 
apostei na minha intuição de que poderia 
ter um bom resultado desde que man-
tivesse a coerência, a ética, o critério e, 
principalmente, a qualidade da informa-
ção e praticasse uma linha editorial inde-
pendente, opinativa e, por vezes, crítica e 
bem humorada, como forma de garantir 
a fidelidade dos que me acompanhavam 
na mídia impressa – em O Norte e no 
Correio – e de conquistar novos adeptos 
e seguidores nas plataformas digitais. 

Ao longo de quase dois anos, sem 
abdicar um único dia, a coluna do Abe-
lardo se manteve presente. Ganhou es-
paços. Reafirmou a sua credibilidade. 
Consolidou a sua independência. Sem as 
amarras das empresas, sempre à voltas 

com os seus próprios interesses, fomos 
em busca de um jornalismo profissional 
comprometido com a boa informação, 
a qualidade da noticia, sem paixões e 
radicalismos. 

Domingo realizamos mais uma edi-
ção da tradicional  Feijoada do Abelardo. 
A primeira em “carreira solo”, sem o res-
paldo dos grandes sistemas de comunica-
ção. E foi gratificante observar a resposta 
positiva que recebemos da sociedade 
paraibana, que nos proporcionou  uma 
frequência superior às  festas anteriores, 
reunindo um público plural  e represen-
tativo, de diversas faixas etárias, signi-
ficando a aprovação ao nosso trabalho , 
contínuo e perseverante. 

Um evento que obteve  absoluto su-
cesso, com  mais de 800 pessoas, que 

consolidou  a posição de li-
derança da “coluna que todo 
mundo lê” e que teve um for-
te significado quando o país 
emerge de uma pandemia 
que ainda causa  apreensão, 
medo e desconforto em boa 
parte da população. Uma 
festa em que  prevaleceu o 
sentimento da confraterni-
zação,  do acolhimento ,   que 

motivou  o comparecimento  dos ami-
gos que se dispuseram participar desse 
grande encontro de alegria, confiantes na 
responsabilidade dos seus promotores e 
no cumprimento das exigências estabe-
lecidas pelos órgãos competentes.

Retornando à inspiração do ‘velho’ 
Abelardo Jurema, que,  do alto de sua 
sabedoria,  sabia oferecer  conceitos imor-
tais sobre os valores da vida, o sucesso da 
Feijoada de ontem teve um sabor especial 
que transcende qualquer forma de gra-
tificação: foi o maior salário moral que 
já recebi em todos esses anos de amor 
e dedicação à minha profissão, no mais 
absoluto respeito à confiança dos parai-
banos que me honram com a sua leitura.

O front é dos negros
A Escola Industrial negou matrícula ao 

rapaz negro que vinha do sertão. – “Aqui não 
há lugar para cangaceiro de Princesa” – disse 
o secretário, “atrás dos óculos e do birô”. A Es-
cola Industrial muda de nome frequentemen-
te. Por uns tempos foi Escola Técnica Federal, 
depois passou para CEFET, agora já tem outro 
nome, IFPB. Escolas não devem mudar de 
nome, pois assim não sedimentam a tradição. 
Mudança de marca é operação difícil.

Naquele tempo, a Escola Industrial tinha 
não só outro nome, mas outro caráter. Negou 
matrícula a um rapaz negro que veio do ser-
tão, e ainda o acusou de cangaceiro. Só porque 
sua cidade resistiu, em 1930, à manopla do 
então presidente do Estado, que pretendia 
ganhar a eleição com a força policial. E o rapaz 
nem de Princesa era: nasceu em Arapira-
ca, Alagoas. Mas foi criado em 
Princesa. Deve ter conversado 
demais no balcão da matrícula.

E o negro voltou em cima 
do rastro até nossa casa, aonde 
viera morar, sobrinho que era 
de criação da minha mãe, tia 
de muita gente. Inconformado, 
meu pai foi bater na Escola In-
dustrial, onde conversou com 
o diretor. Não sei o que ele disse 
ao diretor; sei que o “cangaceiro de Princesa” 
foi matriculado, contrariando o preconceito e 
a prevenção do secretário da Escola. 

Pelo mesmo motivo o Exército negou 
alistamento a meu tio Agilberto, que se apre-
sentou como voluntário para a Segunda Guer-
ra Mundial. Um gigante de força e coragem.

José Gomes da Silva terminou seu curso 
e foi ganhar a vida no Rio de Janeiro, onde 
jogou no América. Aqui, foi half esquerdo do 
Santos. A linha intermediária formava com 
Raul Tanque, Chin e Silva. Foi half também na 
Portuguesa dos Expedicionáiros, o time de 
Walter Castor, Baracuhy e do goleiro Coração. 
No Rio, Zé Gomes trabalhou numa fábrica 
de tecidos. E fez outro curso técnico, o de 
contabilidade. 

Zé Gomes foi o segundo cara que já vi 
fazer dois cursos de nível médio. O cangaceiro 
de Princesa se bacharelou em contabilidade 
e progrediu profissionalmente. Passou uns 
tempos em Buenos Aires, gerenciando a firma 
de importação e exportação onde trabalhava. 

Nunca vi negros nas fotografias de Buenos 
Aires, nem nos seus times de futebol. A presen-
ça de negros na população argentina é de 0,1 
%. Já foi a metade. Os negros argentinos foram 
sacrificados nas guerras, para onde foram 
mandados aos embates mais perigosos. 

Os poucos sobreviventes morreram na 
epidemia de febre amarela: os negros eram 
proibidos de sair de seus guetos, para não disse-
minar a peste, e morriam sem assistência mé-
dica. Sem reprodutores, as mulheres cruzaram 
com brancos, dando origem a mestiços cada 

vez mais europeizados. Mesmo 
debaixo de tanta opressão, os 
negros argentinos criaram a 
milonga, a poyada, a chacarara 
e o tango – que dançavam no 
tangó, a gafieira de lá. Por essas 
e outras, os argentinos não gos-
tam de brasileiros, a quem dão o 
tratamento de “macacos”. 

O Brasil também usou 
o artifício de mandar negros 

para o front. Na Guerra do Paraguai, se um 
branco fosse sorteado, podia apresentar dois 
negros no seu lugar; era dispensado. Escravo 
deu preço. Daí o ditado macabro: “Negro só vai 
pra frente na guerra”.

No Rio, Zé Gomes se casou com mulata 
bonita, teve família, o casamento acabou-se. 
Bebeu, bebeu. A mãe adoeceu, morreu, ele veio, 
não mais voltou ao Sul Maravilha. 

Por essas e outras, minha mãe não me 
deu o sobrenome “Pereira”, emblema e estig-
ma de Princesa. Só recentemente vim acres-
centá-lo a meu apelido, via judicial. Não mudei 
a marca: acrescentei-lhe. Por vários motivos, 
do orgulho à solidariedade a pessoas como 
Zé Gomes e Agilberto, sem vaga na escola, na 
senzala, na guerra.

 Ao longo de quase 
dois anos, sem abdicar 
um único dia, a coluna 

do Abelardo se manteve 
presente   

 Nunca vi negros 
nas fotografias de 

Buenos Aires, 
nem nos seus times 

de futebol    

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador

Calçadas invadidas

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antônio
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Governo do Estado enviou mensagem à ALPB estendendo o programa para cidades com mais de oito mil habitantes
O governador João 

Azevêdo encaminhou men-
sagem à Assembleia Legis-
lativa da Paraíba em que 
amplia o programa Tá na 
Mesa para municípios aci-
ma de oito mil habitantes. 
Com isso, a iniciativa que 
visa garantir segurança ali-
mentar e fomento às eco-
nomias locais irá contem-
plar mais 13 municípios 
do estado. O projeto foi 
aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
na manhã de ontem.

A partir da aprovação 
do Poder Legislativo, o Tá 
na Mesa irá distribuir 200 
refeições nos municípios 
entre 8 mil até 10 mil ha-
bitantes, 250 almoços diá-
rios nos municípios que 
possuem entre 10 mil e 20 
mil habitantes e 400 refei-
ções em municípios acima 
de 20 mil habitantes, asse-
gurando o fornecimento de 
565.400 almoços por mês. 

Também serão  bene-
ficiados com o Tá na Mesa 
os municípios de Mulungu, 

Umbuzeiro, Juru, Triunfo, 
Baía da Traição, Marcação, 
Mataraca, Riacho dos Ca-
valos, Aparecida, Barra de 
Santana, Desterro, Gado 
Bravo e Juarez Távora. 

“Inclusão social é a 
prioridade do nosso go-
verno. Infelizmente, o 
nosso país voltou ao mapa 
da fome e para garantir 
que os paraibanos em si-
tuação de vulnerabilida-
de social tenham acesso a 
refeições diárias, implan-
tamos uma série de ações 
como o Tá na Mesa, o Pra-
to Cheio, a abertura de 
restaurantes populares, a 
distribuição de cestas bá-
sicas, o reajuste do cartão 
alimentação e a aquisição 
de produtos da agricultu-
ra familiar. São mais de R$ 
100 milhões de recursos 
por ano que investimos 
nessa área, demonstran-
do o nosso compromisso 
de cuidar das pessoas”, 
frisou o governador João 
Azevêdo. 

 A ação se tornou um 

Tá na Mesa será ampliado para 
mais 13 municípios da Paraíba

Amanhã é uma espécie de 
‘Dia D’ para a oposição na 
Paraíba. De acordo com o de-
putado Ruy Carneiro (PSDB), 
deverá ser oficializada a pré-
candidatura do deputado Pe-
dro Cunha Lima (PSDB) ao 
Governo do Estado. Esse mo-
vimento é um plano B, após a 
desistência de Romero Rodri-
gues (PSD) de entrar na dispu-
ta pelo grupo oposicionista.     

Anúncio do PlAno B 
Hervázio voltou a dizer que é 
contra a ideia de que Léo Be-
zerra (Cidadania) seja candi-
dato a deputado federal, em 
2022. “Se depender de mim, 
não será candidato”, disse o 
deputado, que é pai do vice
-prefeito de João Pessoa. “Se 
a chapa vir a se renovar [em 
2025] e, depois, Cícero for 
disputar outro cargo, Léo se 
credencia para ser prefeito”.    

“Não tenho uma preferência por 
nenhum”. Do deputado Hervázio 
Bezerra, ao ser indagado se esco-
lheria Efraim Filho (DEM) ou Agui-
naldo Ribeiro (PP), pré-candidatos 
ao Senado, para compor a chapa 
majoritária. “Fui votado [em 2018] 
com Aguinaldo, em Cuitegi, e com 
Efraim, em Bananeiras”. Os dois 
têm forte cacife político”.  

“Forte cAciFe Político”  

o Pdt romPeu com o governo e lígiA quer  
ocuPAr vácuo nA esquerdA, AFirmA Hervázio  

PensAndo no Futuro 

O deputado estadual Hervázio Bezerra (foto, do PSB) não tem o costume de ficar em 
cima do muro quando lhe é cobrada uma opinião sobre determinado tema. Aliás, essa 
é uma característica sua que ele próprio costuma ressaltar. Pois bem. Perguntaram ao 
parlamentar se ele acreditava na versão dada por Lígia Feliciano de que não existe um 
rompimento do PDT com o governador João Azevêdo (Cidadania) – a vice-governadora 
justificou a saída de Gustavo Feliciano, seu filho, da Secretaria de Turismo e Desenvol-

vimento Econômico, como uma necessidade para que ele se ocupasse, exclusivamente, de 
sua pré-candidatura a deputado estadual. “Engana-se quem quiser. Eu não. É claro que há 
rompimento”, respondeu o deputado, em entrevista ao uma rádio da capital.  E fez uma 
consideração que faz muito sentido: se o cargo era do PDT, a solução seria indicar outro 

nome do grupo para substituir Gustavo Feliciano. Hervázio aposta que esse momento 
do PDT é para pavimentar uma futura candidatura de Lígia ao Governo do Estado, 
porque ela teria a intenção de ocupar um vácuo na esquerda. “E tem outro ob-
jetivo: ela não tem nada a perder, contribui com a eleição do marido [deputado 
federal Damião Feliciano] e a eleição do filho”, argumentou. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O prefeito Cícero Lucena (PP) não poderia ter 
feito melhor raciocínio para preencher a vaga 
do demissionário Fábio Rocha da Secretaria de 
Saúde de João Pessoa: queria o competente 
Daniel Beltrammi, atual secretário executivo da 
Saúde da Paraíba, no cargo. Beltrammi, porém, 
descartou fazer esse movimento. “Permaneço 
no Governo do Estado”, garantiu.   

dAniel BeltrAmmi diz que 
continuArá no governo  

contAs equiliBrAdAs 

PArecer FAvorável 

Eficiência fiscal. Eis um dos motivos que levaram 
a Paraíba a se credenciar para a operação de 
crédito de mais de US$ 34 milhões, no BID. “A 
Paraíba figura entre os quatro estados com rating 
A junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Tam-
bém conquistamos o rating AA+ da agência de 
risco Standard & Poor’s Financial Services”, res-
saltou o governador João Azevêdo.  

“É oportuna, justa e meritória a iniciativa ora proposta, no 
sentido de homenagear um dos mais brilhantes homens 
públicos do nosso tempo”. Trecho do parecer da sena-
dora Kátia Abreu (PP) ao projeto que visa alterar o nome 
do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto para 
Aeroporto Governador José Maranhão. A proposta é da 
senadora Nilda Gondim (MDB).   
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programa permanente de 
governo, em virtude do êxi-
to da iniciativa implantada 
em caráter emergencial em 
maio deste ano para aten-
der pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e co-

mércios locais afetados pela 
pandemia da Covid-19.

O Tá na Mesa foi criado 
com o objetivo de melhorar 
as condições nutricionais 
das famílias em condição de 
pobreza, dos trabalhadores 

informais e da população 
em situação de vulnerabili-
dade social de insegurança 
alimentar e de fomentar a 
rede de comércio de ali-
mentação dos municípios 
da Paraíba, bem como toda 

a cadeia de abastecimento 
e fornecimento de supri-
mentos, a exemplo de pro-
dutores rurais e orgânicos, 
produtores de descartáveis, 
rede atacadista de distri-
buição de alimentos e ou-
tras atividades afins. 

A ação é gerida pela 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), responsável pela 
contratação das empresas 
fornecedoras e pelo disci-
plinamento da execução do 
programa.

Programa visa garantir segurança alimentar para famílias em situação de pobreza e fomentar as economias locais

Foto: Mano de Carvalho/Secom-PB

O secretário do Desenvolvimen-
to Humano, Tibério Limeira, fez um 
balanço, ontem, durante o programa 
Conversa com o Governador, de al-
gumas ações executadas pelo Estado 
em 2021 na área de Desenvolvimen-
to Humano. Foram destacadas ações 
como o Programa Tá na Mesa, Paraí-
ba Primeira Infância, Programa de 
Aquisição de Alimentos, entre outros.

O Tá na Mesa é uma ação de ca-
ráter emergencial com o objetivo de 
promover assistência alimentar aos 
segmentos mais vulneráveis da po-
pulação em municípios onde não há 
Restaurantes Populares. São mais de 
25 mil refeições por dia, repassadas 
para a população pelo preço de R$ 
1,00.

“Cuidar do Tá na Mesa é cuidar 

das pessoas, é garantir um dos princi-
pais direitos humanos que é o direito 
à alimentação. Sem estar alimentada, 
a pessoa não consegue produzir, tra-
balhar. Esse programa é fundamental 
e está fazendo a diferença na vida dos 
cidadãos mais carentes do Estado”, 
observou Tibério Limeira.

O secretário lembrou também, 
durante o programa, de outro direi-
to essencial para a população, que 
é o acesso aos documentos básicos. 
Este ano, foram inauguradas Casas da 
Cidadania em Remígio, Catingueira, 
Monteiro, Ouro Velho, Conde e Pitim-
bu. “Quando o governador João Aze-
vêdo assumiu tinham 22 Casas da Ci-
dadania, hoje já chegamos a 32 Casas 
pelo Estado. É fundamental que esse 
acesso aos documentos esteja cada 

vez mais perto do cidadão”, ressaltou.
Em 2021, os convênios com a Se-

cretaria de Desenvolvimento Huma-
no somam mais de R$ 13,6 milhões, 
entre eles o programa Prato Cheio, 
Distribuição de Cestas Básicas, Rea-
bilitação de Pessoas com Deficiência 
na área do espectro do autismo, entre 
outros. O programa Paraíba Primeira 
Infância também mereceu destaque 
nas ações desenvolvidas este ano. 

Ele visa a execução de ações in-
tegradas da educação, saúde, assis-
tência social, esporte e infraestrutu-
ra voltados para crianças de 0 a seis 
anos. Os investimentos somam R$ 
150 milhões em diversas áreas, onde 
está inserida a construção de mais de 
100 creches. “A ideia é que a gente 
possa organizar uma série de ações 

para fortalecer as políticas públicas 
para este segmento. O Paraíba Pri-
meira Infância tem a participação de 
várias secretarias e já teve o anúncio 
da construção de 104 creches no Es-
tado”, disse Tibério Limeira.

O secretário falou do Programa 
de Aquisição de Alimentos - PAA Leite 
que colabora com pequenos produto-
res e beneficia carentes. “Trata-se da 
compra de leite de cabra e de vaca 
dos pequenos produtores para distri-
buição com pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. O novo convê-
nio com o Governo Federal deve ser 
assinado esta semana e entrar em vi-
gência, posteriormente”, explicou. 

Ainda dentro das ações da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento 
Humano, é importante citar que 524 

mil famílias estão sendo beneficiadas 
com o Abono Natalino, no valor de 
R$ 64. A ação representa um investi-
mento de R$ 37.265.770,00 com re-
cursos próprios do Estado. 

Outra ação que obteve destaque 
foi o Programa Paraíba que Acolhe, 
criado este ano, no Nordeste. “Este 
programa tem o objetivo de incluir 
em todas as redes de acolhimento, as 
crianças e adolescentes que ficaram 
órfãos em decorrência da Covid-19. 
Inclusive, eles terão um benefício 
financeiro e estamos recebendo os 
cadastros nos Centros de Referência 
de Assistência Social. Provavelmente, 
ainda este mês, as primeiras famílias 
terão R$ 500 por cada órfão da Co-
vid-19 assistido pelo programa”, afir-
mou Tibério Limeira.

Desenvolvimento Humano: secretário faz balanço

O Tá na Mesa melhora as 
condições nutricionais das 
famílias em condição de 
pobreza, trabalhadores 

informais e da população em 
situação de vulnerabilidade 

social, dentre outros
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Investimentos na Rede Estadual vão desde a construção e reformas de escolas à distribuição de chips para o acesso dos estudantes
O governador João Azevê-

do e o secretário de Estado da 
Educação, Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado, destacaram, 
ontem, durante o programa 
Conversa com o Governador, al-
gumas ações da educação e seu 
relevante papel neste período 
de enfrentamento da Covid-19. 
Em 2021, o Governo do Estado 
investiu cerca de R$ 500 mi-
lhões nesta área, em ações que 
vão desde a construção e refor-
mas de escolas à distribuição de 
chips para garantir o acesso dos 
estudantes às aulas via internet. 
A Rede Estadual é composta por 
657 escolas,  246 mil estudantes 
e 17 mil professores.

Na ocasião, o governador 
comentou que a Secretaria de 
Educação desempenhou um 
papel fundamental durante 
este período de enfrentamento 
da pandemia. “Tivemos condi-
ções de dar respostas naquilo 
que se refere à continuidade 
do ensino e, ao mesmo tempo, 
não houve paralisação de ati-
vidades, que passaram a ser 
de modo remoto. Continua-
ram também as publicações 
de editais para apoio à pesqui-
sa, isso foi fundamental para 
que a gente pudesse manter a 
educação no patamar que ela 

Em 2021, Estado investiu cerca de 
R$ 500 mi em ações na Educação

Implantação de radiotelescópio

Termo de concessão de recursos 
será assinado nesta terça-feira

O governador João Aze-
vêdo assina, hoje, o Termo 
de Outorga para Concessão 
de Recursos para implan-
tação do Radiotelescópio 
Bingo, com investimento 
no valor de R$ 12 milhões. 
A solenidade de assinatura 
acontece às 9h, no Salão No-
bre do Palácio da Redenção, 
em João Pessoa.

O radiotelescópio é 
uma grande colaboração 
científica internacional, li-
derada por cientistas bra-
sileiros. Será erguido na 
região serrana do muni-
cípio de Aguiar, no Sertão 
da Paraíba, por ser uma 

zona livre de ondas eletro-
magnéticas (geradas pela 
transmissão de sinais de 
telefones móveis, televisão 
via satélite e outros).

O Bingo, acrônimo 
em inglês para “Oscilações 
Acústicas Bariônicas em 
Observações Integradas 
de Gás Neutro”, será fonte 
de conhecimento científico 
para pesquisas internacio-
nais e também vai propor-
cionar o desenvolvimen-
to de diversos setores na 
Paraíba como o turismo, 
a educação para jovens, a 
tecnologia, entre outros. 

Algumas etapas do 

projeto já estão em anda-
mento, mas o equipamento 
principal será um observa-
tório, da proporção de um 
grande estádio de futebol 
como o Maracanã, que irá 
identificar elementos no 
cosmos a partir da frequên-
cia que emitem. O Projeto 
Bingo é fruto de uma par-
ceria entre a Universida-
de de São Paulo (USP), o 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), a 
Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) 
e instituições da China, do 
Reino Unido e de sete ou-
tros países.

Foto: Secom-PB

Entidades repudiam agressões a 
jornalistas em evento de Bolsonaro

Equipes de reportagem fo-
ram agredidas durante visita do 
presidente Jair Bolsonaro em Ita-
maraju, extremo sul da Bahia, por 
seguranças e apoiadores do chefe 
do Executivo, no último domingo. 
Camila Marinho e Cleriston Santa-
na, ambos da TV Bahia, afiliada da 
Rede Globo, e Xico Lopes e Dário 
Cerqueira, da TV Aratu, afiliada do 
SBT no Estado, faziam a cobertura 
do evento quando foram surpreen-
didos pelas agressões.

Em nota, a Associação Brasi-
leira de Imprensa (ABI) apresenta 
sua solidariedade aos repórteres e 
repudiou a ação dos apoiadores do 
presidente. “Mais uma vez, incenti-
vados pelos discursos criminosos 
contra o exercício constitucional 

do jornalismo pelo ainda presi-
dente Jair Bolsonaro – considera-
dos pela Advocacia-Geral da União 
como “liberdade de expressão” 
-, seguranças e milicianos bolso-
naristas agrediram profissionais 
da imprensa”, afirma a entidade 
em nota assinada pelo presidente 
Paulo Jerônimo.

A associação vai além e so-
licita o afastamento imediato do 
segurança. “A ABI exige o afasta-
mento imediato do segurança do 
presidente Bolsonaro, além da sua 
denúncia à Justiça, juntamente com 
o outro agressor, ambos perfeita-
mente identificáveis pelas imagens. 
Cabe aos democratas repudiarem 
mais esta agressão, que tem o ob-
jetivo de cercear e intimidar o livre 
exercício do jornalismo, na tenta-
tiva de impedir a plena circulação 
das informações”, ressalta a nota.

Na ocasião, o presidente 
visitava o local que vem sofren-
do com fortes chuvas, quando as 
equipes de reportagem tentaram 
se aproximar para entrevistá-lo, 
erguendo os microfones em sua 
direção. Neste momento, um dos 
seguranças impediu a aproxima-
ção, chegando a segurar a repórter 
Camila Marinho pelo pescoço, na 
tentativa de aplicar o golpe “mata-
leão”, segundo a TV Bahia. 

Além da ABI, outras entida-
des representativas da imprensa 
e de jornalistas vieram a público 
para repudiar a ação. A Federação 
Nacional dos Jornalistas (FENAJ) 
e o Sindicato dos Jornalistas da 
Bahia (Sinjorba) emitiram nota 
conjunta em que se solidarizam 
com os profissionais e pedem posi-
cionamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

O Governo do Esta-
do, por meio do Programa 
Empreender-PB, vai abrir, 
amanhã, a partir das 8h, ins-
crições para concessões de 
crédito para o município de 
João Pessoa, e na quinta-feira 
(16), também a partir das 8h, 
para Campina Grande.

Serão disponibilizadas 
200 vagas para João Pessoa e 
100 para Campina Grande, e 
assim os cadastros serão rea-
lizados até o preenchimento 
das vagas. As inscrições po-
derão ser feitas no site www.
empreender.pb.gov.br

As vagas disponibiliza-
das abrangem as linhas de 
crédito Empreender Pessoa 
Física, Empreender Juven-

tudes, Empreender Profis-
sional Liberal e Empreender 
Profissional Liberal Juven-
tudes. A equipe orienta aos 
interessados que façam a 
leitura do Edital (disponível 
no site) para verificar a docu-
mentação obrigatória.

 
Empreender-PB
O programa visa incen-

tivar a geração de ocupação 
e renda entre os empreen-
dedores paraibanos, bem 
como apoiar e fortalecer a 
economia solidária, o mi-
croempreendedor indivi-
dual, o microempresário e 
as cooperativas de produção 
paraibanas.

O Programa possui as 

seguintes linhas de crédito: 

Pessoas físicas
Empreender Artesanato, 

Empreender Cultural, Em-
preender Juventudes, Em-
preender Motociclista Profis-
sional, Empreender Mulher, 
Empreender Pessoa Física, 
Empreender Profissional Li-
beral e Empreender Profis-
sional Liberal Juventudes. 

Pessoas jurídicas
Empreender Coopera-

tivas, Empreender Cultural, 
Empreender Inovação Tec-
nológica (ME-MPE-EPP), 
Empreender Inovação Tec-
nológica (MEI-EI-EIRELI) e 
Empreender Pessoa Jurídica.

Empreender abre inscrições 
para JP e Campina Grande

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

Instabilidade em sistema segue 
prejudicando números da Covid

A instabilidade apresenta-
da pelos sistemas de notifica-
ção de casos e doses de vacinas 
contra a Covid-19 nas platafor-
mas do Ministério da Saúde, 
desde a última sexta-feira, per-
siste e vem influenciando todos 
os estados do país no registro 
e atualização de novos casos 
da doença. Foram afetados os 
sistemas e-SUS Notifica, Sivep 
Gripe e SI-PNI.

Desde domingo, a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
publica os boletins diários ape-
nas com os números de ocupa-
ção de leitos, controlados pelo 
próprio Estado. Até o início da 
tarde de ontem, a Paraíba re-
gistrou uma ocupação de 18% 

em leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico), em todo 
Estado. Entre as macrorregiões 
de saúde, a maior ocupação de 
leitos de UTI é centralizada na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, com 33%. Em seguida, 
a região do Sertão aparece com 
31%. Enquanto que a região 
sediada por Campina Grande 
que conta com mais 69 cidades 
possui apenas 2% de ocupação 
em UTI. Os dados das macror-
regiões são referentes aos leitos 
para adultos.

Entre domingo e ontem, o 
Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar confirmou a hospi-
talização de 11 pacientes nos 
leitos de hospitais públicos que 
são referência para o tratamen-
to da doença. Ao todo, a Paraí-
ba tem 87 pessoas internadas 

entre leitos de enfermaria e 
de UTI. A última atualização, 
mesmo sem todos os dados, 
ocorreu no sábado, constatan-
do 18 casos de Covid-19, sendo 
todos moderados ou graves, 
que possuem necessidade de 
internação, além de três faleci-
mentos ocorridos entre 8 e 11 
de dezembro. Até então, o Es-
tado acumulava 462.585 casos 
confirmados da doença, onde 
9.559 vieram a óbito e 357.538 
pacientes são considerados re-
cuperados da doença. 

Desde sexta-feira, os siste-
mas estão instáveis devido ao 
ataque hacker contra o site do 
Ministério da Saúde. O ministro 
da pasta, Marcelo Queiroga, in-
formou que a expectativa para 
normalização dos bancos de 
dados deve acontecer até hoje.

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

exige. Foi um esforço grande 
de todo o time da educação e 
avançamos muito”, observou 
João Azevêdo.

Além disso, o governador 
destacou também os convênios 
que estão sendo feitos com os 
municípios paraibanos na área 
da educação. “Isso resulta na 
construção de creches, refor-

mas de escolas, construção 
de escolas municipais, giná-
sios, ônibus repassados para 
transporte escolar, etc. Enfim, 
foi um ano difícil por causa da 
pandemia, mas extremamente 
produtivo naquilo que se refere 
à educação”, avaliou.    

Entre as ações que se 
destacam em 2021, na área 

de educação, estão: reformas/
manutenção e ampliação de es-
colas (R$ 81,1 milhões); cons-
trução de novas escolas (R$ 
39,1 milhões); implantação de 
73 escolas integrais (R$ 20,2 
milhões); um milhão de cestas 
básicas para os estudantes (R$ 
45,2 milhões); chips 3g/4g (R$ 
14 milhões); TV Paraíba Educa 

(R$ 1,6 milhão), entre outros 
investimentos.

Em Ciência e Tecnologia, 
pela Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq), neste ano de 2021, a 
Paraíba ultrapassou o número 
de editais lançados nos dois 
últimos anos. Foram 51 edi-
tais, somando um investimento 

de mais de R$ 54,5 milhões. 
“Esses investimentos incluem 
bolsas de iniciação científica, 
bolsas de mestrado, bolsas de 
doutorado, edital de fomento 
a pesquisadores, enfim, to-
dos esses editais valorizam 
a infraestrutura de pesquisa 
do Estado que faz com que a 
Paraíba seja um dos líderes 
na formação de recursos hu-
manos qualificados”, frisou o 
secretário de Estado da Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado.

O secretário ainda acres-
centou que durante este pe-
ríodo de pandemia, o Estado 
fez o possível para atingir o 
máximo de alunos, fazendo 
com que as desigualdades 
fossem diminuídas. “A Paraí-
ba se saiu bem, temos várias 
avaliações externas de ensino 
remoto com notas positivas. 
Esse trabalho foi coroado 
quando o governador rece-
beu em São Paulo, o prêmio de 
Boas Práticas do CLP pelo re-
conhecimento à qualidade do 
Paraíba Educa. Isso represen-
ta o esforço de um Governo 
que enxerga a educação como 
essencial para o desenvolvi-
mento do Estado”, comentou 
Cláudio Furtado.

A Rede Estadual  da PB é 
composta por 657 escolas, 

246 mil estudantes e 
17 mil professores
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Aumento deste tipo de processo nos cartórios paraibanos, chamado apostilamento, é relativo ao segundo semestre deste ano

Validação de documentos para 
morar no exterior cresce 124%

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de dezembro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

As dificuldades econô-
micas do país e a falta de 
perspectiva profissional 
tem influenciado muitos 
brasileiros e, sobretudo, 
paraibanos a buscarem 
uma condição de vida me-
lhor no exterior. Na Paraíba, 
dados do Colégio Notarial 
do Brasil mostraram que o 
número de apostilamentos 
de documentos - serviço de 
validação de documentos 
escolares e de dupla cidada-
nia feitos em cartórios - au-
mentou 124% no segundo 
semestre deste ano.

Os números do Colégio 
Notarial do Brasil mostram 
que entre junho e novembro 
de 2021 foram realizados 
mais de 4.261 apostilamen-
tos na Paraíba, enquanto no 
mesmo período do ano pas-
sado foram validados 1.899 
documentos. 

Observando apenas as 
solicitações de visto para 
estudos ou abertura de pro-
cessos de dupla cidadania, 
o crescimento foi de 166%, 
passando de 912 no segun-
do semestre do ano passa-
do, para 2,4 mil no mesmo 
período de 2021.Em 2020, 
os documentos apostilados 
representavam 48% do total 
de atos praticados, enquan-
to em 2021 já representam 
57% das solicitações. 

Viver no exterior
Um casal de paraibanos 

integram esse incremento 
no número de pessoas ten-
tando a vida no exterior. 
Rammon Monte, de 32 anos, 
e Clara Lúcio, de 30, inicia-
ram a jornada de moradia 
no Canadá há três meses. 
A motivação para a busca 
de um novo estilo de vida 
partiu, principalmente, por 
uma questão de melhores 
perspectivas profissionais, 
mas também por motiva-
ções políticas diante da 
degradação da economia 
brasileira nos últimos anos.

Rammon Monte, que é 
jornalista, explicou que o 
desejo de voltar a morar 
fora sempre esteve presente 
após ter vivido no Canadá 
há 10 anos. O trabalho foi 
convencer a esposa a em-
barcar na jornada de cons-
tituir uma família distante 
do país em que nasceram. 
O estalo que transformou o 
desejo em realidade veio a 
partir das eleições de 2018.

“Em 2018, com o re-
sultado das eleições, foi 
a gota d'água, foi quando 
a gente decidiu não ficar 
em um país governado por 
esse cara. Botamos a mão na 
massa de fato para ir embo-
ra, buscando melhor qua-
lidade de vida, segurança, 
naquele momento buscando 
civilidade e aí começamos 
todo o processo, que foi bas-
tante demorado”, comentou.

O plano inicial do casal, 
que conta toda a aventura 
de morar fora por meio 
de um perfil no Instagram 
batizado de “Viagem aos 

Montes” (@viagemaosmon-
tes), era de morar na Nova 
Zelândia, mas o processo 
de ida ao país da Oceania 
paralisou com a chegada da 
pandemia no início do ano 
passado.

“A gente já tinha conse-
guido o visto para lá, estava 
tudo certo para embarcar, 
mas dois meses antes de 
embarcar estourou a pan-
demia e a Nova Zelândia 
se fechou para todo lugar. 
Não conseguimos mais em-
barcar e voltamos nossas 
atenções para o Canadá. 
Esse processo em si foi bem 
burocrático, muitos docu-
mentos, muita angústia, 
muita espera. Uma grana 
elevada também, porque 
Clara veio com visto de es-
tudo e eu com a permissão 
de trabalho”, explicou Ram-
mon Monte

Porém, para driblar a 
ansiedade e conseguir dar 
andamento ao trâmite bu-
rocrático, Clara Lúcio conta 
que o casal precisou pagar 
consultorias que ajudaram 
a regularizar a papelada. 
“Contamos com o apoio 
de uma consultora educa-
cional, uma consultora de 
imigração, duas empresas 
que ajudaram nesse pro-
cesso. Por conta disso foi 
um investimento a mais 
que a gente decidiu fazer, 
dinheiro a mais para gas-
tar para simplesmente ser 
algo menos trabalhoso para 
a gente, até porque a gente 
tinha outras preocupações, 
outras coisas para se dedi-
car”, ressaltou.

Processo mais acessível e eficiente
O processo para retirada dos vistos 

requer paciência por parte de quem de-
seja morar fora do país, mas poderia ser 
pior sem a atuação dos cartórios, um fato 
recente, convencionado a partir de 2016. 
“Notamos um grande aumento na Paraí-
ba, mais de 100%, isso mostra o acerto da 
delegação deste novo serviço aos cartórios, 
tornando-o mais acessível ao cidadão, 
que pode se dirigir a qualquer unidade 
credenciada, e também mais eficiente e 
rápido, não dependendo mais de tantas 
etapas como quando era feito pelos órgãos 
públicos”, explica o presidente do Colégio 
Notarial do Brasil – Seção Paraíba (CNB/PB), 
Sérgio Albuquerque.

A pandemia adicionou mais alguns 
meses de espera para preparação da do-
cumentação. Em média, segundo Rammon 
Monte, o processo de retirada dos vistos 
para o Canadá durava de quatro a cinco 
meses, porém, neste período pandêmico, 
todo o trâmite gerou aproximadamente 
10 meses de espera por parte do casal pa-
raibano. Apesar da espera, da ansiedade, 
Rammon e Clara estão curtindo o novo mo-
mento e melhorando dia a dia a adaptação 
ao novo país.

“Eu me surpreendi muito comigo mes-
mo, eu não achava que eu iria ficar tão 
tranquila, resolvendo as coisas, buscando 
trabalho, estudando, conhecendo outras 
pessoas, vivendo em outro país como eu 
estou. A adaptação tem sido mais rápida do 
que eu esperava. É tudo questão de buscar 
informação e de querer, é muito bom se 
acostumar com coisa boa, é muito mais 

fácil”, compartilhou Clara.
Se depender do casal, o pensamento 

é permanecer no Canadá, constituir família 
no exterior, ter filhos e voltar ao Brasil a 
passeio, é o que conta Rammon Monte. 
“Quando a gente veio para cá, nosso plano 
era ficar, não voltar ao Brasil. A gente sabe 
que muita coisa vai acontecer, temos quase 
três meses aqui, tem muita coisa pra viver, 
mas a ideia é não voltar, é constituir famí-
lia aqui, ter filhos, que é um dos motivos 
pelos quais a gente pensou em vir, criar 
nosso filho em um país que tenha mais 
liberdade. Estou trabalhando, Clara está 
estudando e trabalhando também. Temos 
amigos, nosso apartamento, nosso carro, 
estamos habituados à cidade, a adaptação 
está sendo boa”, relatou.

O maior desafio da adaptação, o jovem 
casal enfrenta neste momento. Longe do 
verão e das praias quentes de João Pessoa, 
onde moravam, Rammon e Clara estão 
vivendo sob um rigoroso inverno na cidade 
de London, na província de Ontário. “Agora 
está vindo inverno, vamos ver como vai ser 
a adaptação ao frio. Estamos enfrentando 
agora uma temperatura de -5°C, em janeiro 
pode chegar a -20°C. Vamos ver como vai 
ser a adaptação”, comentou Rammon.

Dados do Ministério das Relações Exte-
riores mostram um aumento de quase 20% 
no número de brasileiros vivendo no exterior 
em comparação com 2018, isso sem se 
computar o número daqueles que vivem 
ilegalmente. Ainda segundo a pasta, 4,2 
milhões de brasileiros moram atualmente 
longe do país.

Pessoas que querem viver fora do país recorrem ao serviço de apostilamento oferecido pelos cartórios, para que os documentos brasileiros sejam reconhecidos nos países de destino

Procedimento 
é aceito por 
118 países

O apostilamento, reali-
zado em cartórios de todo o 
país, é utilizado para auten-
ticar e permitir o reconheci-
mento mútuo de documen-
tos brasileiros em outros 118 
países. Entre os documentos 
mais comuns de serem apos-
tilados estão as certidões de 
nascimento, casamento e óbi-
to, as escrituras de divórcio, 
inventário, compra e venda e 
união estável, procurações, 
testamentos, diplomas, histó-
ricos e certificados escolares. 

O serviço visa dar agi-
lidade e rapidez ao reco-
nhecimento e autenticidade 
internacional de diferentes 
documentos dos países signa-
tários da Convenção de Haia, 
firmado em 1965, na Holan-
da. Sob coordenação e regu-
lamentação de aplicação do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), a Convenção entrou em 
vigor no Brasil em 2016. Em 
junho de 2021 a base de da-
dos do Apostilamento do CNJ 
foi migrada para o sistema 
gerido pelo Colégio Notarial 
do Brasil – Conselho Federal.

O Colégio Notarial do Bra-
sil – Seção Paraíba (CNB/PB) 
é a entidade de classe que re-
presenta institucionalmente os 
tabeliães de notas do estado da 
Paraíba. O Colégio tem realiza-
do diversas atividades a fim de 
integrar os notários do Estado 
e atualizá-los tanto com as novi-
dades gerais, como as segmen-
tadas de sua natureza.

Documentos mais comuns 
apostilados são certidões 

de nascimento, casamento 
e óbito, as escrituras de 
divórcio, inventário e 
documentos escolares. 

Casal Clara Lúcio e 
Rammon Monte fez 
o apostilamento 
de documentos 
após decidir ir 
morar no Canadá

Foto: Arquivo pessoal

A alta
Foram 912 apostilamentos 
no segundo semestre de 

2020, subindo para 2,4 mil 
no mesmo período deste ano

Foto: Agência Brasil
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Desidratação e insolação são problemas comuns neste período do ano em que as temperaturas são mais elevadas 

Excesso de calor pode causar 
problemas graves à saúde

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

O verão ainda não co-
meçou, mas as altas tem-
peraturas já fazem parte 
do dia a dia do povo pa-
raibano. Em João Pessoa, 
a sensação térmica elevada 
começa sentida ainda nas 
primeiras horas da manhã. 
O período é convidativo 
para uma série de ativi-
dades e, na maioria delas, 
a população precisa lidar 
e conviver com o calor de 
forma harmônica e com 
muitos cuidados para que a 
diversão não se transforme 
em um dos muitos males 
que o calor excessivo pode 
acarretar.

O período em que  as 
temperaturas superam os 
30 graus centígrados exi-
ge de todos uma atenção 
redobrada com relação à 
saúde. Isto porque, o calor 
pode provocar uma maior 
incidência de doenças e 
m a l e s  q u e 
são capazes 
de ocasionar 
p r o b l e m a s 
graves e até 
irreversíveis. 

A dupla 
de tempera-
tura quente e 
baixa umida-
de relativa do 
ar provocam 
o tempo seco, 
p r i n c i p a l 
causador e agravador de 
problemas respiratórios, 
insolação, infecções na 
pele, mudança na pressão 
arterial e até infartos.

Desidratação
O principal problema 

ocasionado pela alta tem-
peratura é a desidratação. 
O calor provoca uma perda 
excessiva de líquidos e sais 
minerais que, muitas vezes, 
não são repostos. Além da 
baixa ingestão de água e ex-
posição ao sol, a desidrata-
ção pode ser causada por 
problemas de intoxicação 
alimentar, gerando vômitos 
e diarreia. Nestes casos, os 
sintomas mais comuns são 
mal-estar, fraqueza, resse-
camento das mucosas dos 
olhos, boca e pele, diminui-
ção da quantidade de urina 
e irritabilidade. 

“É o mais agudo e mais 
fácil de acontecer, sendo 
crianças e idosos mais 
suscetíveis. As crianças 
porque perdem água mais 
rápido e se hidratando me-
nos, já os idosos também se 
hidratam menos e tem uma 
reserva de água corpórea 
muito menor”, ressaltou 
João Rodolfo, médico 

A prevenção passa pela 
adequação ao período: in-
gestão de muito líquido, 

alimentos frescos e uso de 
roupas adequadas para a 
estação que possibilitem 
maior frescor. É indicado 
reduzir o período de longa 
exposição ao sol, preferin-
do sombra.

Outro problema co-
mum é a insolação, moti-
vada pela maior incidência 
e intensidade de raios sola-
res. Desse modo, a exposi-
ção ao sol é mais constante, 
até mesmo em ambientes 
fechados, principalmente 
para a população que se 
encontra em período de 
férias. 

A insolação ocorre 
devido a um distúrbio que 
controla a temperatura 
corporal devido a longa ex-
posição ao sol, provocando 
dificuldade para respirar, 
fraqueza, mal-estar, tontu-
ra, desmaios, batimentos 
cardíacos acelerados, vômi-
tos e queimaduras de pele. 

Os problemas, no en-
tanto, vão além e podem 

causar pro-
blemas ir-
reversíveis 
e fatais, nes-
ses casos, os 
médicos in-
dicam que a 
atenção aos 
s i n t o m a s 
s e j a  re d o -
brada, bem 
c o m o  o s 
p r i m e i r o s 
socorros. É 

indicado o uso de prote-
tor solar, beber, no mínimo, 
dois litros de água por dia, 
e, principalmente, evitar ao 
máximo a longa exposição 
ao sol nos períodos em que 
os raios solares são mais 
intensos, das 10h às 16h.

O calor provoca tam-
bém o aumento de proble-
mas respiratórios já que 
o ar seco resseca as vias 
aéreas e mucosa nasal, 
permitindo que o aparelho 
respiratório fique mais sus-
cetível à infecções e agra-
vamento de patologias 
pré-existentes como asma, 
bronquite, rinite e sinusite. 

Tais problemas res-
piratórios causam ainda 
irritações nos olhos, com 
ardência, vermelhidão, co-
ceira e até conjuntivite alér-
gica. Entre as indicações 
para evitar o agravamento 
do quadro respiratório, 
está também a maior in-
gestão de líquidos, manter 
ambientes arejados, evitar 
banhos quentes e manter 
a pele sempre hidratada, 
além de evitar exercícios 
intensos que precisem de 
um esforço maior para res-
pirar.

Micoses e infecções são frequentes
A pele também é atingida dire-

tamente pelo excesso de calor, sendo 
as micoses, infecções causadas pela 
proliferação de fungos, os males 
mais frequentes. Os cuidados são 
para manter a pele seca, usar roupas 
leves e sapatos abertos para evitar 
a reprodução dos microorganismos 
que podem aparecer em dobras, 
como entre os dedos, axilas e virilhas, 
com aparecimento mais constante de 
vermelhidão, ressecamento da pele 
e coceira. Comum nas saídas para 
praias e piscinas, o compartilhamento 
de toalhas ou outros objetos pessoais 
são vistos de forma negativa e deve 
ser evitado. Nos ambientes públicos, 
o cuidado é para evitar andar descal-
ço e ficar atento para o uso de áreas 
comuns como piscinas, banheiros e 
vestiários.

A circulação sanguínea também 
sofre com alterações durante o perío-
do, isto porque, motivado pelo período 
de férias e festividades, é comum que 
as pessoas passem mais tempo ocio-
sas, afetando a circulação. Além disso, 
o calor potencializa esse efeito, já que 
os vasos se dilatam e o sangue passa 
a ficar acumulado em determinadas 
regiões. O efeito disso é o inchaço, 
por isso, a atividade física de baixa 
intensidade como caminhadas curtas 
são indicadas.

O excesso de calor provoca tam-
bém a queda da pressão arterial, com 
sintomas de tontura, vista embaçada 
e desmaios. Isso porque os vasos san-
guíneos se dilatam mais e, para quem 
sofre com pressão baixa, o sangue 
passa a ter dificuldade de chegar a 
todos os órgãos e tecidos. Para fugir 
disso, a receita básica é a hidratação. 
Manter o corpo bem hidratado irá 
evitar a dilatação causada 
pela desidratação.

Outro pro-

blema, considerado o mais grave, está 
relacionado com infarto e derrame. 
A desidratação faz com que vasos 
sanguíneos apertem, dificultando a 
passagem de sangue para os órgãos e 
tecidos, possibilitando pressão arterial 
e redução dos batimentos cardíacos, 
principalmente em pessoas que já 
apresentam comorbidades como co-
lesterol alto, hipertensão, problemas 
cardiovasculares, diabetes e obesi-
dade. Pessoas que fazem parte desse 
grupo devem redobrar a atenção para 
os sinais que o corpo apresenta, man-
ter uma boa hidratação e alimentação 
leve, além de praticar caminhadas em 
horários mais frescos.

“Como o calor excessivo está 
ligado a uma exposição solar mais 
intensa, os cuidados principais são: 
se hidratar bastante, tomar muita 
água, sucos de frutas, água de coco, 
principalmente sucos não industriali-
zados e não adoçados. Usar roupas 
leves, evitar longa exposição ao sol. 
Na alimentação, evitar alimentos 
muito pesados de difícil digestão. 
Usar protetor solar, chapéu, guarda-
sol, o que puder usar, é importante”, 
afirmou João Rodolfo Moura, médico 
de família e comunidade.

Para atendimento primário, é 
indicado que se busque médicos que 
atuem na clínica geral ou medicina de 
família e comunidade, que são mais 
generalistas quanto a clínica, a não ser 
que sejam sintomas mais graves, onde 
as pessoas podem acionar o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) ou levar as pessoas para Uni-
dades de Pronto Atendimento (UPA).

Cuidado 
contínuo 
com a pele 

Segundo a Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia (SBD), 
pelo menos 205 mil brasilei-
ros receberam diagnóstico de 
câncer de pele nos últimos oito 
anos, sendo 32 mil registrados 
como óbitos em decorrência da 
doença, com alta probabilidade 
de casos subnotificados que au-
mentam ainda mais os números.

O câncer de pele é provo-
cado pelo crescimento anormal 
das células que compõem a pele. 
E se manifestam de diferen tes 
tipos, no entanto, todos eles 
apresentam altos percentuais 
de cura, em caso de diagnóstico 
e tratamento precoce. A causa 
principal é a exposição solar 
exagerada e desprotegida ao 
longo da vida, além dos episó-
dios de quei madura solar.

Mesmo sendo um proble-
ma que atinge cada vez mais 
pessoas, existem perfis mais 
propensos para o desenvolvi-
mento do câncer entre eles pes-
soas que possuem pele, cabelos 
e olhos claros; com histórico 
familiar da doença; portadores 
de múltiplas pintas pelo corpo; 
e pacientes imu nossuprimidos 
ou transplantados.

Em dezembro, dermatolo-
gistas e médicos de todo o país 
alertam para os maiores cuida-
dos e conscientização sobre o 
câncer de pele, marcando o mês 
como “dezembro laranja”.

“A exposição continuada 
ao sol leva ao aparecimento de 
manchas hipocrômicas (man-
chas claras) e hipercromias 
(manchas escuras), além do 
câncer de pele, em seus diver-
sos tipos. Então a indicação é 
sempre usar protetor solar, mes-
mo que você ache que não vá se 
expor ao sol, porque recebe essa 
exposição de maneira indireta, 
além do calor excessivo. Roupas 
com proteção também são indi-
cadas. [Para protetores,] o fator 
50 ou acima é o mais indicado. 
Evitar ainda a exposição ao sol 
em horários de pico dos raios 
UVB (Ultraviolate B), que são 
mais nocivos, e UVA (Ultravio-
late B), que são mais tranqui-
los. Os raios UVB começam a 
aumentar a incidência a partir 
das 10h da manhã até às 15h”, 
declarou João Rodolfo Moura. Os 
do tipo UVB causam queimadu-
ras e estão mais associados ao 
câncer de pele. 

Em caso de surgimento de 
sinais e sintomas suspeitos, o 
médico dermatologista deve ser 
consultado para fazer o diag-
nóstico precoce do quadro. Se 
for constatada uma lesão can-
cerosa, ele orientará o início 
do tratamento indicado para 

cada grau da lesão e para cada 
paciente. É preciso prestar a 
atenção em pintas que cres-

cem, manchas que aumentam, 
sinais que se modificam ou fe
ridas que não cicatrizam, pois 
esses são sinais que revelam um 
possível câncer.

Atenção
Temperatura elevada e 

baixa umidade relativa do ar 
deixam o tempo seco, 

sendo a principal causa de 
problemas respiratórios

Verão ainda não começou, porém temperaturas mais elevadas já são sentidas em todo o território paraibano

Foto: Pixabay

Especialistas 
recomendam o uso 
de roupas claras e 

protetores solares com 
fator 50, ou acima, para 

proteger a pele

Os raios UVB, mais nocivos à pele 
e que ampliam as chances de se 
desenvolver o câncer de pele, 
ocorrem entre 10h e 15h
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Aysla Camilo foi presa ontem, mas negou o crime. Ela revelou que teve uma discussão com Yasmin por causa de cliente

Uma mulher trans iden-
tificada por Aysla Camilo do 
Nascimento (nome social), de 
24 anos, foi presa na manhã de 
ontem como principal suspei-
ta de participação no assassi-
nato da também trans Yasmin, 
ocorrido na madrugada do 
último dia 8, no bairro de Ma-
naíra, em João Pessoa. Ela foi 
morta a golpes de faca.

Acompanhada de um 
advogado, a mulher trans se 
apresentou na Delegacia de 
Homicídios da capital e, após 
prestar depoimento, foi enca-
minhada para ser submetida 
a exame de corpo de delito 
no Instituto de Polícia Cien-
tífica. Um aparelho celular 
foi apreendido e passará por 
exame. Na manhã de hoje, a 
suspeita será submetida à au-
diência de custódia. 

A delegada Luiza Cor-
reia, que investiga o caso, dis-
se que já existia um mandado 
de prisão temporária contra 
a suspeita, sendo solicitada 
também a apreensão do apa-
relho celular e a quebra do 
sigilo. “A suspeição seria de 
uma mandante e não execu-
tora”, explicou a delegada. 

Ao ser ouvida na delega-
cia, a suspeita disse que teve 
uma discussão com a vítima 
sobre disputa por clientes, no 
entanto, negou envolvimento 
com o assassinato de Yasmin. 
O advogado que acompanhou 
Aysla disse que tem como 
provar sua inocência e que 
ela estava em um restaurante 
no dia do crime.

Independentemente da 
prisão da suspeita, a polícia 
continua as investigações na 
tentativa de identificar outros 
possíveis envolvidos com o 
assassinato.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Trans é suspeita de participar 
da morte de colega na capital

Fim de semana

PM prende 145 suspeitos de 
crimes e apreende 24 armas

A Polícia Militar pren-
deu e apreendeu 145 sus-
peitos de crimes, no último 
fim de semana, em ações e 
operações realizadas em 
várias cidades paraibanas. 
Também houve a apreen-
são de 24 armas de fogo, 
recuperados 20 veículos 
com queixas de roubo e 
realizados 1.401 atendi-
mentos à população.

Entre as ações de 
resposta aos crimes, está 
a que apreendeu em fla-
grante dois adolescentes 
suspeitos de praticar um 
sequestro-relâmpago con-
tra um motorista que faz 
transporte por aplicativo, 
na orla de João Pessoa. 
Com a dupla, foi apreen-

dido um revólver e recu-
perados todos os objetos 
da vítima.

Operação Nômade
Na noite do último 

sábado, policiais militares 
prenderam três integran-
tes de uma facção crimi-
nosa na cidade de Jacaraú. 
As equipes policiais esta-
vam em rondas quando 
receberam informações 
de que havia três homens 
armados em uma casa na 
localidade “Favelinha de 
Jacaraú” e que se prepa-
ravam para cometer um 
homicídio. Rapidamente, 
as equipes foram ao local 
e efetuaram um cerco, en-
tretanto, os criminosos, ao 

perceberem a presença 
dos policiais, efetuaram 
vários disparos, que hou-
ve resposta das equipes de 
segurança.

Após o confronto, os 
suspeitos foram rendidos 
e assumiram que eram inte-
grantes de uma facção e que 
estavam ali para matar um 
membro de uma gangue 
rival. Com o trio, os policiais 
apreenderam três armas 
de fogo, várias munições, 
além de dezesseis pinos de 
cocaína e celulares.

Os suspeitos de 18, 19 
e 20 anos, e todo material 
apreendido, foram entre-
gues para Delegacia de Ma-
manguape, para os demais 
procedimentos cabíveis.

Foto: Ascom/PMPB

Na cidade de Jacaraú, foram presos integrantes de uma facção quando se preparavam para matar inimigos

Os hospitais de Emer-
gência e Trauma de João 
Pessoa e Campina Grande 
divulgaram as ocorrências 
do último fim de semana. 
No total, foram 766 atendi-
mentos nas duas unidades 
prisionais. Na capital, foram 
atendidas 316 vítimas, sendo 
que 123 foram considerados 
casos graves ou gravíssimos. 
Nesse período, a unidade de 
saúde realizou 53 procedi-
mentos cirúrgicos de alta 
e média complexidade. O 
balanço tem como base as 
entradas realizadas na meia-
noite de sábado (11) até as 
23h59 de domingo (12).

Em João Pessoa, as ocor-
rências envolvendo quedas 
lideraram as entradas da 
emergência, com 74 casos, 
seguidas por 59 acidentes 
de moto. Outros casos regis-
trados na unidade de saúde 
foram corpo estranho (28), 
trauma (21), agressão física 
(oito), acidente de automó-
vel (oito), acidente de bici-
cleta (sete), arma branca 
(cinco), arma de fogo (cin-
co), atropelamento (cinco) 
e queimadura (quatro). Os 
casos clínicos em destaque 
foram Acidente Vascular Ce-

rebral (18) e Acidente Vas-
cular (três).

O bairro do Valentina 
lidera os atendimentos com 
16 entradas, seguido por 
Cristo (12), Geisel (oito) e 
Mangabeira (seis). Já em re-
lação aos municípios Santa 
Rita lidera com 29, depois 
vêm Bayeux (13), Cabedelo 
(11), Mamanguape (seis) e 
Conde (cinco).

Campina Grande
No Hospital de Trauma 

de Campina Grande deram 
entrada 450 pacientes, sen-
do atendidas 98 vítimas de 
quedas, superando os aci-
dentes de moto (74). Outros 
casos de emergência regis-
trados foram acidente de 
automóvel (quatro), agres-
são física (11), vítimas de 
projéteis de arma de fogo 
(um), arma branca (quatro), 
atropelamentos (seis), quei-
madura (dois) e acidentes 
com bicicleta (um). 

Campina Grande regis-
trou 39 acidentes de motos 
atendidos no hospital, nes-
se fim de semana, seguido 
por Lagoa de Roça (seis), Es-
perança (três), Lagoa Seca 
(três) e Gado Bravo (três).

Hospitais de Trauma 
atendem 766 pacientes

A Emergência e Ur-
gência do Complexo Hos-
pitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro (CHRD-
JC), de Patos, esteve bem 
movimentada neste úl-
timo final de semana e 
registrou o atendimento 
a 193 pessoas. Comparan-
do os dados deste final de 
semana com o anterior, a 
unidade registrou um au-
mento de 22% nos aten-
dimentos de urgência e 
emergência e de 7% nos 
de sinistros de trânsito. 

De acordo com os 
dados, dos 193 pacien-
tes atendidos, 30 foram 
de pessoas que se en-
volveram em sinistros 
de trânsito, dos quais 28 
oriundos de acidentes 
com motos. O plantão de 
maior movimento foi o do 
sábado, quando 84 pes-
soas deram entrada na 
unidade, seguido do plan-
tão de domingo com mais 
82 atendimentos. Das 18h 
até a meia-noite da sexta-
feira, outras 27 pessoas 
passaram pela Urgência e 
Emergência do Complexo. 

Na Emergência, além 
dos casos envolvendo os 
acidentados com motos, 
bicicleta e automóvel, os 
demais motivos dos atendi-
mentos da unidade foram 
de pacientes com queda, 
dor abdominal, contusão 
diversa, dificuldade de res-
pirar, acidentes com animal 
peçonhento ou raivoso. 

Aumenta 
número de 
urgências 
no CHRD

A polícia está solici-
tando colaboração da po-
pulação para localizar e 
prender um homem que 
teria perseguido, atrope-
lado e matado, a golpes 
de machado, o motorista 
Antônio Carlos Cordeiro 
dos Santos, o “Júnior Cor-
deiro”, de 33 anos. O crime 
aconteceu no último do-
mingo, numa estrada vici-
nal. O caso está sendo in-
vestigado pelo Núcleo de 
Homicídios de Esperança.

A vítima residia em 
Alagoa Nova e teria ido a 
Matinhas para uma festa de 
casamento na área de lazer 
“Piscina do Isaias”. Testemu-
nhas disseram que o moto-
rista teria discutido com o 
dono da área de lazer e re-
solveu deixar o local.

O dono da área saiu 
em perseguição a “Júnior 
Cordeiro” e, ao alcançá-lo, 
atropelou o motorista e, 
depois, de posse de um 
machado, efetuou vários 
golpes na vítima, que teve 
morte imediata. 

Suspeito de 
assassinato 
é procurado 
pela polícia

A Polícia Federal cum-
priu ontem um mandado 
de busca e apreensão na 
cidade de Sousa, no Sertão 
do Estado. A ação faz parte 
da Operação Mercado Pa-
cificado, em parceria com 
o Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica 
(Cade) e o Ministério Pú-
blico Federal.

O objetivo era com-
bater crimes em licitações 
públicas e contra a ordem 
econômica, praticados por 
empresas de coleta, trans-
porte, tratamento e desti-
nação de resíduos, em sua 

maioria, hospitalares.
Ao formarem um car-

tel, essas empresas evi-
tavam guerra de preços e 
dividiam entre si clientes 
e licitações, originando o 
nome da operação. 

Segundo análise do 
Cade, além da Paraíba o 
grupo agia no Distrito Fe-
deral, Bahia, Minas Gerais, 
Maranhão, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul e São Paulo. Há 
ainda indícios de que Rio 
Grande do Norte e Santa 
Catarina também foram 
afetados. 

PF combate crimes 
de licitações públicas

Acidentes provocam várias 
mortes no fim de semana

Acidentes ocorridos 
tanto na capital como no 
interior da Paraíba provo-
caram várias mortes, sendo 
a maioria envolvendo mo-
tos. No bairro de Cruz das 
Armas, em João Pessoa, o 
piloto de uma moto, identi-
ficado por Ygor Nascimento 
dos Santos, de 19 anos – iria 
completar 20 anos hoje -, 
morreu ao colidir o veículo 
contra um poste, próximo 
ao cemitério do bairro.

Ygor Nascimento tra-
balhava em uma barbearia 
no Bairro das Indústrias, 
na capital, e tinha o sonho 
de ser influenciador digital. 
Na biografia de seu perfil 
nas redes sociais, há a mar-
cação de uma página em que 
motociclistas compartilham 
imagens empinando moto.

No interior
A maioria dos aciden-

tes foi verificada no do-
mingo (12), nas cidades 
de Tavares, Bananeiras e 
Catolé do Rocha. Na cidade 
de Tavares, Karina Morais, 
22 anos, e Lucas Lemos, de 
23, morreram após a moto-
cicleta que viajavam colidir 

contra um poste.   De acor-
do com a Polícia Militar, o 
casal retornava de uma fes-
ta. O prefeito do município 
de Tavares cancelou a festa 
e suspendeu as aulas das 
escolas municipais, pois 
Karina trabalhava em uma 
delas.

No distrito de Roma, no 
município de Bananeiras, 
um motociclista morreu 
após colidir contra outro 
veículo. A colisão ocorreu 
em uma localidade conheci-
da como Ladeira do Moura. 
Testemunhas informaram 
que o condutor do outro 

veículo permaneceu no lo-
cal e prestou assistência, no 
entanto, o motociclista não 
resistiu aos ferimentos.

Catolé do Rocha
U m  c a m i n h o n e i ro 

identificado por George, 
natural da cidade de Assu 
(RN), morreu após o veícu-
lo que dirigia ter tombado 
na rodovia que liga Paraíba 
ao Rio Grande do Norte. Ele 
morava em Nova Cruz (RN) 
e deixou esposa e um filho. 
A vítima ainda tentou pular 
do caminhão, mas acabou 
imprensado nas ferragens.
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Em Tavares, Lucas e Karina morreram após a moto bater em um poste
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Na Paraíba, equipes da Secretaria da Saúde percorreram 201 municípios para administrar esquema vacinal dos não imunizados

Terceiro Dia D vacinou mais de 
50 mil pessoas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), junto com 
201 municípios, realizou, 
sábado (11), o terceiro Dia 
D de Vacinação contra a do-
ença. Em todo Estado, foram 
vacinadas 50.332 pessoas. 

O secretário executivo 
da Saúde, Daniel Beltrammi, 
acompanhado da equipe da 
SES, visitou os locais de vaci-
nação nos municípios de João 
Pessoa, Cabedelo e Santa Rita. 
Ele falou da importância do 
trabalho em parceria. “O Dia 
D é uma chance de avançar-
mos com os reforços contra a 
pandemia e o Estado não pode 
fazer isso de forma isolada.  A 
participação dos municípios é 
essencial para que o trabalho 
saia a contento”, enfatizou.

Em Cabedelo, a vacina-
ção aconteceu no Cabedelo 
Club. Antes de ir trabalhar, 
o vendedor Gedean de Oli-
veira levou as duas filhas 
adolescentes, Jennyfe Lima, 
de 14 anos, e Estefane Lima, 
de 12 anos, para tomarem a 
segunda dose. “A gente per-
cebe que, depois da vacina, os 
casos diminuíram. Isso quer 
dizer que está dando certo. 
Na minha família todo mundo 
foi vacinado”, declarou.

Para a auxiliar de servi-
ços gerais Márcia Gonzaga, de 

41 anos, que também chegou 
cedo para se vacinar, a pre-
venção é muito importante. 
“A vacina não impede que a 
gente pegue a doença, mas o 
risco é bem menor”, observou.

No Mangabeira Shopping, 
em João Pessoa, onde teve 
ponto de vacinação, o movi-
mento estava bem intenso, 
mas Ronaldo Gomes, de 58 
anos, não se incomodou em 

esperar. Ele foi tomar a ter-
ceira dose. “A vacina é muito 
importante pra barrar essa 
doença que não está de brin-
cadeira”, alertou. 

Na cidade de Santa Rita, 
o Dia D aconteceu em qua-
tro lugares: CER, PAM e nos 
Conjuntos Eithel Santiago e 
Marcos Moura. O movimento 
estava bem tranquilo. “Roti-
neiramente, fazemos aqui um 

trabalho com várias ações, a 
exemplo de vacinação noturna 
nas comunidades e utilizamos 
muito as redes sociais, car-
ros de som, folders, tudo para 
chamar a atenção da popula-
ção. Ainda fazemos a busca 
ativa pelos usuários acamados 
e pessoas com dificuldades de 
locomoção”, pontuou o secre-
tário de saúde do município, 
Luciano Carneiro. 

QuanTiDaDE DE DosEs aDminisTraDas

n 2.231 doses administradas em pessoas com idade 

maior ou igual a 18 anos, para a 1ª dose;

n 12.295 doses administradas em pessoas com idade 

maior ou igual a 18 anos, para a 2ª dose;

n 12.481 – doses administradas em pessoas com 

idade maior ou igual a 18 anos, para o reforço;

n 539 doses de Janssen administradas em pessoas 

com idade maior ou igual a 18 anos, para reforço;

n 3.004 doses administradas em pessoas com idade 

maior ou igual a 12 e 17 anos, para a 1ª dose;

n 8.896 doses administradas em pessoas com idade 

maior ou igual a 12 e 17 anos, para a 2ª dose;

n 10.886 doses aplicadas pelo município de  

João Pessoa.

n 201 municípios participaram do Dia D.

Raiva animal 

Paraíba ultrapassa a meta 
da campanha de vacinação 

A Paraíba ultrapas-
sou a meta de imuniza-
ção de 80% dos animais 
do ciclo urbano contra a 
raiva animal. Este ano, 
foram vacinados 750.699 
animais, sendo 535.445 
cães e 215.254 gatos, o 
que equivale a 97,26% da 
cobertura. 

A raiva pode ser trans-
mitida aos humanos por 
mordidas, arranhões e 
saliva de animas infecta-
dos em contato com a pele 
lesionada, ou mucosas. De 
acordo com o chefe do Nú-
cleo de Zoonoses da Secre-
taria, Francisco de Assis 
Azevedo, a vacina é o úni-
co meio de prevenção do 
agravo, sendo destinada 
exclusivamente para cães 

e gatos, a partir de três 
meses de idade.

“Durante a campanha 
vacinamos as principais 
espécies animais respon-
sáveis pela raiva no ciclo 
urbano. Se imunizarmos 
essas espécies animais na 
sua totalidade, estamos 
contribuindo muito para 
que a raiva, que é uma 
doença que tem 100% de 
letalidade, seja excluída 
desse ciclo”, pontua. 

Agravo
A Paraíba não regis-

tra caso de raiva humana 
transmitida por cães há 22 
anos. Os dois últimos ca-
sos do agravo registrado 
no Estado foram em 2015, 
no município de Jacaraú, 

onde o animal envolvido foi 
um felino, contaminado por 
uma variante oriunda de 
morcegos hematófagos. E 
o outro foi no ano de 2020, 
no município de Riacho dos 
Cavalos, tendo como ani-
mal agressor uma raposa. 

A raiva é uma doença 
infecciosa aguda viral que 
atinge o sistema nervoso 
central, levando ao óbi-
to após uma curta evo-
lução. É um agravo que 
pode causar a morte em 
aproximadamente 100% 
dos casos, tanto para os 
humanos quanto para os 
animais, e a única forma 
de evitá-la é por meio da 
vacinação anual dos ani-
mais e que não possui 
contraindicação.

A vacina é o único meio de prevenção do agravo, sendo destinada exclusivamente para cães e gatos, a partir de três meses

Foto: Divulgação

O vendedor Gedean de Oliveira levou as filhas adolescentes Jennyfe Lima e Estefane Lima para tomarem a segunda dose

Foto: Ricardo Puppe/Secom-PB
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Forró na FCJA
Para celebrar o Dia Nacional do Forró, Fundação Casa de José 
Américo, em João Pessoa, promove exposições gratuitas de 
fotos e de capas de LPs sobre o tema. Página 12
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“Sobrevivência em plena 
quarentena / É sobre o ócio, é 
sobre o ódio, sobre o sistema / 
É sobre o que se faz com todos 
seus poemas / É sobre uma 
vida inteira paga como pena”. 
A pandemia do novo coronaví-
rus virou um tema recorrente 
em expressões artísticas feitas 
desde o ano passado. Enquanto 
o peso do isolamento é um dos 
tópicos do disco Espaço Justo 
- 2º Ato, a nova obra de Filosofi-
no explora inúmeras vivências 
passadas pelo cantor e compo-
sitor ao longo de sua vida.

Lançado recentemente, 
o disco é uma continuação do 
EP Espaço Justo - 1º Ato, que 
chegou às plataformas digitais 
em setembro de 2020 e conta 
com três faixas musicais e uma 
de declamação de poesia. Ra-
cismo, política, saúde mental, 
pertencimento na sociedade e 
a busca por um espaço justo. 
Filosofino tem muito a dizer 
com os dois trabalhos. “No dis-
co, falamos sobre ocupar um 
espaço de justiça na sociedade 
e superar as dificuldades de 
lidar com nossos próprios de-
mônios”, explica. 

E não há espaço de justiça 
que se ocupe sozinho. O senso 
de coletividade é frequente na 
obra de Filosofino, dos eventos 
de slam e batalhas de rap aos 
estúdios de gravação no BBS, 
um núcleo de produção cria-
tiva. Diversas faixas do disco 
foram feitas com parcerias mu-
sicais, como ‘Reload’, com o MC 
Karkará Kiriri e beats de Riegu-
late, ‘¼ de Fúria’, com beats de 
Matteo Ciacchi e letra feita em 
conjunto com Arthur Pessoa, 
e ‘Manifesto dos Cantos’, que 
conta com Yves Fernandes e 
Ana Morena, na bateria e baixo, 
respectivamente. 

“Eu sempre fui muito eclé-
tico e quando eu me tornei mú-
sico, passei a respeitar muito 
mais os gêneros musicais mais 
diversos possíveis. Na vivência 
da BBS, fiquei em contato com 
gente do rock, hip hop, coco, 
dub… Isso sempre foi um ponto 
positivo para a gente criar. Isso 
já é natural no nosso processo 
criativo”, disse. Ainda sobre 
linguagens diversas e coletivi-
dade, em novembro deste ano 
foi lançado o jogo Nomad Soul 
Zero, game da banda Rieg, no 

qual Filosofino é o protagonista 
da trama. Mari Santana, flautis-
ta e vocalista de apoio no disco 
Espaço Justo - 2º Ato, também é 
personagem do game.

Artista múltiplo, Caetano 
dos Santos, nome de batismo 
de Filosofino, conquistou o prê-
mio de Melhor Intérprete e o 2º 
lugar no 3º Festival de Música 
da Paraíba com a canção ‘Ma-
nifesto dos Cantos’, presente no 
2º Ato. Em 2021, ele garantiu 
o 3º lugar na categoria Melhor 
Artista de Hip Hop, no Prêmio 
Toroh de Música Independente 
da Paraíba. 

Espaço Justo - 2º Ato foi di-
rigido por Daniel Jesi, Riegulate 
e Matteo Ciacchi e o produtor 
paraibano Guirraiz assina a mix 
e master. O disco foi lançado 
pelo selo DoSol (RN) em parce-
ria com o estúdio de produção 
criativa BBS (João Pessoa).

‘Espaço Justo - 2º Ato’ explora inúmeras vivências passadas pelo cantor e compositor paraibano ao longo de sua vida

Filosofino lança disco que fala 
sobre luta por pertencimento

Através do QR Code acima, 
acesse as plataformas virtuais 

do artista paraibano

No disco, Filosofino reflete 
sobre ocupar um espaço de 
justiça na sociedade e superar 
as dificuldades de lidar com 
nossos próprios demônios

Foto: Bruna Dias/Divulgação
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Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Sobre o novo trabalho: “Não acredito que tenha sido terapêutico”
“Eu gosto de pensar na metá-

fora do castelo. Ninguém derruba 
um castelo com uma pedrada. 
Para ele cair, precisa estar fra-
gilizado. A pessoa fragilizada 
quando desaba é por conta de 
tempos que ela está ali, sucum-
bindo”. Uma das principais men-
sagens do ‘Espaço Justo’ aborda 
a importância da saúde mental, 
especialmente entre homens pre-
tos e periféricos. “Botar a máscara 
/ ir para um baile / achar que eu 
sou de aço / essa é a lágrima do 
palhaço”, rima Filosofino na faixa 
‘¼ de Fúria’. 

“Sempre tive dificuldades 
de concentração. Por trabalhar 
desde criança, nunca fui atrás 
de investigar, nunca parei para 
me cuidar de fato. Quando eu 
comecei a procurar terapia, já 

foi depois dos 18 anos e mesmo 
assim sem muita prioridade”, 
contou. “Quando a coisa veio 
estourar mesmo, minha vida pa-
rou. Não consegui lidar sozinho 
e isso se tornou um problema 
real. A depressão apareceu”, 
revelou o músico. 

“A abordagem que trago 
para a saúde mental é de se 
cuidar mesmo. Abrir mão de uma 
força que o jovem acredita que 
tem, especialmente o jovem peri-
férico preto, que recebe uma car-
ga de que ele é muito forte, que 
ele não pode falhar, ele não pode 

parar. Que ele não precisa parar, 
não precisa se priorizar. A gente 
recebe essa carga e só segue em 
frente. Mas a gente precisa reto-
mar o cuidado consigo, seja por 
práticas integradas de saúde, por 
psicoterapia, psiquiatria, óleo de 
CDB… O que for indicado para 
cada um”, finalizou.

Enquanto muitos artistas 
encaram suas obras e o processo 
criativo como terapêutico, Filoso-
fino entende todo este ciclo como 
uma válvula de escape. “O disco 
foi o resultado de várias vivências, 
mas eu não acredito que tenha 
sido terapêutico em si. Vejo ele 
como uma panela de pressão. 
O que foi mais terapêutico nes-
te tempo foi andar de bicicleta, 
cantar nas batalhas, participar 
de shows. Isso me deu mais uma 

sensação de bem-estar do que a 
produção em si do disco”, disse, 
afirmando que várias feridas 
foram abertas na composição de 
algumas canções. 

“A produção sob as con-
dições de uma saúde mental 
comprometida acaba sendo uma 
parada tão pesada, sabe? De vez 
em quando, o cara sente que 
cada letra que você escreve tá 
doendo. Mas quando sai, dá um 
alívio. Esse disco foi uma saída de 
emergência”, refletiu. “Acho que 
se a gente continuar procurando 
esse ‘espaço justo’ e estarmos tão 
lascados novamente ao ponto de 
ainda bater nessa tecla, a gente 
vai ter que falar disso de novo. 
Se não, espero que a gente te-
nha outros assuntos para falar”, 
finalizou, aos sorrisos.

Foto: Bruna Dias/Divulgação

Músicas de Filosofino 
como ‘Espaço Justo’ 
aborda importância 
da saúde mental, 
especialmente entre 
homens pretos e 
periféricos
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Perder peso com sofreguidão, fazer dietas de 
fome, abandonar cigarro e bebidas (alcoólicas, ou 
não) estão presentes na nossa sociedade como se 
fossem tábuas de salvação para uma vida melhor. 
A internet está cheia de conselhos, dietas mirabo-
lantes e promessas de verdadeiros milagres. Co-
nheci um médico do Recife (PE), que virou febre na 
década de 1980 entre os pessoenses que queriam 
perder peso. Um amigo me confidenciou que, em 
apenas um mês, através do “médico milagreiro”, 
mandou para o espaço nada menos do que 12 qui-
los. Quando a euforia da dieta acabou, ganhou ou-
tros 20 (oito além dos 12).

O distinto leitor, ou leitora, já deve ter ouvido 
falar de alguém que, após parar de fumar e beber, 
começou a comer em excesso e até a jogar de manei-
ra excessiva. Ou alguém que era obeso e tinha uma 
compulsão alimentar, mas emagreceu e ficou “vicia-
do” em fazer exercícios e dietas. Na linguagem po-
pular isso se chama “trocar seis por meia dúzia”, ou 
seja: substituir uma dependência por outra. Assim, 
a pessoa vai se viciando em alguma nova substância 
ou comportamento, configurando o que, na psiquia-
tria, é chamada de “dependência substitutiva”. 

Sobre o assunto, o psiquiatra Ricardo Abrantes 
do Amaral, do Instituto de Psiquiatria, da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, afirma: 
“Quando há a substituição de uma substância por 
outra, pode ser devido à busca dos mesmos efeitos 
no organismo que a primeira gerava, ou por causa 
do processo de abstinência.” Eventualmente, pode 
ocorrer ainda, segundo o médico, a presença das 
duas condições na mesma pessoa. Especialistas avi-
sam que é preciso cautela, pois a questão não é sim-
ples e pode estar associada a múltiplos fatores. 

A revista VivaBem publicou, recentemente, ex-
tensa matéria sobre o assunto, enfocando essa pos-
sível “troca de vícios”. O estudo demonstrou que a 
substituição do vício durante a recuperação do uso 
de substâncias, ou vícios comportamentais, tem 
mais incidência em pessoas mais jovens e do sexo 
masculino. De nada adianta a pessoa deixar de fu-
mar e exagerar na bebida. Ou, fazer uma dieta ali-
mentar rigorosa e, nervosa, tentar se acalmar com 
álcool ou tabaco. A substituição de dependências é 
um tema muito debatido no meio científico, pois o 
problema afeta, de forma grave, muitas pessoas e 
famílias. Conheci o caso de um rapaz que procurou 
um médico por abuso de álcool, fez o tratamento, 
deixou a bebida, mas se tornou um compulsivo se-
xual. O médico me contou que a situação foi pioran-
do e o paciente quase acabou com a própria vida. 
Depois de um novo tratamento, ele se tornou um 
jogador patológico.

Claro que este não é um caso comum, mas os 
neurocientistas ressaltam que outros fatores, além 
dos genéticos, devem ser considerados, como o am-
biente em que o indivíduo está inserido e o compor-
tamento do grupo familiar. As patologias, as neuras 
e os comportamentos atípicos devem ser combati-
dos com terapia, apoio familiar e a crença em um 
Poder Superior aos humanos. Só assim eles não irão 
“trocar seis por meia dúzia”... 

E, ainda, deve-se levar em consideração que, na 
maioria dos casos, os portadores dessas anomalias 
não são “viciados”, mas, doentes. E que as pessoas 
com as quais convivem não devem entender que eles 
agem assim por negligência, ou sem-vergonhice...
Não! Para a medicina, eles são portadores de uma 
doença e, portanto, como qualquer doente, merecem 
atenção, tratamento e apoio.

Trocar seis por 
meia dúzia

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

FernandoArtigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Colunista colaborador

Mês passado li que 27 imigran-
tes morreram ao atravessar o Canal 
da Mancha, no mar gelado, em botes 
infláveis para chegar na Grã Bretanha 
em busca de uma vida digna. Tra-
gédia anunciada e que já aconteceu 
algumas vezes.

Fiquei a pensar em uma outra 
tragédia em março de 1987, também 
uma balsa, onde o número de mortos 
foi bem maior, 51. Eu morava na Ingla-
terra e, na véspera, sonhei com muitas 
pessoas se afogando. E claro que fiquei 
impressionada com a minha premo-
nição. Uma semana depois estava eu 
atravessando o Canal da Mancha com 
destino a Amsterdã. E como estava com 
medo, lembro que procurei uma ala aos 
fundos da balsa, para que eu não visse 
o mar, e dormisse. A travessia duraria 
5h e durante a madrugada. Fazia muito 
frio. Era março, e o inverno teimava em 
não terminar. Encolhi-me num canto e 
rezei. Não quis saber de enjoo nem de 
medo. Só de chegar. O que só aconte-
ceu às cinco da matina, passando por 
algumas cidades belgas antes. Até que 
cheguei naquela estação de trem de 
Amsterdã que nos impressiona pela 
beleza e suntuosidade. Durante os pró-
ximos cinco dias que por lá estive, mer-
gulhei nos desenhos de Rembrandt; 
nos queijos Gouda, nos moinhos, nas 
belezas dos canais e nos passeios até os 
mares do Norte, nos tamancos e trajes 
que, antes só conhecia das matinês 
de Carnaval do Cabo Branco, e dos 
girassóis de Van Gogh. Como todos os 
mortais, fui sim aos cafés onde vendiam 
cigarros ilícitos, para boa escolha do 

freguês. Faz parte da turnê solitária e 
desbravadora. 

Em uma outra ocasião, meses 
antes, atravessei o Canal também. Foi 
a minha primeira travessia, dessa vez 
para Paris. Iria encontrar minha irmã 
Teca, que tinha ido resolver problemas 
burocráticos sobre o seu visto. Dessa 
vez fui sozinha e de ônibus. E não esta-
va bem de saúde. Andava melancólica 
e com medos subjetivos. Mas tive que 
tirar forças outras e me encantar com 
os piados das gaivotas para seguir. A 
travessia também foi de madrugada 
e dessa vez enjoei e tive que ir para 
o convés. Era agosto e o friozinho do 
final do verão já anunciava os ventos 
do outono.

Cheguei em Calais e depois Paris, 
no meio da madrugada, numa esta-
ção pequena daquela no meio da rua, 
escuro, eu com o meu francês trôpego, 
o suficiente para pegar um táxi para a 
casa de uma amiga paraibana (Claudia 
Dias), onde minha irmã estava hospe-
dada. Subi as escadas na mais completa 
escuridão, a lembrar dos filmes poli-
ciais e dos assassinatos na penumbra 
da noite, e um medo gelado me invadiu. 
Mas deu tudo certo e por uma semana, 
comi crepes e vinho da casa; croissants 

e éclairs, e terminei na Catedral de 
Charters, para encompridar o tempo do 
encantamento. Na volta, viemos as duas 
irmãs pelas beiradas da balsa, tomando 
vento gelado na cara, com a emoção 
de chegar a Dover, cidade essa que já 
conhecia por seu castelo mais famoso, 
numa primeira viagem lá nos idos de 
1975. Com vistos corrigidos voltamos 
à Grã Bretanha com a mochila cheia 
de souvenirs do Mercado das Pulgas e 
cartões de Montmartre.

Mas foi em 1979 que Kay Fran-
ce (minha vizinha, alguns anos mais 
tarde), atravessou a nado o Canal da 
Mancha, nos deixando atônitos com 
a sua proeza. Quando das minhas 
travessias anos depois, sempre me ar-
repiava ao olhar aquele mar gelado e a 
imaginar Kay dando as suas braçadas. 
Que coragem!

E, por entre essas notícias tristes 
das pessoas que se atiram ao mar para 
fugir das guerras e regimes totalitários, 
dói em mim, e também lembro dessas 
experiências do outro lado do mundo, 
mas com meu casaquinho, documentos, 
e dinheiro pouco no bolso.

Viajo. Na memória da estrada, dos 
trilhos e dos ares. Dos aromas e das 
sensações, nem sempre tão tranquilas, 
pois viajar tem sim, das suas melanco-
lias também. Estar fora de casa, longe e 
nas lonjuras, sem comunicação (eram 
os anos 1980!) e com uma insegurança 
de que algo sim, poderia acontecer. E 
acontece! Mas nada chega perto do 
mergulho desses imigrantes/excluí-
dos que, se atiram quase na morte, em 
busca da vida.

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

Travessia
Crônica

 Foi em 1979 que Kay France 
(minha vizinha, alguns anos mais 
tarde), atravessou a nado o Canal 
da Mancha, nos deixando atônitos 

com a sua proeza 

Como muitos cineas-
tas, Steven Spielberg cresceu 
sonhando em ser diretor de 
cinema. Corriam os anos 1950 
quando o então adolescente 
Steven Allan Spielberg, um 
judeu ortodoxo, nerd e fã de pulp 
fictions (não o filme, que ainda 
não havia sido rodado, mas as 
populares revistas de antiga-
mente) de ação e ficção cientí-
fica, até arriscou fazer algumas 
produtoras amadoras utilizando 
a câmera do pai.

Mas esse sonho quase foi 
interrompido em 1962, quando, 
aos 16 anos, ele entrou pela 
primeira vez em um cinema para assistir ao épico Lawrence da 
Arábia, de David Lean, uma projeção em 70mm com som estereo-
fônico, tecnologia de ponta, na época. “Quando o filme terminou, 
eu não queria mais ser diretor, porque eu não poderia fazer algo 
melhor”, confidenciou, anos depois, o já consagrado Spielberg.

Após rever o filme algumas vezes, a obra-prima de Lean aca-
bou por morder Spielberg com o doce veneno da Sétima Arte. Os 
planos que até hoje impressionam e as ideias cinematográficas, 
como a que o diretor dá ao personagem título (vivido por Peter 
O’Toole), contectando a vaidade do oficial inglês refletida em 
uma adaga com sua derrota, ferido pelos turcos, fizeram o jovem 
Steven entender o que, de fato, é a Sétima Arte. “Cheguei a conclu-
são que eu queria fazer aquilo, ou, ao menos, morrer tentando”, 
declarou em 2017.

Steven Spielberg completa, no próximo sábado (dia 18), 75 
anos de vida. Não parece ser um quase octogenário, do ponto de 
vista de sua arte. Parece o mesmo diretor de Tubarão (1975), de 
Os Caçadores da Arca Perdida (1981) e de E.T.: O Extraterrestre 
(1982), três dos mais celebrados filmes do cineasta norte-ame-
ricano, que, assim como seu diretor, não envelheceram um dia 
sequer.

Com 50 anos de carreira no cinema (contados a partir do im-
pressionante Encurralado, lançado em 1971), Spielberg segue na 
ativa, trabalhando em um novo filme, The Fabelmans (ainda sem 
título no Brasil), baseado em sua própria infância, e previsto para 
estrear em 2022. Enquanto isso, os cinemas daqui exibem sua 
releitura para o clássico musical Amor, Sublime Amor, seu sétimo 
longa-metragem em apenas 10 anos.

Sete filmes em dez anos – 2011 a 2021 – dão a tônica do 
ritmo de trabalho do diretor. Ok, o período não rendeu títulos tão 
marcantes quanto sua produção entre 1983 e 1993, por exem-
plo. Aquele intervalo reúne obras como Cavalo de Guerra (2011), 
Lincoln (2012), Ponte dos Espiões (2015) – que é o meu favorito 
do período – O Bom Gigante Amigo (2016), The Post: A Guerra 
Secreta (2017) e Jogador Nº 1 (2018). Curioso notar a variedade 

de temas, com obras que miram 
da garotada dos 8 e 18 anos 
aos vovôs contemporâneos do 
diretor.

No outro grupo estão India-
na Jones e o Templo da Perdição 
(1984), A Cor Púrpura (1985), 
Império do Sol (19867), Indiana 
Jones e a Última Cruzada (1989) 
e termina com O Parque dos 
Dinossauros e o premiadíssimo 
A Lista de Schindler (ambos de 
1993). E aí fica difícil escolher 
o melhor (em tempo: nesse 
período, ele também dirigiu dois 
filmes menores, Além da Eterni-
dade, de 1989, e Hook, a Volta do 

Capitão Gancho, de 1991).
A esta altura, o leitor sabe que a marca do cinema diversi-

ficado de Spielberg é o de contar uma boa e acessível história 
para um público bastante variado. Nisso ele é mestre. Na extensa 
filmografia do diretor, há aventura, ficção científica (e além de E.T., 
cabe lembrar, também, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 
1977, filme que sucedeu o aclamado Tubarão; Minority Report: 
A Nova Lei, de 2002, e a refilmagem de Guerra dos Mundos, em 
2005, entre outros menos cotados) e dramas, sobretudo baseados 
em fatos ou personagens reais, como é o caso dos citados A Lista 
de Schindler e Lincoln, e ainda Prenda-me se For Capaz (2002) e 
Munique (2005), além de guerra, como Império do Sol e O Resgate 
do Soldado Ryan (1998).

Eu poderia fechar esta página inteira falando só sobre os 
filmes que Steven Spielberg dirigiu, mas há uma outra filmogra-
fia dele… eu não diria pouco falada, mas pouco creditada a ele. 
Enquanto produtor – aquele sujeito que financia o filme, até “in-
terfere”, digamos assim, na produção, mas não está lá, no set, por 
trás das câmeras, papel que cabe ao diretor – Spielberg bancou 
longa-metragens incríveis!

É atribuída ao cineasta a produção de nada menos que 180 
filmes. Eis alguns deles: Febre de Juventude (1977), inspirado na 
beatlemania; o terror Poltergeist: O Fenômeno (1982) – note que 
ele próprio não dirigiu nenhum filme do gênero –; Os Goonies 
(1985); Cabo do Medo (1991), embora não creditado (o filme foi 
dirigido por Martin Scorsese), além da trilogia De Volta para o Fu-
turo, a franquia Transformers e até mesmo os três filmes Gremlins 
– o terceiro, em fase de pré-produção.

Há ainda uma contribuição extraordinária em seriados – 
muitas das quais, premiadíssimas e ancoradas em fatos históri-
cos, sobretudo de guerras –, um pilar que renderia mais páginas 
de jornal, mas o volume de produção de Spielberg não se mede 
por números, mas por momentos de pura emoção e entreteni-
mento da melhor qualidade, que seguem a encantar e, quem sabe, 
inspirar novos cineastas em todo o mundo.

Steven Spielberg chega aos 
75 sem ficar velho

Com 50 anos de carreira, Spielberg segue na ativa com a marca de um cinema diversificado

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Na psiquiatria, há a chamada “dependência substitutiva”: trocar uma por outra



Cultura

Selecionei alguns pequenos poemas com o 
tema de Natal para ofertar aos leitores desta colu-
na. Se não posso dar presentes caros, dou poesia 
que conforta a alma e nos transporta para o pa-
raíso poético.

Sino, claro sino
Tocas para quem? 
Para o Deus-menino,
Que de longe vem! 

Pois se O encontrares
Trazê-Lo ao meu amor
E o que lhe ofereces, 
Velho Pescador? 

Minha Fé cansada...
Meu Vinho, meu Pão! 
Meu Silêncio Limpo...
Minha Solidão!

(Natal. Carlos Pena Filho.) 

nnnnnnnnnn

ERA UM NATAL. E um poema de alegria
escrito pela mão que se iludia
e nele havia as dádivas do dia,
e nele havia sinos acordados; 

e havia nele tudo o que se espera
com seus anseios sempre contrariados; 

só lhe faltava o que ninguém sabia
porque ficara n´alma que o fizera.

(Poema de Natal. Jorge de Lima.)

nnnnnnnnnn

O nosso menino 
Nasceu em Belém, 
Nasceu tão-somente 
Para querer bem. 

Nasceu sobre as palhas 
O nosso menino, 
Mas a mãe sabia 
Que ele era divino. 

Vem para sofrer 
A morte na cruz, 
O nosso menino
Seu nome é Jesus. 

Por nós ele aceita 
O humano destino: 
Louvemos a glória 
De Jesus menino. 

(Canto de Natal. Manuel Bandeira.)

Escolhi poemas de três poetas nordestinos – 
Carlos Pena Filho (PE), Jorge de Lima (AL) e Ma-
nuel Bandeira (PE).

Poemas
natalinos

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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As cidades de Patos e 
Campina Grande recebem, 
hoje e na próxima sexta-fei-
ra (dia 17), respectivamente, 
sessões especiais de lança-
mento do livro Crônicas de 
uma Escola Cidadã - Da es-
cola para a vida, a coragem 
de sonhar e transformar (SF 
Editorial, 134 páginas), do 
professor, escritor e jornalista 
Ronaldo Magella. Em Patos, o 
evento acontece às 19h, na Li-
vraria Nobel. Na mesma rede, 
só que na Rainha da Borbore-
ma, o lançamento ocorre sex-
ta-feira, às 15h.

Reunindo textos, crôni-
cas e reflexões, Ronaldo rela-
ta sua perspectiva enquanto 
professor que atua desde 
2017 em escolas do modelo 
ECI - Escola Cidadã Integral 
da Paraíba. Foi na ECIT Será-
fico Nóbrega de São Mamede 
onde ele teve seu primeiro 
contato com a proposta pe-
dagógica e, desde então, vem 
escrevendo sobre o modelo. 
Para o autor, o argumento 
para que o livro fosse escrito 
é simples: o caráter transfor-

mador da Escola Cidadã. “O 
modelo mudou a Educação 
na Paraíba. É uma experiên-
cia nova onde a gente sai do 
modelo tradicional em que 
o aluno só assistia as aulas 
para onde ele passa a ser 
protagonista”, afirma Ronal-
do Magella. 

“Protagonista porque ele 
pode escolher por um semes-
tre suas principais áreas de 
interesse e descobrir novas. 
A questão do Projeto de Vida, 
por exemplo, permite que 
eles sonhem e trilhem passo 
a passo para o que desejam, 
a exemplo da Medicina”, ex-
plicou. Segundo o autor, ati-
vidades como a formação de 
clubes especiais com colegas 
e professores, como clubes 
de cinema, xadrez e dança, 
fazem com que a escola fique 
a cara de cada aluna, criando 
pertencimento e laços afeti-
vos maiores com o ambiente 
de estudo.

“O aluno que faz parte 
das ECIs entra às 7h30 da 
manhã e sai às 17h. Além 
de tirá-los da rua e do ócio, 
o modelo passa maior segu-
rança para os pais e mães, 
que sabem onde seus filhos 

estão, e mais estabilidade 
quando oferece três refei-
ções diárias para o estudan-
te”, complementou. 

Segundo Magella, Crô-
nicas de uma Escola Cidadã 
conta com quase 100 textos, 
todos voltados, especialmen-
te, para professores da rede, 
agindo como uma ferramenta 
para mantê-los motivados.

Livro sobre 
escola cidadã 
será lançado 
hoje em Patos
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Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

EstrEias

amor sublimE amor (West Side Story. EUA. Dir: Ste-
ven Spielberg. Musical e Romance. 10 anos). Adaptado de um musical da 
Broadway, filme conta uma história de amor e rivalidade juvenil que se 
passa na Nova Iorque de 1957, no qual um casal vive um amor proibido. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.) 14h45 (exceto na qua.) - 18h (exceto 
na qua.) - 21h20 (exceto na qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h45 
(exceto na qua.) - 19h45 (exceto na qua.); CINE SERCLA PARTAGE 4 
(leg.): 14h45 (exceto no dom. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
19h45 (exceto qua, e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5: 14h45 (leg., 
somente dom.) - 19h45 (dub., somente no dom.).

a babá - o Chamado das sombras 
(Yaga. Koshmar tyomnogo lesa. Rússia. Dir: Svyatoslav Podgayevskiy. 
Terror. 12 anos). Uma família se muda recentemente para a nova casa 
após o nascimento do bebê. Logo, eles contratam uma babá para cuidar 
da recém-nascida. No entanto, o filho mais velho fala sobre o comporta-
mento assustador da mulher, mas seus pais não acreditam nele. CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 19h (exceto qua.) - 21h20 (exceto qua.).

Família monstro 2 (Monster Family 2. EUA. Dir: 
Holger Tappe. Animação. Livre). Para libertar Baba Yaga e Renfield das 
garras da caçadora de monstros Mila Starr, a Família Wishbone mais uma 
vez transforma-se em uma vampira, o monstro de Frankenstein, uma 
múmia e um lobisomem. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h20 (exceto 
na qua.) - 15h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h50 (exceto na 
qua.) - 16h - 18h15 (exceto na qua.);

monsta X: thE drEaming (Coreia do Sul. Dir: 
Oh Yoon-dong e Sung Sin-Hyo. Documentário. 12 anos). Filme sobre 
o famoso grupo de k-pop nos últimos seis anos desde sua estreia na 
indústria, em 2015, incluindo entrevistas exclusivas com cada membro, 
histórias pessoais e clipes de shows. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 15h 
(somente sáb.) - 19h (somente qui.).

prÉ-EstrEia (apEnas na Qua., dia 15)

homEm-aranha - sEm Volta para 
Casa (Spiderman - No Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, 
Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter Parker (Tom Holland) precisará 
lidar com as consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido 
revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua 
vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao 
Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam 
sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado 
e a situação torna-se ainda mais perigosa. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 
19h - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 20h30 - 23h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (leg.): 19h - 22h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 20h 
- 23h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, dub.): 19h15 - 22h20; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (leg.): 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 
19h30 - 22h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 19h45 - 22h50; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 19h30 - 22h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2: 20h (dub.) - 23h10 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 19h45 (leg.) -22h10 (dub.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
19h15 - 22h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 19h - 22h10; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 20h.

EspECial

matriX (EUA. Dir: Irmãos Wachowski. Ação, Sci-Fi e Aventura. 14 
anos). Exibição do primeiro filme da franquia, lançado originalmente em 
1999. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 14h30 
(exceto qua. e dom.) - 17h30 (exceto qua. e dom.) - 20h30 (exceto qua. e 
dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (leg.): 20h20 (exceto qua.).

ContinuaÇÃo

Casa guCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley Scott. Drama 
e Biografia. 14 anos). Baseado na história de Patrizia Reggiani (Lady 
Gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci (Adam Driver), membro da família 
fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o 
marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pes-
soas, incluindo o terapeuta. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 15h30 (somente 
qua.) - 17h20 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 17h (exceto 
qua.) - 20h15 (exceto qua.);

CliFFord - o gigantE CÃo VErmElho 
(Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: Walt Becker. Infantil e Comédia. 
Livre). Estudante do ensino médio Emily Elizabeth conhece um criador 
de animais mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, 
ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três metros 
em seu pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe está 
viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey vão viver uma grande 
aventura pelas ruas de Nova York com a chegada do novo membro da 
família. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 15h - 17h20 - 19h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 14h (exceto qua.) - 16h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 15h10 (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h20 (somente dom.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h10 (exceto 
qua. e dom.) - 15h30 (somente dom.).

EnCanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e Jared Bush. Anima-
ção e Comédia. Livre). Na Colômbia, a extraordinária família Madrigal vive 
escondida em uma região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. 
A magia da região abençoou todos os meninos e meninas membros da 
família com poderes mágicos, desde superforça até o dom da cura. Mirabel 
é a única que não tem um dom mágico. Mas, quando descobre que a 
magia que cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última 
esperança de sua família excepcional. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 15h 
(exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h (exceto qua.) - 16h30 - 
19h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h45 (exceto qua. 
e dom.) - 16h15 (exceto dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 16h (exceto 
qua.) - 18h (exceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h20 (somente 
dom.) - 18h20 (somente dom.); CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 16h20 
(exceto qua. e dom.) - 18h20 (exceto qua. e dom.).

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super-Herói, Ficção 
Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos são uma raça de seres imortais 
que viveram em segredo durante a antiguidade da Terra, moldando sua 
história e suas civilizações ancestrais. Seguindo os eventos de Vingadores: 
Ultimato, uma tragédia inesperada os força a sair das sombras para se 
reunirem contra os mais antigos inimigos da humanidade, Os Deviantes. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 16h45 (exceto qua. e dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
13h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h - 18h20 
(exceto qua.) - 21h30 (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h 
(exceto qua. e dom); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 17h20 (somente 
dom.)- 20h15 (somente dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 20h20 

(exceto qua. e dom); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 20h20 (somente 
dom.); CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 20h20 (exceto qua. e dom); CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 17h (exceto qua.) - 17h30 (no dom).

ghostbustErs mais alÉm (Ghostbusters: 
Afterlife. EUA. Dir: Jason Reitman. Fantasia e Comédia. 12 anos). Uma 
mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior 
com seus filhos. Ao chegar na nova casa, ainda sem saber ao certo o que 
vai acontecer, ela e seus filhos acabam descobrindo uma conexão com 
os Caça-Fantasmas originais. CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h05 
(dom.) - 20h (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
16h20 (somente dom.) - 20h (exceto qua. e dom.).

missÃo rEsgatE (The Ice Road. EUA. Dir: Jonathan Henslei-
gh. Ação e Suspense. 14 anos). Depois que uma distante mina de diamantes 
desmorona na região norte do Canadá, um motorista de caminhão (Liam 
Neesom) faz o impossível para conseguir atravessar o gelo e resgatar 
com vida os minerados soterrados durante o acidente. Mas as condições 
climáticas pioram a cada minuto, tornando a missão cada vez mais difícil. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 13h30 (dub., exceto sáb. e qua.) - 16h (dub., exceto 
sáb.) - 18h30 (leg., exceto qui. e qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
15h15 - 16h45 (exceto qua.) - 20h20 (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 17h40 (exceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 17h40 
(exceto qua. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 17h40 (dom.).

King riChard - Criando CampEÃs 
(King Richard. EUA. Dir: Reinaldo Marcus Green. Drama. 14 anos). 
Filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tênistas 
Serena Williams e Venus Williams. Destinado a fazer de suas filhas 
futuras campeãs de tênis, Richard (Will Smith) usa métodos próprios e 
nada convencionais, seguindo sua visão clara que construiu para as filhas 
Serena (Demi Singleton) e Venus (Saniyya Sidney). Determinado, o pai 
das garotas vai fazer de tudo para fazer com que elas saiam das ruas de 
Compton para as quadras do mundo todo. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
13h40 (exceto dom. e qua.) - 20h (exceto dom. e qua.).

rEsidEnt EVil - bEm-Vindo a raCCoon 
City (Resident Evil: Welcome to Raccoon City. EUA. Dir: Johannes 
Roberts. Terror. 14 anos). Baseado nos dois primeiros jogos Resident 
Evil, que narram como Raccoon City passou de um pólo industrial a uma 
cidade agonizante do Meio-Oeste dos EUA após o surto do T-Virus que 
tornam as pessoas zumbis. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h15 (dub., exceto 
qua.) - 20h45 (leg., exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
18h45 (exceto qua. e dom.) - 21h15 (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 16h (somente dom.) - 20h30 (somente dom.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h30 (exceto qua. e dom.) - 18h40 (exceto 
qua. e dom.) - 20h45 (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h30 (exceto qua. e dom.) - 18h40 (exceto qua. e dom.) - 20h45 
(exceto qua. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h40 (somente 
dom.) - 20h45 (somente dom.).

Vigaristas Em hollywood (The Comeback 
Trail. EUA. Dir: George Gallo. Comédia. 14 anos). Robert de Niro é 
Max Barber, um antigo produtor de cinema. Dado o seu último fracasso 
cinematográfico, Max tem a vida ameaçada por uma dívida com o chefe 
da máfia Reggie Fontaine. Para ganhar dinheiro e pagar a sua dívida, 
Max tem a “grande” ideia de produzir um filme apenas para matar o 
protagonista (Tommy Lee Jones) e ficar com o dinheiro do seguro. O que 
Max não contava era com a resistência de Duke. CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(leg.): 21h15 (exceto qua.).

Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Foto: Reprodução

Poeta recifense Manuel Bandeira (1886-1968), autor de ‘Canto de Natal’

Professor e jornalista Ronaldo 
Magella (acima) está lançando 

‘Crônicas de uma Escola Cidadã’ 
(ao lado) hoje, em Patos, e na 
próxima sexta-feira (dia 17), 

em Campina Grande 

Imagem: Divulgação



Cultura

Ontem foi celebrado 
o Dia Nacional do Forró, o 
ritmo maior da represen-
tatividade nordestina que 
foi declarado como Patri-
mônio Cultural Imaterial 
do Brasil pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan), no 
último dia 9.

A Fundação Casa de 
José Américo (FCJA) tam-
bém entra no compasso do 
arrasta-pé para comemorar 
a data: hoje, a partir das 
17h, serão abertas duas 
mostras acerca do tema: 
uma delas apresenta diver-
sas capas de LPs de forró, 
sob a curadoria do colecio-
nador e pesquisador musi-
cal Érico Sátyro, e a outra é a 
exposição Danados de Bons, 
de autoria do fotógrafo Guy 
Joseph. Ambas ficam aber-
tas gratuitamente até a pró-
xima quinta-feira (dia 16), 
no hall da instituição, das 9h 
às 17h, na Av. Cabo Branco, 
333, em João Pessoa.

Danados de Bons traz 
40 fotografias de 20 “folei-
ros” (ou tocadores de fole) 
em seus ambientes naturais, 
sem luz artificial. “Eu quis 
dar um tratamento intimista 
e artístico a esse material, 
aproveitando apenas a luz 
vinda de portas e janelas, por 
exemplo. Acho que consegui 
capturar o ‘espírito’ desses 

artistas, que travam uma luta 
de resistência pela manuten-
ção do fole de oito baixos”, 
conta Guy Joseph.

Ainda segundo o cura-
dor, o trabalho foi realizado 
há três anos, para a Associa-
ção Cultural Balaio Nordes-
te, que, em convênio com o 
Iphan-PB, realizou o proje-
to Mapeamento do Fole de 
Oito Baixos.

Depois de várias viagens 
pela Paraíba, em companhia 
de antropólogos e etnomu-
sicólogos, o levantamento 
dos foleiros paraibanos foi 
concluído em 2019, em um 
evento que exibiu o docu-
mentário Com Respeito aos 
Oito Baixos e a exposição 
fotográfica de Guy Joseph. A 
mesma mostra ― que per-
tence à associação e ao Iphan 
― estará na FCJA. “É uma 
forma de confraternizarmos 
com os diversos forrozeiros 
paraibanos, tanto pelo dia 
quanto pelo título merecido”, 
diz Fernando Moura, presi-
dente da Fundação Casa de 
José Américo.

Lembrando também 
que está acontecendo até a 
próxima sexta-feira eventos 
ligados ao ritmo nordestino 
como o 4° Encontro Nacional 
de Forrozeiros e o 3° Fórum 
Nacional do Forró de Raiz. 
Para ver a programação com-
pleta, basta acessar o perfil 
no Instagram (@balaionor-
deste) e a página no Face-

book (www.facebook.com/
balaiopb) da Associação Cul-
tural Balaio Nordeste.

Supergênero
O dia 13 de dezembro 

é o Dia Nacional do Forró 
por ser o aniversário do per-
nambucano Luiz Gonzaga, 
o“Rei do Baião. Neste ano, 
às vésperas dessa data em-
blemática, o forró passou a 
ser um Patrimônio Cultural 
Imaterial do país, além de 
ter sido classificado como 
um “supergênero”, pela sua 
abrangência.

Com o reconhecimen-
to, as matrizes do forró fo-
ram inscritas no Livro de 
Registro das Formas de Ex-
pressão. O primeiro regis-
tro de um gênero musical 
nesse livro foi o samba de 
roda do Recôncavo Baiano. 
Depois, vieram o jongo, o 
frevo, o tambor de crioula, 
as matrizes do samba no 
Rio de Janeiro, o fandango 
caiçara, o carimbó, o mara-
catu nação, o maracatu do 
baque solto, o repente e a 
ciranda, dentre outros.

Um patrimônio ima-
terial é um consenso que 
abrange expressões culturais 
que podem ser caracteriza-
dos pelos saberes, os modos 
de fazer, as formas de expres-
são, as celebrações, as festas 
e danças populares, as len-
das, músicas e os costumes, 
entre outras tradições.

Casa de José Américo promove 
exposição dupla sobre o forró

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Para celebrar o Dia Nacional do Forró, instituição abre gratuitamente mostra fotográfica e de capas de vinil
Da Redação

O Stúdio de Dança 
Ana Soares, com direção 
da professora, bailarina 
e coreografa Ana Soares 
e coordenação de Lui-
sa Anselmo, retorna aos 
palcos com apresenta-
ções hoje e amanhã, sem-
pre às 19h30, no Teatro 
Santa Roza, no centro de 
João Pessoa.

O espetáculo de fim 
de ano tem o tema “En-
canto de Aprendizes”, que 
conta a participação de 
65 bailarinos, traz uma 
reflexão acerca da diver-
sidade cultural do Brasil 
por meio da dança, aliada 
a uma contação de histó-
ria, a partir dos primeiros 
habitantes do país até o 
momento atual de pan-

demia, focando a respeito 
do real valor da vida.

A companhia vem há 
sete anos – através das 
professoras Clarice Ribei-
ro, Paula Fideles, Janaina 
Santos, Gabriela Bessan e 
Wyla Ferreira – transmi-
tindo a arte da dança por 
meio do ensino do ballet 
clássico, jazz, dança con-
temporânea, breaking, 
ginástica rítmica e k-pop, 
além do teatro. 

Os ingressos para as 
apresentações custam R$ 
40 e podem ser adquiridos 
no Stúdio de Dança Ana 
Soares, localizado na Rua 
Hercílio Alves de Souza, 99, 
no bairro dos Bancários, 
ou ainda na bilheteria do 
próprio teatro.

Diversidade cultural é 
tema de espetáculo

Hoje e amanhã, Stúdio de Dança Ana Soares reúne 65 bailarinos em 
apresentação no Teatro Santa Roza, no centro da capital paraibana

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Registro dos músicos Zé do Fole (acima) e Manoel Pirão (abaixo) para o projeto ‘Danados de Bons’, do fotógrafo Guy Joseph

Fest Aruanda terá homenagem póstuma 
a paraibano e sessão com acessibilidade

A 16ª edição do Fest 
Aruanda continua de forma 
híbrida, presencial no Cinépo-
lis (Manaíra Shopping), em 
João Pessoa, e via plataforma 
Aruanda Play, ambas com aces-
so gratuito, além de debates 
pela manhã no canal no YouTu-
be do festival audiovisual.

Entre as homenagens de 
hoje, às 21h, está a entrega do 
Troféu Aruanda à renomada 
montadora paulista Cristina 
Amaral e ao representante do 
diretor e editor paraibano Ely 
Marques, morto no ano passa-
do, vítima da Covid-19.

Na ocasião, haverá uma 
sessão especial em homena-
gem póstuma com a exibição 
(presencial e remota) do curta-
metragem DNA-M: Deus Não 
Acredita em Máquinas (2019), 
de Ely Marques.

Antes, às 13h, na Sala 9 do 
Cinépolis, haverá a exibição do 
longa Garotas do ABC (2003), 
dirigido por Carlos Reichen-
bach e montado por Cristina 
Amaral. A sessão será apenas 
presencial, respeitando os pro-
tocolos de biossegurança.

A partir das 15h30, haverá 
exibição do longa-metragem 
(presencial e on-line) A Mãe 
de Todas as Lutas, de Susanna 
Lira, que contará com intér-
prete de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). “Para mim é 
muito importante que o filme 
seja exibido numa sessão com 
acessibilidade porque ele tra-
ta de um tema muito atual. O 
nome do filme já diz muito, a 

luta pela terra é a mãe de todas 
as lutas. Ter uma indígena fa-
lando dessa questão e uma re-
presentante do Movimento dos 
Sem Terra falando sobre isso e 
numa sessão de acessibilidade 
eu acho fundamental. A gente 
precisa democratizar e tornar 

acessível as informações e as-
suntos mais áridos que a gente 
tem no país para todas as pes-
soas”, afirmou Susanna Lira.

Por fim, encerrando o dia, 
haverá a sessão apenas presen-
cial do longa Madalena (2021), 
de Madiano Marcheti. No filme, 

quando o corpo de uma mulher 
trans é encontrado sem vida 
em uma plantação, três jovens 
têm suas vidas conectadas pelo 
seu espírito, lutando para su-
perar a violência em um país 
que constantemente assassina 
a população LGBTQIA+.

Longa ‘A Mãe de Todas as Lutas’ (foto maior) 
terá exibição em Libras; evento reverenciará a 

montadora Cristina Amaral (abaixo, à esq.) e o ci-
neasta Ely Marques (abaixo, à dir.), morto em 2020

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse 
a programação no site do festival
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Nova etapa do programa incentivará uso de ferramentas digitais para avançar em eficiência da administração tributária

O governador João Aze-
vêdo assinou, ontem, em Bra-
sília, operação de crédito com 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no 
valor de US$ 38,4 milhões, 
destinados a aprimorar a ges-
tão fiscal paraibana no âmbi-
to do Programa de Apoio à 
Gestão dos Fiscos do Brasil 
(Profisco) II.

 Esta segunda etapa do 
programa incluirá iniciativas 
que incentivem o uso de fer-
ramentas digitais para avan-
çar em transparência fiscal e 
eficiência da administração 
tributária.

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual afirmou 
que a assinatura do contrato 
com o BID demonstra, mais 
uma vez, a eficiência da gestão 
fiscal do Estado e a capacida-
de de atração de novos inves-
timentos. “A Paraíba figura 
entre os quatro estados do 
Brasil com rating A junto à 
Secretaria do Tesouro Nacio-

nal e também conquistamos 
o rating AA+ da agência de 
risco Standard & Poor’s Fi-
nancial Services. Esse equi-
líbrio financeiro e a parceria 
com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento irão nos 
permitir ampliar ações de 
modernização da máquina 
pública para oferecer uma 
melhor prestação de serviço 
aos nossos cidadãos e asse-
gurar melhores condições de 
trabalho aos servidores públi-
cos”, pontuou. 

 “O Governo da Paraíba 
demonstrou sua capacidade 
institucional e seu engaja-
mento para aprimorar sua ad-
ministração tributária. Agora, 
com apoio da tecnologia, va-
mos dar saltos ainda maio-
res, possibilitando ainda mais 
eficiência nessa gestão e re-
sultando, assim, em serviços 
melhores, mais transparentes 
e mais fáceis de acessar para 
o cidadão paraibano”, afirmou 
Morgan Doyle, representante 

do BID no Brasil, presente à 
assinatura do contrato ao lado 
do governador João Azevêdo. 

 Também serão contem-
pladas no programa medidas 
na área tributária que refor-
cem o desempenho institu-
cional dos órgãos envolvidos, 
fortaleçam a eficiência da ad-
ministração tributária e da 
gestão de litígios, bem como 
simplifiquem o cumprimento 
das obrigações tributárias.

  Para fortalecer a admi-
nistração dos gastos esta-
duais, o programa apoiará a 
modernização da gestão de 
políticas públicas, a execução 
financeira e a fiscalização dos 
gastos, além de melhorar a 
gestão da dívida, dos investi-
mentos e dos custos públicos.

 Desde 2008, o BID apro-
vou mais de US$ 1,3 bilhão em 
recursos para os 26 estados 
brasileiros e o Distrito Federal 
para modernizar sua gestão 
fiscal por meio dos Programas 
Profisco I e II.

Governador firma operação 
com BID para a gestão fiscal

O governador destacou que a assinatura do contrato com o BID demonstra a eficiência da gestão fiscal do Estado

Foto: Secom-PB

Zerando a pauta
Assembleia inicia hoje esforço para “limpar” pauta de 2021. Entre as 
sessões ordinárias de hoje e amanhã, deputados devem aprovar mais três 
importantes projetos do Governo do Estado. Página 14
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STJ manda Xeque-Mate para 
julgamento na Justiça Eleitoral

Por decisão tomada on-
tem pela Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), passará da Justiça Esta-
dual para a Justiça Eleitoral, a 
competência para julgamen-
to dos processos da Operação 
Xeque-Mate, que apura frau-
des na gestão do município 
de Cabedelo.

O pedido foi feito pela 
defesa do ex-presidente da 
Câmara Municipal, Lúcio José 
do Nascimento Araújo. Com 
essa decisão, fica anulada 
a sentença contra ele, que 
havia sido condenado a seis 
anos de prisão em regime 
inicial semiaberto, além do 
pagamento de multa.

Em sua decisão, a cor-
te do STJ seguiu, de forma 
unânime, o entendimento 
do ministro Reynaldo Soares, 
relator do caso, e concedeu 
ordem de ofício para que o 
processo passe a ser anali-
sado por um juiz eleitoral e 
não mais pela 1ª Vara Mista 
de Cabedelo.

O entendimento do STF 
beneficia o ex-prefeito Wel-
lington Viana Franca (Leto 

Viana), que foi condenado a 
seis anos de reclusão, e os ou-
tros condenados: Jacqueline 
Monteiro França (cinco anos 
e quatro meses de reclusão), 
Lúcio José do Nascimento 
Araújo (seis anos e sete me-
ses e seis dias de reclusão), 
Marcos Antônio Silva dos 
Santos (cinco anos e quatro 
meses de reclusão), Inaldo 
Figueiredo da Silva (cinco 
anos e quatro meses de re-
clusão), Tércio de Figueiredo 
Dornelas Filho (cinco anos e 
quatro meses de reclusão), 
Antônio Bezerra do Valle 
Filho (cinco anos e quatro 
meses de reclusão), Adeildo 
Bezerra Duarte (cinco anos e 
quatro meses de reclusão) e 
Leila Maria Viana do Amaral 
(cinco anos e quatro meses 
de reclusão).

O STJ deverá oficiar, nos 
próximos dias, ao Judiciário 
da Paraíba sobre a decisão.

Segundo alegou a defesa 
do ex-presidente da Câmara, 
a denúncia realizada pelo Mi-
nistério Público da Paraíba, 
através do Grupo de Atuação 
Especial contra o Crime Or-
ganizado (Gaeco), deixa clara 
uma finalidade eleitoral nos 
supostos delitos apurados, o 
que torna necessária a decla-
ração de incompetência da 1ª 

Vara Mista de Cabedelo. 
“Isso porque a utilização 

do ‘caixa dois’ para finalida-
de de financiar campanha, 
segundo entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, 
configuraria o delito de ‘fal-
sidade ideológica eleitoral’, 
previsto no Art. 350 do Códi-
go Eleitoral”, disse o advoga-
do Iarley Maia, no pedido de 
liminar enviado ao STJ. 

A Operação Xeque-Mate 
foi deflagrada em 2018 pelo 
Grupo de Atuação Especial 
contra o Crime Organizado 
(Geaco/MPPB) e pela Polí-
cia Federal para desarticular 
uma organização criminosa 
(Orcrim) chefiada pelo ex
-prefeito Leto Viana e insta-
lada nos Poderes Executivo 
e Legislativo de Cabedelo, 
a partir da compra de man-
datos políticos, para desviar 
recursos públicos por meio 
de diversas irregularidades, 
como fraudes em licitações, 
doações irregulares de ter-
renos públicos, renúncias de 
receitas e, sobretudo, a in-
serção no quadro funcional 
de uma legião de “servido-
res-fantasmas”, que, segundo 
a denúncia, atuavam como 
“verdadeiros instrumentos 
de diversos vereadores, e não 
só do então prefeito”.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Vítimas da Covid-19 podem  
ter apoio para tratamento

A Comissão de Política 
Públicas (CPP) da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovou ontem o 
programa de suporte psi-
quiátrico e psicológico, no 
âmbito da saúde, aos ser-
vidores públicos e demais 
trabalhadores atuantes no 
combate à Covid-19. Na re-
união, o colegiado deu ain-
da outros onze pareceres 
favoráveis. 

O programa foi ins-
tituído através do PLO 
513/2021, de autoria do 
vereador Guga (Pros). De 
acordo com o documento, 
os objetivos são de orien-
tar as categorias sobre a 
importância da saúde men-
tal; difundir informações de 
forma clara e simplificada 
sobre as doenças psiquiátri-
cas que acometem os profis-
sionais, seus sinais e sinto-
mas, formas de prevenção 
e tratamentos existentes; 
tratar os servidores públi-
cos e demais trabalhadores 
acometidos de doenças psi-
quiátricas decorrentes da 
atuação no combate à Co-
vid-19; desenvolver nos ser-
vidores públicos e demais 
trabalhadores o hábito de, 
periodicamente, consultar-
se com profissional da área 
da saúde mental.

O vereador Guga teve 
outros dois projetos com 
parecer favorável, desta vez 
envolvendo a causa animal: 
o PLO 551/2021, que proí-
be em todo o município de 
João Pessoa a realização de 
corridas competitivas ou 
atividades extenuantes de 
mesma natureza utilizan-
do cães, em que figurem 
ou não apostas, oferta de 
brindes ou promoções, 
qualquer que seja a raça, 
linhagem, variante ou cate-
goria canina ao qual estes 
forem associados; e o PLO 

552/2021, instituindo a Po-
lítica Municipal de Controle 
da Leishmaniose, visando o 
controle, prevenção, comba-
te e tratamento da Leishma-
niose (conjunto de doenças 
causadas por protozoários 
do gênero Leishmania e da 
família Trypanosomatidae), 
no âmbito do município de 
João Pessoa.

Já o vereador Zezinho 
Botafogo (Cidadania) teve 
três projetos acatados pela 
Comissão: o PLO 237/2021, 
que inclui na Lei Ordinária 
que consolida a legislação 
municipal referente a datas 
comemorativas, eventos e 
feriados do município de 
João Pessoa, a ‘Semana de 
Estudo da Lei Federal nº 

13.146/2015, a Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência’, que pas-
sará a fazer parte do Ca-
lendário Oficial de Eventos 
Escolares do Município de 
João Pessoa e será realiza-
da, preferencialmente, na 
última semana do mês de 
agosto; o PLO 423/2021, 
que institui a Política Muni-
cipal de Proteção dos Direi-
tos da Pessoa com Albinis-
mo e estabelece diretrizes 
para sua consecução; e o 
PLO 540/2021, criando o 
‘Selo Igualdade Racial’, para 
promover as ações afirmati-
vas específicas da iniciativa 
privada, inclusive da rede 
conveniada, concessioná-
ria ou contratada do Poder 

Público municipal, que es-
tabeleça em suas empresas 
a porcentagem mínima de 
cotas a afrodescendentes, 
sendo concedido o Selo se 
atendida a porcentagem 
mínima de cotas a afrodes-
cendentes, negras e negros, 
de 20%  das vagas.

 Enquanto isso, a verea-
dora Eliza Virgínia (PP) teve 
dois projetos com parecer 
favorável: o PLO 564/2021, 
que cria o ‘Dia  de Conscien-
tização Sobre a Paternidade 
Responsável’, a ser celebra-
do anualmente no dia 14 
de maio, com o objetivo de 
ampliar as ações do Governo 
para a conscientização da 
sociedade a respeito dos di-
reitos, deveres e obrigações 
de ordem material, social, 
moral e afetiva decorrentes 
dos vínculos paterno-filiais 
e materno-filiais, gerando 
famílias com vínculos fami-
liares mais fortes; e o PLO 
566/2021, criando o ‘Dia do 
Nascituro e de Conscientiza-
ção sobre os riscos do abor-
to’, a ser celebrado anual-
mente no dia 7 de outubro.

 Também receberam 
parecer favorável os se-
guintes projetos: o PLO 
223/2021, de Marcos Hen-
riques (PT), determinando 
que os hospitais e demais 
unidades de saúde, públi-
cas e privadas, que exigem 
trabalho em regime de 
plantão, deverão assegurar 
condições adequadas para 
descanso dos profissionais 
da área de enfermagem; o 
PLO 224/2021, de Marcílio 
do HBE (Patriota), instituin-
do o Programa ‘Escola em 
Família’ com a finalidade de 
propiciar o fortalecimento 
do aprendizado através da 
integração entre família e 
escola por meio da realiza-
ção de atividades e eventos 
no espaço escolar.

O programa foi 
instituído através do 
PLO 513/2021, de 
autoria do vereador 

Guga (Pros)

Foto: Divulgação

O pedido para transferência 
da competência de 

julgamento da Xeque-Mate 
para a Justiça Eleitoral 
foi feito pela defesa do 

ex-presidente da Câmara 
de Cabedelo, Lúcio José 

do Nascimento Araújo (E). 
Assim, a sentença que o 
condenou fica anulada



Políticas

Entre as sessões ordinárias desta terça e quarta, deputados devem aprovar três projetos do Governo do Estado

A Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba (ALPB) 
inicia nesta terça-feira o esfor-
ço concentrado que vai limpar 
a pauta deste ano e, entre as 
sessões ordinárias de hoje e 
amanhã, deve aprovar mais 
três importantes projetos do 
Governo do Estado, entre eles, 
o que trata da ampliação do 
programa “Tá na Mesa”.

 A Lei de Orçamentária 
Anual (LOA-2022) já tem 
parecer pronto e aprovado 
pela Comissão de Orçamen-
to, mas seguindo uma tra-
dição que se repete todos 
anos, pode ficar para ser a 
última matéria a ser votada, 
no caso, na última sessão or-
dinária do ano que acontece 
amanhã.

Os projetos do governa-
dor João Azevêdo(Cidada-
nia) já foram apreciados e 
aprovados ontem de manhã 
na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e, juntamen-
te com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LOA-2022), 
são as principais matérias 
pautadas para as sessões or-
dinárias de hoje e amanhã, 
últimas do ano. 

Na reunião de ontem, o 

grande destaque da CCJ foi 
a aprovação da constitucio-
nalidade do projeto de lei 
do Governo do Estado que 
normatiza o Programa Car-
tão Alimentação no âmbito 
do Estado da Paraíba. A pro-
posta cria um benefício de 
transferência de renda para 
indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social, para 
fins exclusivos de compra 
de alimentos in natura ou 
minimamente processada 
por parte dos beneficiados.

Ao encaminhar o pro-
jeto ao Poder Legislativo, o 
governador João Azevêdo 
justificou que o benefício se 
justifica “por ser dever do 
poder público formular e 
implementar políticas, pla-
nos, programas e ações com 
vistas a assegurar o direito 
humano à alimentação ade-
quada”.

Ainda na mesma reunião 
de ontem e por unanimidade, 
a CCJ também aprovou mais 
dois projetos de lei de autoria 
do Governador do Estado, o 
3364/2021 e 3358/2021. O 
primeiro propõe a ampliação 
dos municípios atendidos 
pelo Programa “Tá na Mesa”, 
já em atividade no Estado. 
“É um projeto de extrema 
importância e a ampliação 

Ademilson José 
ademilson51056@gmail.com

Assembleia inicia hoje esforço 
para “limpar” pauta de 2021
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é a inclusão de mais 13 aos 
85 municípios já incluídos 
no início”, explicou Ricardo 
Barbosa (PSB) que é líder 
da Base Aliada e que relatou 
a matéria.

Através do outro pro-
jeto, o Governo altera a Lei 
6.194 que trata da criação 
do Cadastro Informativo – 

CADIN/PB, corrigindo erros 
formais do texto e atualizan-
do a nomenclatura dos ór-
gãos que compõem a Admi-
nistração Pública do Estado 
da Paraíba.

Além dessas matérias do 
Governo do Estado, durante 
a reunião de ontem, os mem-
bros da  CCJ da ALPB também 

aprovaram o Projeto de Lei 
3356/2021, de autoria da 
Defensoria Pública Geral, 
que autoriza e fixa os valores 
dos subsídios dos defensores 
públicos do Estado da Paraí-
ba, com um reajuste de 25%, 
que passará a vigorar a partir 
de janeiro de 2022.

Junto com o projeto de 

lei, a Defensoria encaminhou 
documentação anexa cons-
tante da justificativa, impac-
to orçamentário e financeiro, 
planilhas demonstrativas, 
entre outros documentos, 
garantido que não será ne-
cessário qualquer suplemen-
tação do Governo do Estado.

Entre dezenas de ou-
tras matérias apreciadas na 
mesma reunião, também 
estiveram dois projetos, o 
primeiro de autoria do depu-
tado Raniery Paulino (MDB), 
instituindo a segunda sexta-
feira do mês de novembro 
como “Dia da Tibirilidade” 
em reconhecimento cultural, 
social e econômico do bairro 
de Tibiri, no município de 
Santa Rita.

O segundo é do depu-
tado Galego de Souza, esta-
belecendo diretrizes para 
a instituição do Programa 
de Prevenção e Tratamento 
do Câncer de Pênis (tumor 
peniano) e do HPV Masculi-
no, no Âmbito do Estado da 
Paraíba.

Por iniciativa do depu-
tado Gilberto Silva(PSL) e 
por aprovação da CCJ, a As-
sembleia vai conceder o Tí-
tulo de Cidadão Paraibano 
ao empresário Luciano Hang, 
proprietário da Havan.

Deputados, em sessão remota, aprovaram projetos do Governo do Estado, na Comissão de Constituição e Justiça

Foto: ALPB

Emendas para LOA de JP serão aceitas até amanhã
A Câmara Municipal de 

João Pessoa vive uma sema-
na de reta final para a apre-
sentação de emendas à Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
para o exercício financeiro 
de 2022 e também o Plano 
Plurisnual (PPA). A peça está 
orçada em pouco mais de R$ 
3 bilhões. Na prática, os ve-
readores terão até às 17h00 
de amanhã para apresentar 
mudanças na destinação des-
tes recursos. 

As emendas, sejam impo-
sitivas ou propositivas, devem 
ser entregues no gabinete do 
vereador Carlão (Patriota) 
quando referente à LOA 2022; 
e no gabinete do vereador 
Bosquinho (PV), quando re-
ferente ao PPA 2022-2025.

As emendas podem ser 
impositivas ou de execução 
orçamentária e financeira 
obrigatória, quando o prefeito 
tem que garantir que elas se-
jam concretizadas; ou propo-

sitivas, quando o parlamentar 
sugere e a Prefeitura decide 
sobre a possibilidade de exe-
cução daquela proposta.

Os vereadores dispõem 
de mais de R$ 18 milhões des-
se montante para indicar a 
execução por meio das emen-
das impositivas, sendo que 
metade desse valor deve ser 
destinado a ações e serviços 
na área da saúde.

A previsão para o orça-
mento do próximo ano teve 

um aumento de 9,4%, em 
relação ao ano passado. No 
início do mês de dezembro, 
vereadores, secretários e 
sociedade civil organizada 
debateram as peças orça-
mentárias durante audiência 
pública. 

“Lembrando que a LOA é 
uma peça fictícia. É uma pre-
visão de arrecadação, mas 
que geralmente se concre-
tiza. Por isso, que em tese a 
arrecadação da capital subirá 

quase 10% em relação ao ar-
recadado esse ano e ela esteja 
estimada em pouco mais de 
R$ 3 bilhões,” lembrou o ve-
reador Carlão do Bem.  

 O vereador Marcos Hen-
riques (PT) adiantou que irá 
propor três emendas, uma 
para o setor de cultura de for-
ma ampla, outra para culturas 
afirmativas e também na área 
de habitação. Nestes setores, 
segundo ele, há um déficit de 
recursos.

“Na cultura o valor é 
muito pouco. Pois os nossos 
artistas passaram dois anos, 
por conta da pandemia, sem 
realizar shows e apresen-
tações culturais, e devemos 
reparar isso. Já na habita-
ção, só temos R$ 7,4 milhões 
destinados a construção de 
casas. Pouco também. Além 
de incluirmos valores ponde-
ráveis para as políticas afir-
mativas, da respectiva subse-
cretária”, explicou o vereador. 

Projeto de vereador prevê alimentos orgânicos na merenda das escolas
Uma alimentação saudável 

com opção diversificada para os 
alunos da rede municipal de en-
sino, na capital paraibana. Assim 
prevê um Projeto de Lei do verea-
dor de João Pessoa, Mikika Leitão 
(MDB), que propõe a inclusão de 
alimentos orgânicos no cardápio 
das escolas.

Segundo o vereador, o projeto 
oferece melhor qualidade de vida 
para os alunos. O dispositivo visa 
contribuir na formação e amplia-

ção de comercialização e fortale-
cimento da agricultura familiar na 
região.

“A retirada do agrotóxico da 
comida das crianças e adolescen-
tes do município também é educa-
ção, isso melhora a qualidade de 
vida e muda o hábito alimentar. A 
escola neste momento torna-se um 
pilar para essa construção diária. 
Essa medida evita a obesidade e 
a desnutrição”, observou Mikika 
Leitão.

A matéria, segundo a asses-
soria jurídica de Leitão, tem amplo 
respaldo legal e propõe-se garantir 
a segurança alimentar dos alunos 
da nossa cidade. Os alimentos or-
gânicos poderão apresentar valo-
res de até 30% mais elevados que 
os produtos tradicionais.

“Além de beneficiar os alunos 
da Rede Municipal de Ensino, esse 
projeto vai fortalecer a produção 
de agricultores, aquecendo a eco-
nomia solidária local” observou.

Foto: CMJP

Os vereadores dispõem de mais de R$ 18 milhões, dos R$ 3 bilhões 
previstos no Orçamento, para indicar a execução, por meio das 
emendas impositivas, sendo que metade desse valor deve ser destinado 
a ações e serviços na área da Saúde. A previsão para o orçamento do 
próximo ano teve um aumento de 9,4%, em relação ao ano passado

CALEndáriO
Apreciação e análise da LOA e do PPA

15/12 - Entrega das emendas parlamentares
16/12 - Entrega de mensagem do prefeito, caso 
haja proposta de modificações ao projeto original
17/12 - Entrega dos pareceres dos relatores
20/12 - Votação dos pareceres na CFO
21/12 - Votação em plenário

Foto: Reprodução



Brasil

Cidades de aliados do Palácio do Planalto recebem milhões de reais, enquanto municípios próximos ficam à míngua

Falta quase tudo em 
Mombaça, no sertão cea-
rense. Com uma economia 
baseada na agricultura fa-
miliar, o município do se-
miárido enfrenta problemas 
de infraestrutura e de abas-
tecimento de água. Mas não 
precisava ser assim: Mom-
baça está a apenas 79 km 
de Tauá, uma das campeãs 
nacionais das emendas de 
relator (código RP-9), ver-
bas que estão na base do es-
quema do orçamento secre-
to revelado pelo Estadão/
Broadcast. A União já empe-
nhou R$ 151,4 milhões des-
sas verbas para Tauá, mas só 
R$ 2,9 milhões para Mom-
baça. É como se o governo 
destinasse R$ 2.606,14 para 
cada morador de Tauá, mas 
apenas R$ 67,12 para os vi-
zinhos.

Ao contrário do que dis-
seram líderes do Congresso 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), a distribuição do 
orçamento secreto não prio-
riza serviços essenciais, mas 

a conveniência política de 
alguns parlamentares. Cida-
des que são base eleitoral de 
aliados do Palácio do Planal-
to ou de parlamentares em 
posições influentes no Con-
gresso recebem centenas de 
milhões de reais, enquanto 
municípios próximos ou 
vizinhos ficam à míngua. 
Juntas, as quatro cidades 
campeãs em verbas do or-
çamento secreto que não 
são capitais estaduais rece-
beram empenhos de pouco 
mais de R$ 731 milhões em 
2020 e 2021. É mais que os 
2.261 municípios da base da 
pirâmide, somados.

As cidades que não são 
capitais mais beneficiadas 
pelas emendas até agora fo-
ram Pouso Alegre (MG), com 
R$ 237,2 milhões empe-
nhados; Petrolina (PE), R$ 
195,6 milhões; Tauá (CE), 
R$ 151,5 milhões, e Santa-
na (AP), R$ 146,6 milhões. 
Em comum, todas têm em 
suas proximidades lugares 
que receberam pouco ou 
mesmo nada das emendas 
de relator. São ainda redu-
tos eleitorais do presidente 

do Senado, Rodrigo Pache-
co; do líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE); do relator-geral 
do orçamento de 2020, Do-
mingos Neto (PSD-CE); e do 
ex-presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP). 
O princípio da igualdade, es-
sência da Constituição, não 
é levado em conta na distri-
buição dos repasses

A partir desta terça-
feira, o plenário virtual do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) deve analisar decisão 
da ministra Rosa Weber que 
decidiu liberar os repasses 
do orçamento secreto. Ela 
aceitou a versão dos presi-
dentes da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL), e de 
Pacheco, de que a suspensão 
dos recursos, que tinha sido 
aprovada por 8 a 2 pelo ple-
nário em novembro, era um 
“potencial” risco aos servi-
ços de Saúde e Educação. 
Não há garantia alguma de 
que esse dinheiro vá para 
áreas essenciais. A distribui-
ção das emendas não aten-
de critérios técnicos, muito 
pelo contrário.

André Shalders 
Agência Estado

Orçamento secreto prioriza as
bases de líderes do Congresso
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Arthur Lira justificou ao Supremo que a suspensão dos recursos era potencial risco aos serviços de Saúde e Educação

Foto: Agência Estado

Ao liberar os repasses no 
dia 6, Rosa Weber citou dados 
levantados a pedido da cúpula 
do Congresso ao afirmar que 
as emendas de relator benefi-
ciaram 86,9% dos municípios 
brasileiros - o que, para a mi-

nistra, seria suficiente para 
demonstrar o “equilíbrio” na 
distribuição das verbas. Não 
é bem assim. Na verdade, dos 
5.570 municípios, mais da 
metade (2.564) receberam 
valores irrisórios, de menos 

de R$ 1 milhão. Juntos, esses 
2,5 mil municípios da parte de 
baixo da tabela tiveram pouco 
mais de R$ 1 bilhão empenha-
dos - os demais municípios 
ficaram com os R$ 29 bilhões 
restantes.

Julia Affonso
Agência Estado

Daniel Weterman e 
Iander Porcella
Agência Estado

Agência Brasil

O governo ainda prepara 
a nova portaria com as regras 
para viajantes que chegam ao 
Brasil. A Casa Civil informou 
nesta segunda-feira, 13, que 
a norma será “adequada à 
decisão” do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). No sábado, 
11, o ministro da Corte, Luís 
Roberto Barroso, determi-
nou que passageiros interna-
cionais apresentem um com-
provante de vacinação contra 
a Covid-19 para entrar no 
país. A previsão da pasta é de 
que o novo texto seja publica-
do até o fim do dia.

“A Casa Civil foi notifica-
da e trabalha para publicar 

uma nova portaria de fron-
teiras, adequada à decisão 
do STF”, informou, em nota, 
a pasta comandada por Ciro 
Nogueira.

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) foi notificada 
sobre a decisão de Barroso 
na noite de sábado, 11. Em-
bora não haja um prazo para 
o cumprimento da ordem, o 
governo precisa viabilizar o 
passaporte sanitário, expres-
so pelo ministro, em curto 
período de tempo.

O presidente Jair Bolso-
naro (PL), que está em pré-
campanha para reeleição em 
2022, é contrário à exigência 
de um passaporte sanitário, 
medida também contestada 
por sua base. Na semana pas-

sada, ele se exaltou ao falar 
da pressão da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) por mais restrições 
nas fronteiras como estraté-
gia para conter o avanço da 
variante Ômicron e xingou 
o governador de São Paulo, 
João Doria, que defendeu a 
adoção do comprovante. As 
medidas mais restritivas vêm 
sendo solicitadas também 
por secretários de Saúde e 
especialistas, que temem que 
o Brasil se torne um destino 
turístico para estrangeiros 
não-vacinados.

Com a postura contrária 
de Bolsonaro frente ao pas-
saporte da vacina, o governo 
havia decidido, na semana 
passada, exigir uma quaren-

tena de cinco dias a quem 
chegasse ao Brasil sem vaci-
nação. A medida entraria em 
vigor no sábado, mas foi adia-
da em uma semana após um 
ataque hacker ao sistema do 
Ministério da Saúde na sexta-
feira, 10, tirar do ar os regis-
tros da imunização. A pasta 
decidiu padronizar as regras 
e não aplicá-las só a estran-
geiros por uma questão de 
“isonomia”.

“Algum estrangeiro resi-
dente no Brasil que se imuni-
zou aqui não consegue aces-
so a esses dados. A gente ia 
começar a criar várias estra-
tificações”, afirmou o secre-
tário-executivo do Ministério 
da Saúde, Rodrigo Cruz, na 
sexta-feira.

Governo vai adequar novas regras 
sobre fronteiras à decisão do STF

Proposta em debate

PEC dos Precatórios: Câmara resiste 
em dar aval às mudanças do Senado

Líderes da Câmara dis-
cutem as mudanças na Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) dos Precatórios 
e resistem a dar aval a todas 
as alterações feitas pelo Se-
nado. As mudanças entrarão 
na pauta nesta terça-feira 
do plenário. A cúpula da Câ-
mara age para encaminhar 
os pontos aprovados dire-
tamente para promulgação, 
sem devolver a proposta no-
vamente para o Senado.

Parte da PEC foi pro-
mulgada na semana passa-
da, incluindo a alteração no 

cálculo do teto de gastos, re-
gra que atrela o crescimen-
to das despesas à inflação, 
o que garante uma folga de 
R$ 62,2 bilhões em 2022. O 
limite do pagamento de pre-
catórios, dívidas que a União 
precisa pagar depois de con-
denações na Justiça, que 
abre um espaço de R$ 43,8 
bilhões, foi colocado em ou-
tra PEC que está pronta para 
ir a votação no plenário.

No domingo, o presi-
dente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), afirmou que 
haverá “boa vontade” da 
Casa ao avaliar a vinculação 
do espaço fiscal da PEC para 
o Auxílio Brasil e despesas 
previdenciárias. Esse carim-

bo provocou impasse entre 
deputados e senadores no 
fatiamento da PEC.

Nos bastidores da Câ-
mara, no entanto, ainda há 
resistência a amarrar toda 
a folga fiscal com essas des-
pesas, diante da articulação 
para aumentar o volume de 
emendas parlamentares no 
Orçamento de 2022.

Uma fonte próxima a 
Lira disse ao Broadcast Polí-
tico (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Esta-
do) que o presidente da Câ-
mara atuaria para resgatar o 
texto da PEC aprovado pelos 
deputados. “Eu não sei se 
ele ainda tem bala na agulha 
para conseguir”, afirmou.

Tornar o Auxílio Brasil 
um programa permanen-
te e criar uma comissão no 
Congresso para fiscalizar a 
expedição e pagamento de 
precatórios são pontos mais 
consensuais na Câmara. 
Além disso, retirar os paga-
mentos de precatórios liga-
dos ao antigo Fundef (fundo 
de financiamento à educa-
ção anterior ao Fundeb) do 
teto de gastos também pode 
receber aval dos deputados 
federais. “Retirar o Fundef 
facilita a aprovação, é um 
apelo, pois é vinculado à 
educação, mas não sei como 
o relator vai analisar isso”, 
disse o líder do MDB, Isnal-
do Bulhões (AL).

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) apresentou 
ontem o novo modelo de 
urna eletrônica que será 
usado nas eleições de 2022. 
O lançamento foi feito em 
Manaus, na fábrica da Po-
sitivo Tecnologia, empresa 
responsável pela produção 
dos equipamentos.

Conforme a licitação 
feita pelo TSE, serão fa-
bricadas 225 mil urnas do 
novo modelo. No total, 577 
mil serão utilizadas nas 
eleições. A entrega está pre-
vista para maio do ano que 
vem. A vida útil do equipa-
mento é de 10 anos.

Entre as novas fun-
cionalidades, está a maior 
duração das baterias, pro-
cessadores mais rápidos e 
o terminal do mesário com 
comandos sensíveis ao to-
que (tela touch). Segundo o 
TSE, essa tecnologia permi-

tirá mais rapidez na identi-
ficação do eleitor na seção 
eleitoral. Enquanto um elei-
tor vota, o terminal pode-
rá identificar os próximos 
que vão votar, diminuindo 
o tempo de espera nas filas.

Durante o evento, o 
presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso, 
reforçou que a urna eletrô-
nica e o sistema de votação 
são seguros.

“Estamos trabalhan-
do para proteger os sis-
temas do TSE quase por 
uma questão de imagem, 
porque, quanto ao conteú-
do, não tem como fraudar 
as eleições. Nós todos es-
tamos nos aperfeiçoando 
com os mecanismos de 
proteção. Isso se tornou 
um problema relevante 
nos últimos dois, três anos. 
Na verdade, ataques ciber-
néticos do porte que temos 
visto são fenômenos recen-
tes”, afirmou.

Urnas eletrônicas: TSE
apresenta novo modelo

Em meio aos rumores 
de novo corte no orçamen-
to necessário à realização 
do Censo Demográfico, o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
divulgou nota reiterando 
que o levantamento exi-
ge a quantia integral de 
R$ 2,292 bilhões para que 
seja “viável” em 2022. “O 
IBGE reitera que o orça-
mento necessário, viável, 
para a realização do Cen-
so Demográfico 2022, é de 
R$ 2.292.907.087,00. Sen-
do R$ 2.000.000.000,00 já 
registrados no PLOA 2022 

(Proposta de Lei Orça-
mentária Anual) e mais R$ 
292.907.087,00 autoriza-
dos pela Secretaria Especial 
do Tesouro e Orçamento. 
Esses R$ 292.907.087,00 
complementares sairão do 
Fundo de Garantia à Expor-
tação (FGE), supervisiona-
do pelo Ministério da Eco-
nomia”, manifestou o órgão 
estatístico em nota distri-
buída à imprensa.

No domingo (12), o jor-
nal O Globo noticiou que o 
relatório setorial da Comis-
são Mista do Orçamento 
previa a transferência de 
somente R$ 1,895 bilhão 
para a realização do Censo 
Demográfico.

Censo 2022: o IBGE
receia corte de verba
Daniela Amorim
Agência Estado
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Objetivo é declarar o fim da guerra entre os dois países, informou o presidente sul-coreano, Moon Jae-in

Acordo pode encerrar conflito 
de quase 70 anos entre Coreias
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Agência Brasil 

Pyongyang, Seul, Pequim 
e Washington chegaram a um 
eventual “acordo de princí-
pio” para declarar o fim da 
guerra entre as duas Coreias, 
quase 70 anos depois, infor-
mou o presidente sul-corea-
no, Moon Jae-in.

Em Camberra, onde está 
numa visita de quatro dias, 
Moon afirmou estar conven-
cido de que as quatro partes 
(Coreia do Norte, Coreia do 
Sul, China e Estados Unidos) 
concordaram com um “acor-
do de princípio” para uma 
declaração de paz.

Segundo o The Guardian, 
o presidente da Coreia do Sul 
admitiu que as negociações 
sobre a guerra 1950-53 es-
tavam sendo impedidas por 
objeções norte-coreanas à 
atual “hostilidade dos EUA”.

“Por esse motivo, não 
podemos nos sentar para 
negociar as declarações en-
tre a Coreia do Sul, a Coreia 
do Norte e os Estados Uni-
dos”, afirmou em entrevista 
coletiva.

“Esperamos que as con-
versações sejam iniciadas. 
Estamos fazendo todos os 
esforços para isso”, acrescen-
tou. Para Moon, é “importan-

te acabar com um armistício 
instável que existe há quase 
sete décadas”, e “uma decla-
ração de paz pode melhorar 
as perspectivas de avanço do 
programa de armas nuclea-
res de Pyongyang”.

Essa declaração “vai nos 
ajudar no início das negocia-
ções para a desnuclearização 
na Península Coreana”.

Poucas horas depois das 
declarações de Moon Jae-in, o 
ministro sul-coreano da Uni-
ficação, Lee In-young, afir-
mou que o acordo “pode ser 
ponto de passagem para uma 
nova fase de paz” e exortou 
Pyongyang a aceitar a oferta 
de Seul.

“A Coreia do Norte tem 
mostrado, nos últimos tem-
pos, uma forma mais aberta 
de diálogo”, disse Lee.

Segundo o ministro sul-
coreano da Unificação, “a Co-
reia do Norte lançou vários 
mísseis de curto alcance este 
ano, mas não fez a situação 
deteriorar-se severamente 
nem elevar as tensões a um 
alto nível”.

A guerra da Coreia ter-
minou em julho de 1953 com 
um armistício, mas não com 
o tratado de paz, o que signi-
fica que o Norte e o Sul estão 
tecnicamente em guerra.

Coronavírus

Primeira pessoa morre infectada 
pela variante Ômicron no Reino Unido
Agência Brasil

Ao menos um paciente 
morreu no Reino Unido de-
pois de contrair a variante 
Ômicron do coronavírus, 
disse o primeiro-ministro 
Boris Johnson ontem.

“Infelizmente, foi con-
firmado agora que ao me-
nos um paciente morreu 
com Ômicron”, informou 
Johnson aos repórteres.

“Então, acho que a 
ideia de que esta é, de al-
guma maneira, uma versão 
mais branda do vírus é algo 
que precisamos deixar de 
lado e, simplesmente, re-
conhecer o ritmo intenso 
com que ela se dissemina 
entre a população.”

Johnson impôs restri-
ções mais duras desde que 
os primeiros casos da Ômi-
cron foram detectados no 
país em 27 de novembro e, 
no último domingo, pediu às 
pessoas que recebam vacinas 

de reforço para evitar sobre-
carregar o sistema de saúde.

O secretário britânico 

da Saúde, Sajid Javid, disse 
que a Ômicron está se disse-
minando em um “ritmo fe-

nomenal” e que, no momen-
to, representa cerca de 40% 
das infecções em Londres.

No momento, a variante Ômicron representa cerca de 40% das infecções do coronavírus em Londres

Foto: Agência Brasil

Agência Brasil

O presidente dos Es-
tados Unidos (EUA), Joe 
Biden, declarou estado 
de emergência federal no 
estado do Kentucky que 
passou por “uma das pio-
res séries de tornados” 
da história do país. O go-
vernador Andy Beshear 
disse que o número de 
mortes pode ser inferior 
ao previsto.

“É uma tragédia, e 
não sabemos ainda quan-
tas vidas se perderam, 
nem a extensão total dos 
danos”, declarou Biden. 
As agências federais de 
resposta a catástrofes já 
começaram a se deslocar 
para a região, afirmou Bi-
den, prometendo que “o 
Estado fará tudo o que 
puder para ajudar”.

O estado de emer-
gência foi declarado no 
Kentucky e poderá ser 
decretado nos outros es-
tados mais gravemente 
atingidos pela catástrofe, 
como o Illinois e o Ten-
nessee, se os governado-
res solicitarem.

A  d e c l a ra ç ã o  d e 
emergência agiliza o pro-
cesso de disponibilização 
de ajuda federal para fa-
zer face aos danos causa-
dos pelas tempestades e 
tornados que arrasaram 
boa parte do estado. Bi-
den acrescentou que 
pretende deslocar-se ao 
Kentu cky,  dest acando 
que não quer “obstruir as 
operações de socorro”.

Número de mortos 
Andy Beshear, que 

tinha adiantado um nú-

mero de mortes superior 
a 100, reviu o número e, 
ao final da tarde do úl-
timo domingo,  afirmou 
que o número de mortes 
pode chegar a 50. “Esta-
mos a rezar para que as 
estimativas iniciais este-
jam erradas. Se assim for 
será muito bom”, afirmou 
Beshear.

Os tornados destruí-
ram quase totalmente o 
município de Mayfield, 
no Kentucky, onde as 
equipes de resgate pros-
seguem com as buscas 
para encontrar sobrevi-
ventes.

Numa fábrica de ve-
las, onde estavam 110 
pessoas, foram confir-
madas oito mortes e oito 
pessoas continuam desa-
parecidas. Bob Ferguson, 
porta-voz da Mayfield 
Consumer Products, re-
velou que 90 pessoas já 
tinham sido localizadas, 
número que as autorida-
des buscam confirmar. 

“Ainda estamos rece-
bendo informações sobre 
a fábrica de velas. O pro-
prietário entrou em con-
tato conosco e acredita ter 
informações diferentes. 
Estamos tentando verifi-
car. Se assim for, pode ser 
uma situação melhor e o 
milagre que esperávamos”, 
acrescentou Beshear. Em 
Illinois, um armazém da 
gigante de comércio onli-
ne Amazon desabou du-
rante a noite após a passa-
gem do tornado, deixando 
seis mortos.

No Arkansas, pelo 
m e n o s  d u a s  p e s s o a s 
morreram e várias fica-
ram presas em um lar 

de idosos, depois de um 
tornado ter atingido o 
edifício. Quatro pessoas 
morreram no estado do 
Tennessee e duas no Mis-
souri.

Mais de 30 tornados
Uma forte tempesta-

de atravessou a bacia do 
Mississipi e partes do su-
deste e centro-oeste dos 
Estados Unidos na noi-
te da última sexta-feira, 
gerando mais de 30 tor-
nados que deixaram um 
rastro de destruição em 
seis estados - Arkansas, 
Illinois, Kentucky, Mis-
souri, Mississípi e Ten-
nessee.

Mayfield, uma co-
munidade com cerca de 
10 mil habitantes no su-
doeste de Kentucky, foi 
a mais afetada pela série 
de tornados com grande 
parte dos prédios prati-
camente destruídos.

O Kentucky, na parte 
centro-leste do país, foi 
particularmente atingido 
pelo fenômeno climático 
violento, que afeta sobre-
tudo as vastas planícies 
americanas, com colunas 
negras a varrer o solo, 
iluminadas por relâmpa-
gos intermitentes.

Um especialista em 
clima afirmou ao The 
Guardian que a primave-
ra é a estação principal 
dos tornados e que é uma 
situação muito incomum 
em dezembro, quando 
está mais frio, o que nor-
malmente limita a forma-
ção do fenômeno. Os Es-
tados Unidos registram, 
em média, mais de 1.200 
tornados anualmente.

Tornados nos EUA: Joe Biden 
declara emergência federal
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Caixa Econômica e Banco do Brasil realizam campanhas similares à da Serasa e oferecem descontos aos clientes devedores

O Brasil conta com mais 
de 60 milhões de inadim-
plentes e, só na Paraíba, este 
número já ultrapassou um 
milhão de pessoas, segundo a 
empresa de análise de crédito 
Serasa. Ciente de suas dívidas, 
a população tem aproveita-
do os feirões de renegociação 
para quitar as contas em aber-
to e, diante disso, instituições 
financeiras como a Caixa Eco-
nômica Federal e o Banco do 
Brasil iniciaram, neste mês, 
seus próprios mutirões para 
conciliação de crédito.

Ativo desde o mês pas-
sado, o Feirão Serasa Limpa 
Nome tinha previsão de tér-
mino para o último dia 5. De-
vido à alta adesão da popula-
ção negativada, no entanto, a 
iniciativa foi ampliada e segue 
até a próxima segunda-feira 
(20). Segundo a empresa de 
análise de crédito, o evento 
foi prorrogado porque mui-
tas pessoas ainda pretendiam 
participar do feirão. Até o 
momento, cinco milhões de 
brasileiros e mais de 57 mil 
paraibanos, 23.547 deles pes-
soenses, foram contemplados 
com os descontos oferecidos 
pelas empresas participantes. 

Aproveitando o paga-
mento do décimo terceiro 
salário e o amplo interesse 
das pessoas em quitar suas 
dívidas, outras empresas es-

tão oferecendo os próprios 
feirões para negociação de 
dívidas este mês. É o caso da 
Caixa Econômica Federal, que 
lançou a campanha Você no 
Azul para prestar atendimen-
to voltado à regularização de 
dívidas relacionadas ao banco. 
Segundo a Caixa, na Paraíba, 
65.846 clientes podem apro-
veitar o mutirão e a maioria 
se insere na categoria de pes-
soas físicas, já que, deste total, 
5.541 clientes são pessoas ju-
rídicas.

Nesta campanha, as con-
dições ofertadas possibilitam 
descontos de até 90% do valor 
da dívida contraída e se diver-
sificam segundo o tipo de cré-
dito contratado e o período de 
atraso da conta. A Caixa infor-
mou, ainda, que a campanha 
viabiliza condições especiais 
para a área habitacional, como 
pagamento parcial ou pausa 
das prestações dos contratos 
habitacionais.

Conforme afirma o Supe-
rintendente de Rede da Caixa,  
Paulo Correa Nery da Fonseca, 
a campanha é uma oportuni-
dade para que o cliente regu-
larize suas dívidas e retire o 
nome do Serviço de Proteção 
de Crédito (SPC), pois  “a cam-
panha contribui para a rein-
serção do cliente no mercado 
de crédito, impactando direta-
mente na economia”.

BB lança campanha
Em sua primeira campa-

nha de renegociação, o Banco 
do Brasil oferece descontos 
que podem chegar a  95% do 
valor da dívida do cliente. O 
mutirão segue até sexta-fei-
ra (17) e propõe negociação, 
dentre outras áreas, para os 
setores de crédito pessoal, 
cartão de crédito e cheque es-
pecial. De acordo com a insti-
tuição, a iniciativa está dispo-
nível para mais de 3,5 milhões 
de pessoas em todo o país e 
ocorre tanto no ambiente di-
gital quanto presencialmente.

Para o gerente executivo 
da Unidade Cobrança e Rees-
truturação de Ativos Opera-
cionais do banco, Bruno Viei-
ra, o mutirão de renegociação 
incentiva a educação e plane-
jamento financeiro pessoal 
e contribui para a retoma-
da da economia. “O mutirão 
visa proporcionar aos nossos 
clientes a possibilidade de re-
negociar suas dívidas para co-
meçar 2022 tranquilo”, afirma.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Empresas fazem feirões para 
renegociar dívidas na Paraíba

Ibovespa 
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Com a mudança na taxa básica da 
economia, a famosa Selic, ocorrida semana 
passada, aumentando seu valor para 9,25% 
ano, e efetuada pelo Copom (Comitê de 
Política Monetária do Banco Central), recebi 
algumas indagações sobre a remuneração do 
produto bancário mais popular do Brasil, a 
velha caderneta de poupança. 

Primeiro vamos lembrar que a 
caderneta de poupança possui duas regras de 
remuneração.

A primeira diz que depósitos realizados 
até 2 de maio de 2012 tem como rendimento 
de 0,5% ao mês mais a TR (taxa referencial), 
que totaliza 6,17% ao ano, mas atenção que 
não é conta aberta até este período e sim 
depósitos efetuados até esta data.

A segunda é que após esta data teremos 
duas hipóteses de remuneração, ambas 
de acordo com o valor da taxa Selic, onde 
a primeira hipótese é de que se a taxa for 
menor do que 8,5% ao ano, a remuneração 
será de 70% dela e a segunda hipótese é de 
que se a taxa for maior do que 8,5% ao ano, a 
remuneração será de 0,5% ao mês mais a TR 
(taxa referencial) que dará 6,17% ao ano.

O comitê já sinalizou aumento na 
mesma proporção do atual que foi de 
1,50% ao ano para a próxima reunião 
em janeiro elevando a Selic a 10,75% e o 
mercado enxerga neste momento que ainda 
chegaremos a Selic de 11,50% durante o ano 
de 2022.

Se aplicarmos a hipótese anterior 

com a Selic abaixo de 8,50% teríamos uma 
remuneração de 70% dela a 11,50% ao ano, 
que corresponderia a 8,05% ao ano.

No entanto com a Selic acima de 8,50% 
ao ano teremos 6,17%, ou seja, a partir deste 
momento, a caderneta de poupança perde 
remuneração em relação a Selic cada vez 
mais que ela subir, porque sua remuneração 
não está mais indexada a 70% dela e sim fixa 
a 6,17% ao ano.

Por este motivo, mais uma vez afirmo 
que não é nenhuma vantagem deixar seu 
recurso na caderneta de poupança pela 
distância de sua remuneração em relação a 
inflação indicando perda de poder aquisitivo 
e agora em razão do aumento da Selic acima 
dos 8,50%. 

O mercado possui outros ativos como 
a LCI – Letra de Crédito Imobiliário ou a 
LCA – Letra de Crédito do Agronegócio, com 
isenção de imposto de renda e garantia do 
fundo garantidor de crédito do mesmo jeito 
da caderneta de poupança e com rendimento 
bastante superior a ela. Lembrando que 
ambos possuem carência mínima de 90 dias 
e que as melhores oportunidades para eles 
não estão nos bancos maiores e sim nos 
digitais e nas corretoras. 

Por fim, se quiseres manter seu poder 
aquisitivo dos recursos aplicados, está mais 
do que na hora de pensar em aposentar sua 
aposta na caderneta de poupança e partir 
para outros ativos tão seguros como ela, mas 
que irão te trazer uma melhor rentabilidade.

Mudança da taxa Selic versus caderneta de poupança 

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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Refis do ICMS

Contribuinte pode simular 
pagamento pela internet

Como forma de evitar 
deslocamento e propor-
cionar mais comodidade 
aos contribuintes parai-
banos durante o Refis do 
ICMS, a Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB) 
disponibilizou o serviço 
de consulta de simulações 
nas três opções disponí-
veis no Programa de Regu-
laridade Fiscal tanto para 
contadores como sócios 
administradores do esta-
belecimento, que estão ca-
dastrados previamente no 
sistema corporativo,  por 
meio do link da Sefaz Vir-
tual (https://www.sefaz.
pb.gov.br/servirtual).

Os contribuintes que 
têm domicílio em João 
Pessoa e em Bayeux con-
tam ainda com alternativa 
de fazer as simulações dos 
pagamentos nas opções 
à vista; parcelado em até 
30 meses e parcelado em 
até 60 meses por e-mail. 
O empresário ou o conta-

dor da capital e de Bayeux 
precisa apenas solicitar 
a simulação no endereço 
do correio eletrônico (re-
fis2021@sefaz.pb.gov.br).

Apenas consulta
A Sefaz-PB informa 

que o serviço da consulta 
de simulações as opções 
de pagamentos não gera 
adesão do contribuinte 
ao Refis do ICMS 2021. 
Na verdade, a simulação 
é mais um serviço de in-
formação para que o con-
tribuinte tenha condições 
de avaliar, previamente, as 
opções de pagamento ofe-
recidas pela Sefaz no Refis 
de suas dívidas. Ou seja, 
serve para uma decisão 
mais assertiva e planejada 
do contribuinte com base 
em dados e informações 
solicitadas à Sefaz-PB.

O Refis do ICMS 2021 
oferece três opções de 
pagamento para o con-
tribuinte fazer adesão. A 

primeira é o pagamento 
à vista em cota única, que 
tem redução de 80% das 
multas punitivas e mora-
tórias, além de 70% das 
multas acessórias. A se-
gunda opção é o parcela-
mento em 30 meses, que 
concede redução de 60% 
das multas punitivas e mo-
ratórias, com 50% dos ju-
ros de mora. 

Já o parcelamento em 
60 meses concede redução 
de 40% das multas puni-
tivas e moratórias, e 30% 
dos juros de mora. É bom 
lembrar que no pagamento 
de parcela em atraso serão 
aplicados os acréscimos le-
gais previstos na legislação 
tributária estadual.

Após ser efetuada a 
adesão, as empresas pode-
rão efetuar o pagamento 
da cota única ou da pri-
meira parcela do Refis do 
ICMS, na opção parcela-
mento, até o dia 12 de ja-
neiro de 2022. 

Adesão é facilitada por e-mail  
Os contribuintes ou contadores 

que não estão cadastrados no Portal 
Sefaz Virtual precisam fazer as simu-
lações  presencialmente em alguma 
das 20 repartições fiscais do Estado 
(Centros de Atendimento e Unidades 
de Atendimento ao Cidadão), loca-
lizados em 20 municípios das cinco 
regiões do Estado. 

Para aderir ao Refis de ICMS, 
os empresários ou responsáveis 
também precisam se deslocar a uma 
das 20 repartições fiscais do Estado, 
enquanto as empresas com domi-
cílio em João Pessoa e Bayeux, a 
Sefaz-PB oferece duas alternativas: 
fazer a adesão presencialmente ou 

então via e-mail. Nesta opção, os 
contribuintes de João Pessoa e de 
Bayeux precisam enviar a solicitação 
de sua adesão ao endereço eletrô-
nico refis2021@sefaz.pb.gov.br.

Condições oferecidas pela Caixa 
possibilitam descontos de até 90% 
do valor da dívida contraída

Foto:  Tânia Rego/Agência Brasil

Número aproximado 
de pessoas em todo o 
estado que possuem 

pendências com a Caixa

66 mil

Através do QR Code acima, 
acesse a página da Sefaz-PB
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Essa é a primeira redução após 35 semanas consecutivas de alta, segundo divulgação feita pelo Boletim Focus 

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerada a inflação ofi-
cial do país, diminuiu de 10,18% 
para 10,05 neste ano. Essa é a pri-
meira redução depois de 35 sema-
nas consecutivas de alta.

A estimativa está no Boletim 
Focus de ontem, pesquisa divul-
gada semanalmente pelo Banco 
Central (BC), em Brasília, com a 
expectativa das instituições para 
os principais indicadores econô-
micos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação, do Focus, manteve-se 
em 5,02%. Para 2023, a previ-
são apresentou uma redução de 
3,50% para 3,46%. Em 2024 re-
gistrou uma pequena variação de 
3,10%, para 3,09%.

A previsão para 2021 está aci-
ma da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, o limi-
te inferior é 2,25% e o superior de 
5,25%. Para 2022 e 2023, as metas 

Agência Brasil 

BC: mercado financeiro estima 
inflação em 10,05% este ano
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Cálculo do Banco Central para  
a inflação considera a taxa 
básica de juros, a Selic, que 

está definida em 9,25%

Meta

Pesquisa: dívida causa vergonha 
para nove em cada 10 brasileiros

Estar endividado é motivo de 
vergonha para 88% dos brasilei-
ros, com impacto na vida social de 
85% e na concentração no trabalho 
de 76%. O resultado está presente 
no Estudo do Endividamento 2021, 
que é realizado anualmente, e con-
siderou os impactos da pandemia 
na vida financeira do consumidor. 

Entre os dados computados 
pela Opinion Box, responsável pelo 
levantamento em parceria com 
a Serasa, se destacam os efeitos 
emocionais causados pela inadim-
plência. O sono de 85% dos entre-
vistados está sendo afetado por 
causa das dívidas e seis em cada 10 
pessoas ouvidas dizem ter sentido 
reflexo dos débitos no relaciona-
mento com familiares e amigos. As 

dívidas impactam 62% do relacio-
namento entre parceiros.  

“Infelizmente, o endividamen-
to ainda é uma vergonha para os 
brasileiros, mas na maioria das 
vezes os débitos se acumulam por 
fatores externos à vontade do ina-
dimplente”, diz Diogo Meister, Ge-
rente do Serasa Limpa Nome. “Mas 
não pode ser motivo de vergonha 
uma dificuldade que no momento 
atinge mais de 62 milhões de cida-
dãos de um país com 14 milhões de 
desempregados”, complementa. 

O desemprego ainda é o prin-
cipal motivo de endividamento 
(30%) no Brasil, mas apresentou 
queda em relação ao ano anterior. 
Na sequência aparecem outras 
causas como “cobrança indevi-

da” (16%) e “emprestar o nome”* 
(11%). Já sobre os tipos de dívidas 
que os brasileiros já tiveram e não 
conseguiram pagar, o cartão de cré-
dito segue sendo a principal (53%), 
seguido por lojas (34%) e contas 
básicas (32%).  

De acordo com Matheus Mou-
ra, gerente executivo da Serasa, “o 
estudo mostra como o endivida-
mento está atrelado às necessi-
dades básicas do consumidor”. Os 
entrevistados disseram que 69% 
das suas compras no cartão, que é 
a principal causa de inadimplência, 
são de alimentos e supermercados 
(69%), seguido por compra de pro-
dutos – roupas, eletrodomésticos e 
outros (42%) e remédios e trata-
mentos médicos (41%).

são 3,5% e 3,25%, respectivamen-
te, também com intervalo de tole-
rância 1,5 ponto percentual.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa bá-
sica de juros, a Selic, definida em 
9,25% ao ano pelo Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom), na última 
reunião do Copom deste ano, rea-
lizada na semana passada.

Para o fim de 2022, a estimati-
va é de que a taxa básica chegue a 
11,50% ao ano (na semana passa-
da a estimativa era de 11,25%). E 
para 2023 e 2024, a previsão é de 
Selic em 8% ao ano e 7% ao ano, 
respectivamente.

O Comitê Executivo de Ges-
tão da Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) decidiu conceder re-
dução temporária da alíquota do 
imposto de importação, para zero 
por cento, por um período de 270 
dias, de algumas fórmulas infantis 
e preparações alimentícias espe-
cíficas para nutrição. A Resolução 
foi publicada no Diário Oficial da 
União de ontem.

O ato também reduz para 
zero por cento, por um período 
de 365 dias, o imposto de im-
portação de: poliacetal poliéter 
(Pape), em solução aquosa, até 
duas mil toneladas; acrílicas ou 
modacrílicas, até nove mil tone-

ladas; e rolamentos de esferas, 
de carga radial, com os anéis con-
feccionados em aço e as esferas 
em nitreto de silício sinterizado, 
até 1.210 unidades.

Foi ainda alterada para dois 
por cento, por 365 dias, as alí-
quotas do imposto de importa-
ção de papéis termossensívies, 
até quatro mil toneladas.

Camex reduz alíquota do 
imposto para importação
Sandra Manfrini
Agência Estado

Medida é temporária e 
impacta o imposto de 

algumas fórmulas infantis 
e preparações alimentícias 
específicas para nutrição

Mercado de trabalho

No Brasil, 58% das empresas têm 
política para equidade de gênero

Levantamento aponta que 
58% das empresas brasileiras 
têm políticas formais para a pro-
moção da equidade de gênero, 
com metas claras e ações plane-
jadas no ano de 2021. Em relação 
a 2019, houve crescimento de 17 
pontos percentuais.

O estudo foi feito com 138 
médias e grandes empresas em 
42 setores da economia, incluin-
do comércio, serviço e indústria, 
no período de 2 de julho a 10 de 
setembro 2021. Esta é a 4ª edi-
ção da pesquisa Mulheres na Li-
derança, realizada pela Women 
in Leadership in Latin America 
(WILL), organização internacio-
nal sem fins lucrativos criada 
para apoiar e promover o desen-
volvimento de carreira das mu-
lheres na América Latina.

De acordo com Priscilla 
Branco, gerente de Relações Pú-
blicas e Reputação Corporativa 
do Instituto de Pesquisas (Ipsos), 
três ações tiveram crescimento 
importante desde 2019. “A pri-

meira em relação ao treinamen-
to dos colaboradores, que são 
responsáveis pelas promoções, 
monitoramento da proporção 
de colaboradoras para verificar 

possíveis barreiras e entender 
quais são os empecilhos e o cres-
cimento de metas para reduzir a 
proporção de quadros ocupados 
por homens”, disse.

Segundo o balanço, 53% das 
empresas conseguiram diminuir 
as disparidades salariais entre 
homens e mulheres por nível hie-
rárquico, 67% estão contratando 
mais mulheres para cargos antes 
ocupados por homens e 62% con-
tratando mulheres para cargos de 
nível hierárquico mais elevado.

Além disso, 70% das organi-
zações contam com áreas especí-
ficas para garantir a implementa-
ção de ações voltadas à liderança 
feminina. Em 51% das empresas, 
foram estabelecidas metas para 
reduzir a proporção entre ho-
mens e mulheres em cargos de 
gerência ou executivos. Em 2019, 
essa fatia era de apenas um terço 
das empresas.

Fernanda Cruz
Agência Brasil

 A primeira (ação) 
foi em relação ao 
treinamento dos 

colaboradores, responsáveis 
pelas promoções, para 

verificar possíveis barreiras 
e empecilhos (à mulher)  

Foto: Freepik

Ao menos 70% das empresas contam 
com áreas específicas para garantir a 

implementação de ações voltadas à 
liderança feminina, informa o Ipsos

Responsável pela criação do 
Simples Nacional e da regulamen-
tação do Microempreendedor In-
dividual (MEI), a Lei Geral da Mi-
cro e Pequena Empresa completa, 
hoje, 15 anos. Em comemoração à 
data, o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) realizará, em Brasília, às 
10h, um evento para reforçar as 
melhorias viabilizadas pela lei. 

Conhecida como Estatuto 
Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empre-
sa (Lei Complementar 123/2006) 
contribuiu, segundo o Sebrae-PB, 
para a criação de aproximadamen-
te vinte milhões de MEI em todo o 
Brasil e mais de 180 mil pequenos 
negócios na Paraíba.

 De acordo com a analista 
técnica do Sebrae-PB, Nelijane 
Ricarte, a lei possibilitou a classi-

ficação e tratamento diferenciado 
do MEI a partir da legalização e re-
gulamentação das empresas que 
atuavam na ilegalidade e também 
da simplificação do processo de 
abertura de negócios com confi-
gurações diferentes das empresas 
de médio e grande porte. “Este es-
tatuto foi um grande avanço para 
os empreendedores e favoreceu 
muito a Paraíba, já que a grande 
maioria das empresas paraibanas 
são MEI”, comenta.

A lei é responsável por garan-
tir orientação aos empresários de 
menor porte, bem como aglutinar 
o recolhimento de impostos atra-
vés do Simples Nacional. Outro be-
nefício é a participação do MEI em 
licitações públicas e facilitação do 
processo de exportação dos pro-
dutos de microempresas. 

Além de oferecer tratamen-
to diferenciado para as micro e 
pequenas empresas, a legislação 
também se aplica às pessoas físi-
cas que são produtoras rurais.

Evento celebra 15 anos da 
Lei da Pequena Empresa
Carol Cassoli 
Especial para A União
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Fiocruz alerta que o PNI vem enfrentando cenário adverso para alcançar taxas necessárias à imunidade coletiva

O Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos) e a Secre-
taria de Vigilância e Saúde do 
Ministério da Saúde assina-
ram, ontem, um protocolo de 
intenções para implementar 
o projeto Reconquista das 
Altas Coberturas Vacinais. O 
projeto estabelece uma rede 
de colaboração interinstitu-
cional, com a participação 
de integrantes nacionais e 
internacionais dos setores 
governamental, não gover-
namental e privado, na busca 
da melhoria da cobertura va-
cinal brasileira. Por causa da 
sua trajetória no fornecimen-
to de produtos para o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e, 
ainda, na busca de soluções 
para o presente e o futuro da 
saúde pública, a coordenação 
do projeto está com Bio-Man-
guinhos/Fiocruz ao lado da 
secretaria.

De acordo com a Fio-
cruz, apesar de ser conside-
rado um dos mais efetivos 
programas de imunização 
do mundo e dos esforços 
permanentes para manter 
o abastecimento das vacinas 
incluídas nos Calendários de 
Vacinação do país, o Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) “vem enfrentando um 
cenário adverso para alcan-
çar as taxas de cobertura 
vacinal necessárias à imuni-
dade coletiva das vacinas que 
disponibiliza”.

Para o diretor de Bio
-Manguinhos,  Maurício 
Zuma, retomar as altas co-
berturas vacinais é evitar 
óbitos decorrentes de doen-
ças para as quais já existem 
vacinas, como ocorreu nos 
últimos anos com a febre 
amarela e o sarampo. “É 

Cristina Indio do Brasil 
Agência Brasil

Projeto procura reverter queda 
em cobertura vacinal no Brasil
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SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT

UNIDADE DN Nº 129
ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ATO CONCORRÊNCIA Nº 0002/2021

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte – SENAT tornam público a homologação e adjudicação da concor-
rência nº 0002/2021, cujo objeto é selecionar e contratar empresa de publicidade 
e propaganda, conforme Edital e seus Anexos, em favor da SEVERINO ALVES DE 
ARAUJO ME – CNPJ 05.644.541/0001-76 – no valor de R$ 54.150,00

José Carlos da Conceição Junior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Foto: Bio-Manguinhos/Fiocruz

otimizar o atendimento hos-
pitalar, liberando leitos que 
são ocupados por doentes 
infectados, por exemplo, pela 
influenza – como ocorre ago-
ra no Grande Rio. É também 
dar previsibilidade à deman-
da por vacinas, garantindo 
o abastecimento necessário 
ao PNI. Demos respostas e 
realizamos entregas recor-
des nestes surtos recentes, 
mas muitas vidas perdidas, os 
dramas familiares e os custos 
de hospitalização no SUS po-
deriam ter sido evitados com 
a vacinação”, disse.

O projeto prevê ações de 
apoio estratégico ao PNI para 
reverter a trajetória de que-
da nas coberturas vacinais 
dos calendários nacionais de 
Vacinação da Criança, do Ado-
lescente, do Adulto e ldoso, 
da Gestante e dos Povos In-

dígenas. Conforme a Fiocruz, 
a mudança é necessária para 
assegurar o controle de doen-
ças imunopreveníveis como 
o sarampo, a poliomielite, a 
gripe, o câncer de colo do úte-
ro, as meningites e todas as 
outras cujas vacinas são dis-
ponibilizadas gratuitamente 
para a população, nos postos 
de saúde.

Alertas
A Fiocruz chamou aten-

ção para os alertas que es-
pecialistas em imunização 
e em vigilância em saúde de 
diferentes instituições go-
vernamentais e não gover-
namentais vêm emitindo nos 
últimos anos, sobre a queda 
progressiva da cobertura va-
cinal no Brasil, cenário que 
foi agravado pela pandemia 
da Covid-19. Mas há outros 

fatores que influenciam esse 
cenário, como o desconheci-
mento da gravidade dessas 
doenças por parte da popu-
lação, inclusive em função do 
próprio sucesso do PNI; as 
fake news, que repercutem 
na hesitação em vacinar; e 
também por problemas es-
truturais no país. “O alerta da 
baixa cobertura vacinal vem 
acompanhado pela reintro-
dução de doenças imunopre-
veníveis como o sarampo”, 
informou a Fiocruz.

De acordo com a Fiocruz, 
faz cinco anos que as cobertu-
ras vacinais vêm caindo em 
todo o mundo, inclusive no 
Brasil. Em função disso, em 
2019 a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) definiu a 
hesitação vacinal como um 
dos 10 maiores problemas 
de saúde pública no mundo.

Medidas
Entre as medidas que o 

projeto vai desenvolver es-
tão a organização das infor-
mações existentes sobre as 
causas das baixas coberturas 
vacinais, entre 2015 e parte 
de 2021, em 16 municípios do 
Amapá e em 25 municípios 
da Paraíba. Será elaborado, 
em conjunto com estados e 
municípios, o plano de ação 
operacional de imunizações 
até 2025 para cada municí-
pio.

Haverá ainda o apoio à 
busca de soluções para gar-
galos e dificuldades das con-
dições locais, e promoção 
do compartilhamento das 
melhores práticas. Está pre-
visto o acompanhamento e o 
monitoramento da execução 
dos planos municipais e for-
talecimento do intercâmbio 

das melhores práticas entre 
os estados e municípios, in-
cluindo o reforço na integra-
ção de dados e do sistema de 
informação e comunicação 
entre Coordenação Nacio-
nal, coordenações estaduais 
e coordenações municipais 
de imunizações.

A escolha do Amapá foi 
porque o estado é o que tem 
mais casos de sarampo. Já 
a Paraíba é por causa da fa-
cilidade logística, uma vez 
que o instituto tem ampla 
rede de colaboração prévia 
com instituições paraibanas 
para a realização de estudos 
clínicos.

A expectativa é concluir 
até março de 2022 o primei-
ro resultado esperado, que 
é a elaboração dos planos 
de ação desses dois estados, 
com o mapeamento das cau-
sas das baixas coberturas 
vacinais por município pes-
quisado; e a elaboração, em 
conjunto com os estados e 
municípios, dos primeiros 41 
planos de Ação Operacional 
de Imunizações.

Segundo a Fiocruz, o PNI 
oferece para toda a popula-
ção vacinas de alta qualidade 
para combater mais de 20 
tipos de doenças, registra-
das pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) e aprovadas pelo INCQS/
Fiocruz.

“O Programa foi respon-
sável pela erradicação da 
varíola, a eliminação da po-
liomielite, da rubéola, da sín-
drome da rubéola congênita 
e do sarampo – que, infeliz-
mente, retornou com a baixa 
cobertura vacinal, atingindo 
as populações suscetíveis. 
Temos hoje o menor número 
de notificações de doenças 
imunopreveníveis da história 
da saúde pública brasileira”, 
disse a Fiocruz.

Temporais

Bahia tem 220 mil pessoas 
afetadas pelas fortes chuvas

As chuvas fortes que 
atingem a Bahia já deixa-
ram pelo menos 10 mor-
tos no estado. Segundo o 
último balanço divulgado 
pela Defesa Civil estadual 
no início da tarde de ontem, 
nas regiões mais afetadas 
cerca de 15.199 pessoas 
estão desalojadas e 6.371 
desabrigadas. A população 
atingida chega a mais de 
220 mil pessoas.

Os temporais na últi-
ma semana fizeram rios 
transbordarem, casas foram 
inundadas, e com estradas e 
pontes destruídas algumas 
cidades estão ilhadas e inco-
municáveis. O governador 
da Bahia, Rui Costa, decla-
rou situação de emergência 
em pelo menos 51 municí-
pios. Já o Governo Federal 
reconheceu até agora o es-
tado de emergência em 24 
municípios baianos.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, os municí-
pios mais afetados no extre-

mo sul são: Eunápolis, Gua-
ratinga, Itabela, Itanhém, 
Mucuri, Porto Seguro, Santa 
Cruz Cabrália, Teixeira de 
Freitas e Vereda, além de 
Jucuruçú, Medeiros Neto, 
Prado, Itamaraju, esses 
quatro últimos também 
concentram juntos o maior 
número de desabrigados 
3.956. No sul do estado fo-
ram atingidas as cidades de 
Mascote, Itacaré, Itabuna, 
Ilhéus, Canavieiras, Cama-
can e Belmonte.

Embora a chuva tenha 
diminuído significativamen-
te e em muitas localidades 
as águas estejam baixando, 
a força-tarefa mobilizada 
pelo Governo do Estado para 
atendimento à população no 
extremo sul com equipes do 
Corpo de Bombeiros Militar 
da Bahia, Grupamento Aéreo 
da Polícia Militar e a Defe-
sa Civil do estado seguem 
atuando.

Mais de 1,5 mil cestas 
básicas, além de roupas, 
água e itens de uso pessoal 
já foram distribuídos pelos 

grupamentos de bombei-
ros militares das cidades de 
Porto Seguro e Eunápolis. 

Recuperação
O governo da Bahia 

iniciou ontem o planeja-
mento para recuperação 
das cidades afetadas. “Va-
mos iniciar a recuperação 
e reconstrução de muitas 
casas que foram perdidas. 
Vamos iniciar essa recons-
trução em um local mais 
adequado, mais alto, fora 
do alcance das águas dos 
rios. Vamos fazer uma 
grande reunião com as se-
cretarias e prefeitos para 
decidir novas ações”, disse 
o governador Rui Costa.

Anteontem, o presi-
dente Jair Bolsonaro sobre-
voou as regiões afetadas 
acompanhado pelos mi-
nistros da Cidadania, João 
Roma; do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho; 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, general Au-
gusto Heleno; e da Saúde, 
Marcelo Queiroga.

Fiocruz inaugura banco para 
armazenar amostras de vírus

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) inaugurou 
ontem o Biobanco Co-
vid-19 (BC19-Fiocruz). A 
nova unidade, localizada 
no campus Expansão no 
Rio de Janeiro, vai permitir 
a concepção e condução de 
pesquisas, desenvolvimen-
to tecnológico e ensaios 
clínicos relacionados à 
doença pandêmica.

O BC19-Fiocruz tem 
capacidade de armazenar 
até 1,5 milhão de amostras 
de vírus, bactérias e fun-
gos que podem surgir em 
uma pandemia com vírus 
originário no Brasil e, in-
clusive, de outra parte do 
mundo. O investimento do 
Ministério da Saúde foi es-
timado em R$ 40 milhões, 
entre o projeto, a obra e 
a estruturação do parque 
tecnológico permanente. 
A construção contou ainda 
com apoio complementar 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse 
que o investimento da 

pasta é um compromisso com 
o presente, mas, sobretudo, 
com o futuro. Conforme o mi-
nistro, junto ao trabalho que 
será realizado no local, o Brasil 
mostra que tem condição de 
intensificar a capacidade de 
identificação desses vírus após 
o fortalecimento da estrutura 
dos Laboratórios Estaduais de 
Saúde Pública (Lacens).

“Hoje temos muito mais 
Lacens do que tínhamos antes, 
e a prova disso é que identifica-
mos uma das mutações desse 
vírus aqui no Brasil, a gama, 
importante para a condição 
da saúde pública brasileira, 
mas também em nível mun-
dial”, disse. Segundo o minis-
tro, atualmente o país vive es-

preitado por outras possíveis 
variantes desse vírus, como 
é o caso da Ômicron, que foi 
conhecida recentemente por 
cientistas na África do Sul. Ele 
criticou possíveis punições aos 
países que identificam novas 
mutações do vírus.

“Já foram identificados 11 
casos no Brasil, com certeza 
deve haver mais. Quando se 
identifica uma variante não 
é o caso de punir o país que 
identificou. Temos, sim, que 
aplaudir quem identifica es-
sas variantes do vírus para 
que possamos nos preparar 
melhor para combater essas 
ameaças imprevisíveis causa-
das por mutações do vírus”, 
disse.

Cristina Indio do Brasil 
Agência Brasil

Agência Brasil

O Programa Nacional de Imunizações oferece para 
toda a população vacinas de alta qualidade para combater 

mais de 20 tipos de doenças registradas pela Anvisa
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Governo irá chamar professores 
aprovados em concurso público
Serão convocados mais 67 professores para atuarem na rede estadual de ensino da Paraíba já a partir do próximo ano

O governador João Aze-
vêdo anunciou ontem uma 
nova convocação de profes-
sores do concurso do magis-
tério da Paraíba (Edital nú-
mero 01/2019/Sead/Seect) 
para ocupação de 67 vagas 
remanescentes. Na oportu-
nidade, ele também comen-
tou sobre os resultados dos 
Prêmios Escola de Valor e 
Mestres da Educação. A in-
formação foi repassada du-
rante o programa Conversa 
com o Governador, trans-
mitido em cadeia estadual 
pela Rádio Tabajara e pelas 
redes sociais do governo. 

O governador explicou 
por que houve a necessida-
de de convocar novos pro-
fessores para atuarem na 
Rede Estadual de Ensino em 
2022. “Estamos chaman-
do mais alguns professores 
daquele concurso que reali-
zamos e ainda tem algumas 
vagas, porque uns profissio-
nais não apareceram. Então, 
estamos fazendo esse cha-
mamento de 67 professores. 
Essas nomeações vão ocor-
rer em 2022”, frisou.

João Azevêdo também 
aproveitou o programa 
Conversa com o Governa-
dor para informar sobre o 
resultado final dos prêmios 
para profissionais da área 
da Educação. “O Prêmio Es-
cola de Valor teve 237 es-
colas inscritas, dentre elas, 
140 foram contempladas. 
Foram 3.926 servidores 
contemplados e o valor in-
vestido foi de mais de R$ 13 
milhões. Já o Prêmio Mes-
tres da Educação teve 2.035 
docentes inscritos e 1.215 
docentes contemplados. 
Foi investido o valor de R$ 
5,2 milhões. No total, foram 
5.141 servidores contem-
plados e um investimento 
aplicado de mais de R$ 18 
milhões”, pontuou.

PCCR do Magistério
Durante o programa, 

João Azevêdo também citou 
o Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração do Magisté-
rio. “Estamos trabalhando 
para que o Estado possa, a 
partir de janeiro, começar 
a implementar e já fazer os 

devidos ajustes, inclusive 
na tabela de pagamento dos 
professores. Mas este é um 
trabalho que será anunciado 
posteriormente”, concluiu.

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Seect e 
Sead, criará uma comissão 
específica para reestrutura-
ção de planos de carreiras 
do magistério estadual da 
Paraíba. A comissão deverá 
ser composta por integran-
tes da Sead, da Seect e por 
representantes da classe 
dos profissionais do magis-
tério estadual.  

Graduação da UEPB vai oferecer 3.139 vagas em 77 cursos
A Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB) vai ofertar 
no semestre 2022.1, 3.139 va-
gas para todos os 77 cursos de 
Graduação nos oito campus da 
Instituição. 

A definição foi tomada 
pelo Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (Consepe) da 
UEPB em reunião ordinária, 
realizada por videoconferên-
cia, na manhã de ontem.

A atividade foi presidida 
pela reitora, professora Célia 
Regina Diniz, com a participa-
ção da vice-reitora, professora 
Ivonildes Fonseca.

Na mesma reunião, o 
Consepe também aprovou a 
proposta encaminhada pela 
Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) que consiste com 
os ajustes no Calendário Aca-
dêmico 2021.2, além da apro-
vação dos Calendários Acadê-
micos 2022/1 e 2022/2. 

A reunião foi transmitida 
ao vivo pelo canal Rede UEPB 
no YouTube.

SISU
O Termo de Adesão da Ins-

tituição ao Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) referente ao 
semestre 2022.1, foi aprovado 
por unanimidade, levando em 
conta que o SiSU usa as notas 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) para ingresso 
aos cursos de graduação. 

A resolução, homologa-
da pelo Consepe, estabelece 
o quantitativo de vagas por 
cursos, pesos e notas míni-
mas, para ingresso nos cur-
sos de Graduação da UEPB, 
tanto nos cursos de Bachare-
lado quanto nos cursos de Li-
cenciatura, e já leva em con-
ta a bonificação de 10% nas 
notas do Enem, e a política de 
reservas de vagas.

Para ingresso em todos os 
cursos da UEPB ficou estabele-
cido a quantidade de 400 pon-
tos como a nota mínima obtida 
no Enem, tanto por área como 
na Redação. 

Eventuais vagas rema-
nescentes ou adicionais se-
rão preenchidas por seleção 
própria, com critérios defini-
dos em edital publicado pela 
PROGRAD. As aulas do se-
mestre 2021.2 começam no 
mês de abril. 

O texto aprovado, assegu-
ra a bonificação de 10% nas 
notas do Enem dos candidatos 
que tenham cursado Ensino 
Médio integralmente no Esta-
do da Paraíba, conforme Lei 
número 12.122 da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraí-
ba, e que foi acatada na penúl-
tima reunião do Consepe.

A resolução também esta-
belece a política de reserva de 

vagas no âmbito dos cursos da 
UEPB, para pessoas negras, in-
dígenas, ciganas, quilombolas, 
trans (transexuais, travestis e 
transgêneros), pessoas com 
deficiência, pessoas oriundas 
de escolas públicas e pessoas 
consideradas em situação de 
vulnerabilidade socioeconô-
mica que estudaram em es-
colas privadas com bolsa de 
estudo integral, conforme defi-
nição do Consepe.

Em seu parecer, o relator 
do processo, professor Fran-
cisco Jaime Bezerra Mendonça 
Júnior, destacou que a propos-
ta era de análise simples, visto 
se tratar do estabelecimento 
de procedimentos corriquei-
ros na Instituição, que ocorre 
todos os anos anterior a pu-
blicação dos classificados no 
processo seletivo de ingresso 
no Magistério Superior através 
do Enem/SiSU. O pró-reitor 

de Graduação da UEPB, pro-
fessor Eli Brandão, explicou 
que a Resolução foi publicada 
em ad referendum, devido ao 
prazo do SiSU ter sido fechado, 
sendo impossível fazer a solici-
tação de modo extraordinário, 
a reabertura do termo para 
inclusão das vagas disponíveis 
pela instituição. “Os interessa-
dos deverão ficar atentos ao 
calendário do SiSU que será 
disponibilizado na internet 
pelo Ministério da Educação”, 
destacou o pró-reitor.

Calendário
Após votar o Termo de 

Adesão do SISU, o Consepe 
aprovou o ajuste no Calen-
dário Acadêmico 2021.2, e 
aprovação dos Calendários 
Acadêmicos 2022/1 e 2022/2. 
Em relação ao semestre letivo 
2021.2, cujas aulas começa-
ram em 22 de novembro, o 

término previsto é para 6 de 
abril de 2022. A alteração foi a 
inclusão do recesso no período 
de final de ano entre 27 e 30 de 
dezembro.

O calendário acadêmico 
2022.1 tem o início das aulas 
previsto para o dia 25 de abril, 
e o final para o dia 12 de agos-
to, garantindo assim o cumpri-
mento de 82 dias letivos. 

Já o calendário 2022.2, 
tem previsão para o dia 29 de 
agosto e o término em 16 de 
dezembro, assegurando tam-
bém o cumprimento de 86 
dias letivos.

Em seu parecer, a relatora 
Milena Barbosa de Mélo, des-
tacou que mesmo no contexto 
da pandemia, a UEPB garante 
o cumprimento de todas as ati-
vidades essenciais no âmbito 
do Ensino, Pesquisa e Exten-
são, para o pleno desenvolvi-
mento do período letivo.

Foto: Roberto Guedes

No Conversa com o Governador, João também falou sobre o resultado dos prêmios para profissionais da educação

No total,  
foram  5.141 

servidores 
contemplados e 
um investimento 

aplicado de 
mais de 

R$ 18 milhões 

Opera Paraíba

Hospital de Queimadas registra 419 procedimentos no ano
Na última etapa des-

te ano do Programa Opera 
Paraíba, o Hospital Geral 
de Queimadas realizou 27 
cirurgias, neste final de se-
mana, em pacientes de 12 
municípios da região. Foram 
realizados 15 procedimen-
tos no sábado (11) e mais 
12 no domingo (12). Foram 
cirurgias de hérnias (diver-
sos tipos), colecistectomia 
(retirada da vesícula biliar), 
histerectomia total (retira-
da do útero) e tratamento 
cirúrgico de hidrocele (acú-
mulo de líquido na bolsa 
escrotal). Os procedimentos 
ocorreram sem nenhuma 
complicação e os pacientes, 
após observação que varia 
de caso a caso, voltarão para 
casa com seus problemas 
resolvidos. No cômputo ge-
ral, a unidade realizou 419 

cirurgias este ano apenas 
pelo Opera Paraíba.

 Os 419 procedimentos 
do Opera Paraíba realizados 
no Hospital de Queimadas 
foram feitos em vários mu-
tirões de final de semana. 
Em agosto, aconteceram 60 
cirurgias. Em setembro, 179 
cirurgias de catarata e ou-
tros 55 procedimentos fo-
ram realizados.  Em outubro, 
foram mais 47 cirurgias, em 
novembro outras 51 e ago-
ra, em dezembro, mais 27 
procedimentos foram rea-
lizados, estes últimos neste 
final de semana, quando fo-
ram contemplados pacien-
tes dos municípios de Alcan-
til, Barra de Santana, Riacho 
de Santo Antônio, Santa Ce-
cília, Umbuzeiro, Aroeiras, 
Natuba, Barra de São Mi-
guel, Boqueirão, Cabaceiras, 

Caturité e Queimadas.
 “Estamos muito felizes 

em poder ter dado nossa 
contribuição para melhoria 
da qualidade de vida des-
tes paraibanos. As cirurgias 
transcorreram dentro do es-
perado, sem nenhuma inter-
corrência e, mais uma vez, a 
equipe de profissionais do 
Hospital Geral de Queima-
das está de parabéns pelo 
excelente trabalho desen-
volvido”, destacou o diretor 
geral da unidade, médico 
Flávio Daniel, que, inclusive, 
integra a equipe de cirur-
giões do hospital e partici-
pou do mutirão deste final 
de semana.

A agricultora Marta 
Barbosa, de Lagoa de Jucá, 
distrito de Alcantil, fez uma 
cirurgia de vesícula. Ela es-
perava mais de um ano pela 

cirurgia e sofria bastante do-
res. “A dificuldade é grande 
e é muito difícil para a gen-
te que mora onde não tem 
hospital que faça a cirurgia. 
Essa chance de fazer a cirur-
gia e resolver meu problema 
foi uma bênção e estou mui-
to feliz agora porque conse-
gui e não vou ter mais dor”, 
disse ela. Outra agricultora 
Verônica de Brito Silva, de 
Natuba, também fez uma 
cirurgia de vesícula. Ela es-
perava pelo procedimento 
há três meses. “Agora estou 
tranquila graças a esse Pro-
grama”, destacou ela. Am-
bas fizeram o procedimento 
nesse domingo (12).

A estudante Adriana 
Costa, da cidade de Campina 
Grande,  fez uma histerecto-
mia no sábado. A pescadora 
da cidade de Cabaceiras, Jo-

selma Pereira, fez uma reti-
rada de hérnia e esperava 
pelo procedimento há dois 
anos. O agricultor José Már-
cio, da cidade de Barra de 
São Miguel, fez a cirurgia de 
uma hérnia que o incomo-
dava há dois anos. Os três 
pacientes foram operados 
no sábado (11) e agradece-
ram a oportunidade e disse-
ram estar felizes em poder, 
enfim, voltar para casa com 
os problemas de saúde re-
solvidos.

O médico Flávio Daniel 
lembra que já são quase 13 
mil cirurgias realizada pelo 
Programa Opera Paraíba 
em todo o Estado e que isso 
fez muita diferença na vida 
destas pessoas. “A direção 
do HGQ e todos que fazem 
parte dessa família do Hos-
pital Geral de Queimadas se 

sentem muito gratificados 
por estarmos contribuin-
do com a resolução dessas 
cirurgias e melhorando a 
qualidade de vida destes 
pacientes, alguns até que 
esperavam por esse proce-
dimento há tempos”, disse 
o diretor, lembrando que o 
Opera Paraíba é um progra-
ma de altíssima qualidade e 
resolutividade. 

“Parabéns ao nosso go-
vernador João Azevêdo, aos 
nossos secretários de Saúde, 
Dr. Geraldo Medeiros, Dr. Da-
niel Beltrammi; Dra. Renata 
Nóbrega e ao coordenador 
do programa, Dr. Adilson Jr, 
e a todos os profissionais os 
quais incluo, especialmente, 
a nossa equipe, por tão im-
portante e relevante inicia-
tiva”, finalizou o cirurgião 
Flávio Daniel.



Equipe campeã paraibana feminina pretende manter o técnico e algumas atletas para as disputas do Brasileiro A3

O histórico título de 
Campeão Paraibano Femi-
nino de Futebol de 2021, 
conquistado pelo VF4, no 
CT Maravilha do Contorno, 
no ultimo domingo (12), 
encerrou o calendário do 
futebol na Paraíba e consoli-
dou o sucesso de um recen-
te projeto de investimento 
no futebol feminino, bem 
como, a quebra de uma he-
gemonia do Botafogo. Após 
o empate em 1 a 1 no tempo 
normal, o VF4 derrotou as 
belas nos pênaltis (4 a 2), 
garantindo assim o seu pri-
meiro troféu na competição 
e evitou a 7ª conquista das 
adversárias. O clube agora 
vai iniciar os planos para 
participação no Campeo-
nato Brasileiro Feminino 
Série A3.

Com a conquista, o VF4 
entra para lista dos seletos 
clubes campeões do fute-
bol feminino paraibano, 
que tem o Botafogo com 
seis títulos; Auto Esporte, 
Kashima, Portuguesa; Mon-
te Castelo, uma conquista 
– respectivamente, e agora, 
o clube, fruto de um projeto 
idealizado pelo jogador e 
lateral-direito, Vitor Ferraz.  

Quem também contri-
buiu para a conquista e en-
trou na história do clube foi 
Guilherme Paiva, treinador 
do VF4. Segundo o coman-
dante da mais nova equipe 
campeã do futebol feminino 
paraibano, a conquista foi 
a coroação de um trabalho 
desenvolvido, todo ele vol-

tado para a construção de 
uma equipe vencedora.

“Começamos com o pé 
direito, nossa base de fato, 
agora, é um time campeão. 
Foram dois meses de traba-
lho voltados para viver esse 
momento, todos nós fomos 
merecedores. Enquanto pro-
fissional, foi a afirmação de 
cinco anos dedicados ao fu-
tebol e uma trajetória de es-
tar presente em cinco finais 
consecutivas, tendo a oportu-
nidade de conquistar o meu 
terceiro título”, comentou.

Os próximos planos do 
clube agora estarão volta-
dos para a disputa do Cam-
peonato Brasileiro Femi-
nino de Futebol Série A3. 
Como critério de classifi-
cação dos clubes diz que 
os vinte e sete campeões 
estaduais estão presentes 
juntos com os melhores 
posicionados no Ranking 
Nacional de Clubes de Fute-
bol Masculino de 2022 e um 
clube da federação melhor 
posicionada no Ranking 
Nacional de Federações, o 

VF4 já tem vaga garantida 
na competição nacional.

Já projetando o calendá-
rio da próxima temporada, 
o clube pretende reforçar o 
elenco, a começar pela per-
manência de jogadoras da 
base responsável pela con-
quista do certame estadual 
feminino desta temporada. E 
para quem tinha dúvidas so-
bre a permanência do técnico 
campeão, o próprio treinador, 
se colocou à disposição da di-
retoria para sua permanência 
à frente do comando técnico.

“Fizemos um trabalho 
bonito, toda a comissão e 
principalmente as joga-
doras estão de parabéns. 
Garantimos a vaga para a 
equipe participar do Bra-
sileiro Série A3, teremos 
calendário durante toda a 
próxima temporada. A mi-
nha vontade é de perma-
necer no comando técnico, 
já deixei isso claro para a 
diretoria. Vamos conversar 
para ver essa possibilidade”, 
a declaração foi dada por 
Guilherme Paiva, em entre-

vista à Radio Tabajara, logo 
após o fim da partida que 
consagrou o VF4 como Cam-
peão Paraibano Feminino 
de Futebol 2022.

Integrado pela CBF – 
Confederação Brasileira de 
Futebol, ao calendário do 
futebol feminino em 2022, 
a Série A3 vai contar com a 
participação de 32 equipes. 
A competição tem início pro-
gramado para ser disputada 
em 46 jogos distribuídos em 
10 datas, no período de 21 
de maio a 27 de agosto.

VF4 já começa a planejar 
2022 com calendário cheio
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Liga dos Campeões
Depois de alguns anos, Cristiano Ronaldo e Messi 
vão se enfrentar pelas oitavas de final da Champions 
League. O sorteio foi realizado ontem. Página 23
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As meninas do VF4 comemoram o 
título paraibano inédito na história 
do clube, após vencer o Botafogo 
nas cobranças de pênaltis

Campinense e Treze começam a semana com novidades

O Campinense inicia 
nesta semana o seu trabalho 
de pré-temporada visando a 
disputa das competições, em 
2022. A diretoria do atual 
campeão paraibano con-
firmou para amanhã (15) 
a chegada do mais recente 
reforço, trata-se de Eduardo 
Lopes, meia-atacante de 32 
anos, o clube ainda pretende 
anunciar para esta semana a 
chegada de outros reforços 
que estão sendo monitorados 
pela diretoria.

Eduardo Lopes é o quin-
to reforço anunciado pelo 
clube, antes o rubro-negro 
já havia confirmado as con-
trações de outros quatro 
atletas – o goleiro José Ar-
thur, o lateral-direito André 
Mascena, o volante Magno e 
o atacante Olavo.

Natural de Rio Branco 
(AC), o meia-atacante de 32 
anos se destacou no Atlético 
Acreano-AC, onde acabou ar-
tilheiro do Campeonato Brasi-
leiro (Série D) 2017, com nove 
gols. Na temporada seguinte, 
novamente com a camisa do 
clube acreano, foi um dos ar-
tilheiros da Série C do Brasi-
leiro, balanço as redes sete 

vezes. Na atual temporada, o 
atleta atuou no Juazeirense
-BA e Floresta-CE.

De acordo com o presi-
dente do clube, Danylo Maia, 
a Raposa busca outros no-
vos reforços que podem ser 
anunciados ainda essa se-
mana. “Estamos avaliando 
nomes mais jogadores no 

mercado. Temos avançado 
em algumas negociações, es-
peramos as definições e acer-
to de propostas para estar-
mos anunciando mais alguns 
reforços nos próximos dias. 
O elenco já começa a se apre-
sentar hoje, eles passarão 
por exames médicos e darão 
início à pré-temporada que 

será estabelecida pelo depar-
tamento de futebol”, afirmou.

Temporada 2022
Conciliando o geren-

ciamento de crise interna e 
processo de inicio de pré-
temporada, o Treze também 
programa para essa semana 
apresentação oficial de todo 

elenco que vai disputar o 
Campeonato Paraibano de 
Futebol de 2019.

A diretoria alvinegra 
informou que 20 jogadores 
serão apresentados, sendo 
15 deles contratados e cin-
co atletas das categorias de 
base, que serão integrados ao 
elenco principal do clube.

Além da luta pela for-
mação do elenco, o “Galo” 
também encara os desafios 
de resolver as questões ad-
ministrativas. No último fim 
de semana, foi veiculada, em 
Campina Grande, uma infor-
mação sobre o andamento 
no processo de leilão do Es-
tádio Presidente Vargas, per-
tencente ao clube, por conta 
de uma dívida com o Inter-
nacional de Lages, de Santa 
Catarina, referente à contra-
tação do ex-meia e técnico do 
Galo, Marcelinho Paraíba, em 
2016.

Procurado pela repor-
tagem do Jornal A União, o 
clube paraibano informou 
através de sua assessoria de 
imprensa, que não recebeu 
nenhuma notificação por 
parte da Justiça. “Ðe fato, o 
departamento jurídico do 
Treze tem conhecimento 
desse processo, mas não fo-
mos notificados em relação à 
atualização dos fatos. A nova 
diretoria do clube tomou 
posse há cerca de 20 dias, 
é muito pouco tempo de se 
fazer uma varredura de tudo 
que esteja ou venha a acon-
tecer nas questões adminis-
trativas”, comentou Eliomar 
Gouveia, coordenador de co-
municação.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Mais uma vez, surgem notícias, em Campina Grande, sobre a possibilidade de o Estádio Presidente Vargas ser leiloado para pagar dívidas do Galo
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Silvana Fernandes é de São Bento, no Sertão do Estado, e participou recentemente das Paralimpíadas de Tóquio

A nova campeã mundial 
de parataekwondo é parai-
bana do município de São 
Bento, no Sertão do Estado. 
Silvana Fernandes, de apenas 
22 anos, conquistou o ouro 
na categoria até 57 quilos, no 
Mundial, realizado em Istam-
bul, na Turquia. O lugar mais 
alto do pódio veio no último 
sábado, após sequência de 
três vitórias. O foco agora 
são os Jogos Paralímpicos de 
Paris, em 2024.

 Na Turquia, as disputas 
foram contra a russa Ragani-
na Karina por 28 a 0, a semi 
contra a turca Tugce Sen, por 
24 a 1, e a decisão diante de 
outra turca, Gamze Gurdal, 
por 15 a 12.Bronze nas Para-
limpíadas de Tóquio, realiza-
da entre os meses de agosto 
e setembro deste ano, Silvana 
Fernandes venceu também o 
Pan-Americano do México, 
realizado em março. Ela já 
foi campeã dos Jogos Para-
pan-Americanos, realizados 
em Lima no Peru em 2019, 
disputando na classe K44 – 
para atletas com amputação 
unilateral do cotovelo até a 
articulação da mão.

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Taekwondo 

Olímpico, Tomaz Azevedo, 
que já teve a oportunida-
de de treinar a atleta, falou 
sobre a conquista. “Não só 
subiu ao pódio como con-
quistou o maior lugar”. Para 
o entrevistado as vitórias 
conquistadas desde 2018, 
quando a atleta começou a 
praticar o esporte, marcam 
apenas o início de uma longa 
trajetória.   “Ela ainda vai nos 
dar muitas vitórias por ser 
jovem e ter um grande talen-
to dado por Deus”. 

O secretário executivo 
de Esporte e Lazer do Estado, 
José Marco, também vibrou 
com a conquista. “É realmen-
te algo para se comemorar 
bastante, pois os paratletas 
paraibanos surpreendem 
a cada dia que passa pelos 
excelentes índices que con-
seguem nas competições”. 
José Marco ressaltou a im-
portância do programa Bolsa 
Esporte no apoio ao desporto 
e  paradesporto da Paraíba. 
“O Governo do Estado mos-
tra um grande compromisso, 
quando todos os meses vêm 
pagando aos atletas, paratle-
tas e técnicos paraibanos 
através do Bolsa Esporte. 
Sem dúvida é responsável 
por incentivar os treinamen-
tos, bem como a participação 
nas competições”.

Paraibana conquista ouro no
Mundial de Parataekwondo
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Parabéns ao VF4
Uma das minhas marcas nas opiniões 

é a sinceridade e assumir erros e acertos 
de opiniões, afinal, ninguém acerta tudo, 
nem também erra tudo, mas entre acertos 
e erros, a balança tem sido muito favorável 
nos mais de 35 anos de carreira. Não é fácil 
analisar um esporte tão imprevisível como 
futebol e lidar também com as paixões 
que atiram flores nas vitórias e pedras nas 
derrotas do time do coração. A base dos 
meus comentários é o que vejo no momen-
to, juntando com a larga experiência de 
anos dedicados ao esporte e que me dá a 
possibilidade de tentar prever o que pode 
acontecer. Falo tentar, porque o futebol não 
é uma ciência exata e apresenta muitas 
surpresas.

E por falar em surpresas, tive mais 
uma no final de semana, com o título parai-
bano feminino, conquistado pelo VF4. Con-
fesso que levando-se em conta a estrutura 
do Botafogo, a experiência de uma técnica 
campeã, Gleide Costa, e das jogadoras 
acostumadas com grandes competições em 
nível nacional, apostava em mais um título 

do Belo, que seria o sétimo estadual e o 
segundo seguido.

Mas do outro lado tinha também um 
excelente técnico, Guilherme Paiva, e que já 
tinha surpreendido a todos antes, quando 
foi campeão com o Auto Esporte em 2019, 
e nem o mais otimista torcedor alvirrubro 
poderia imaginar naquela época. Este ano, 
a coisa se repetiu. Ninguém apontava o VF4 
como favorito ao título e em um confronto 
com o Botafogo, neste mesmo campeonato, 
já tinha perdido.

Porém, quando a bola rolou, o que se 
viu foi um VF4 bem melhor em campo e 
mesmo sofrendo um gol, não se abalou, 
conseguiu o empate e mandou no jogo no 
primeiro tempo. Na segunda etapa, o Belo 
veio melhor e até, mais ou menos, uns 25 
minutos dominou o adversário. A partir daí, 
como eu já previa, as jogadoras de ambas as 
equipes não tiveram mais pernas para jogar, 
sob uma temperatura de 32 graus na som-
bra, o que já seria muito desgastante para 
um time profissional masculino, imagina 
para as garotas que não vivem apenas do 

esporte, e portanto, não têm uma prepara-
ção para agüentar tamanho esforço.

Não poderia ser o contrário, e as 
meninas se arrastaram em campo até o 
final, levando a decisão para os pênaltis. Aí 
aconteceu de tudo. A artilheira e experiente 
jogadora do Botafogo, Lú Meireles perdeu 
um pênalti e a zagueira Thayna improvisa-
da de goleira do VF4 garantiu a vitória de 
seu time. 

Independentemente do que aconteceu 
nas cobranças de pênaltis, não se pode 
tirar o mérito do time do VF4 e do técni-
co Guilherme Paiva. Este provou que não 
foi por acaso campeão pelo Auto Esporte, 
acumulando agora no VF4 mais um título, 
diante de um adversário, que no papel, é 
bem mais forte.

 Parabéns ao Guilherme e as guerreiras 
que escreveram seus nomes na história 
bem recente do futebol feminino no Estado. 
Minha crítica vai para o horário da decisão, 
que influiu totalmente no rendimento téc-
nico das duas equipes. 9 horas da manhã 
não é hora de se começar um jogo de fute-

bol, na chegada do verão, em uma cidade 
tão quente como João Pessoa.

O Galo está sobrando
Assisti no domingo a primeira partida 

da decisão da Copa do Brasil, quando o 
Atlético Mineiro atropelou o Athletico Pa-
ranaense, no Mineirão. Apesar de mais uma 
vez não concordar com um pênalti marcado 
a favor do Galo mineiro este ano, o time de 
Cuca sobrou no jogo, diante de um rival per-
dido em campo. Ficou muito claro que hoje, 
no país, apenas dois clubes têm condições 
de enfrentar o Atlético de igual para igual, 
o Palmeiras e o Flamengo, equipes que 
chegaram à final da Libertadores e que já 
venceram o Galo este ano. Parabéns ao time 
de Belo Horizonte em 2021 e ao paraibano 
Hulk, artilheiro e melhor atacante do fute-
bol brasileiro no momento.

Amigos, esta é a minha última coluna do 
ano. Agora, vou gozar de umas merecidas fé-
rias e volto no próximo ano com as baterias 
recarregadas para falar do futebol paraibano. 
Feliz Natal e próspero ano novo a todos.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação

Após conquistar a medalha 
de bronze em Tóquio, Silvana 
Fernandes conquistou o título no 
Mundial disputado na Turquia

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Mayara Rocha conquista quatro medalhas em Sul-Americano

“Muito feliz, foi a minha 
primeira competição interna-
cional no Powerlifting  (levan-
tamento de peso) e é muito 
bom saber que estou entre as 
melhores atletas sul-ameri-
canas”. A fala é da paraibana 
Mayara Rocha que conquistou 
quatro medalhas no Campeo-
nato Sul-Americano de Power-
lifting, disputado em Guayaquil, 
no Equador.

Além das medalhas de 
prata nas categorias ‘Supino’ e 
‘Agachamento’ e das medalhas 
de bronze nas categorias ‘Terra’ 
e 'Total', Mayara está trazendo 
o título de terceiro lugar femini-

no por equipe. “Estou levando 
também o troféu para Campi-
na Grande, conquistado pelo 
Brasil”. Mayara chegou a ser 
anunciada como ganhadora da 
medalha de ouro na categoria 
“Supino”, por ter empatado na 
disputa e ter sido a primeira a 
levantar a carga, mas perdeu o 
posto porque estava 100 gra-
mas acima do peso da oponen-
te, o que é considerado critério 
de desempate no esporte.

Nada que tirasse da atleta 
a alegria das conquistas. Maya-
ra Rocha já está voltando para 
casa onde pretende comemo-
rar e também descansar, antes 
de recomeçar os treinos. O foco 
agora é em 2022. “Na próxima 
já pretendo iniciar a prepara-

ção para o brasileiro que acon-
tece em fevereiro do próximo 
ano”, afirmou minutos antes de 
embarcar para o Brasil. 

 A paraibana de 28 anos, 
que é membro da Seleção Bra-
sileira de Levantamento de 
Peso Olímpico desde 2018, foi 
a única convocada do Nordeste 
para disputar o Sul-Americano 
pela Seleção Brasileira de Po-
werlifting, vaga conquistada no 
último Campeonato Brasileiro, 
disputado no mês de outubro, 
no Rio de Janeiro. No Equador, 
a atleta foi a escolhida da dele-
gação brasileira para portar a 
flâmula representativa do Bra-
sil e desfilar na arena do Parque 
Samanes Coliseo Abel Jiménez, 
na abertura do Sul-Americano. Mayara já vinha brilhando nas competições nacionais e essa foi a primeira participação em uma disputa internacional

Foto: Divulgação



Esportes

Uefa erra e faz dois sorteios para definir os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa

O Real Madrid, de Vi-
nícius Junior, vai encarar o 
PSG de Neymar e Messi, nas 
oitavas de final da Liga dos 
Campeões da Europa. O sor-
teio foi realizado pela Uefa, 
ontem.

O detalhe interessante é 
que foram feitos dois sorteios 
diferentes. O primeiro foi logo 
às 8h da manhã (horário Bra-
sileiro) e o segundo às 11 
horas. Isto porque depois de 
divulgado o resultado do sor-
teio, definindo os confrontos, 
foi encontrado um erro atri-
buído ao software.

Os primeiros colocados 
dos grupos, exceto do Man-
chester United (1º colocado 
no grupo do Villarreal), deve-
riam ter sido colocadas em um 
pote para serem sorteadas.

Mas a organização se 
confundiu e também colocou 
a bola do Manchester United 
no pote. E quem foi sorteado? 
Justamente o United. Como o 
confronto não era permitido, 
uma nova bola foi sorteada, 
e aí saiu o Manchester City 
como adversário do Villar-
real. Já no sorteio para defi-
nir o adversário do Atlético 
de Madri, a Uefa colocou a 
bola do Liverpool (1º colo-
cado no grupo do Atlético, 
que não poderia enfrentar os 
colchoneros) e não colocou a 
bola do Manchester United, 
que era um dos possíveis 

Da Redação

PSG enfrenta o Real Madrid nas 
oitavas de final da Champions
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Foto: FIA

Fórmula 1

Mercedes entra com dois protestos e 
tenta tirar título de Max Verstappen

A disputa pelo título da 
temporada 2021 da Fórmu-
la 1, conquistado nas pistas 
pelo holandês Max Versta-
ppen, da Red Bull, ainda tem 
chances de ser decidido fora 
delas. Na noite de domingo, 
após entrar com dois pro-
testos referentes às voltas 
finais do GP de Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes Uni-
dos, e ter ambos rejeitados 
pela Federação Internacio-
nal de Automobilismo (FIA, 
na sigla em francês), a Mer-
cedes confirmou a intenção 
de apelar oficialmente das 
decisões da entidade.

Agora, a escuderia 
alemã tem três dias para 
tornar oficial a apelação 
ao ICA, que é a corte su-
prema da FIA, contestando 
as decisões tomadas. Para 
a Mercedes, que se sagrou 
campeã do Mundial de 
Construtores, Verstappen 
ultrapassou o inglês Lewis 
Hamilton em safety car que, 
por sua vez, não teria tido o 
procedimento correto com 
retardatários.

“Apresentamos nossa 
intenção de apelar do Do-
cumento 58 / a decisão dos 
comissários de indeferir o 
protesto da equipe”, afirmou 
o porta-voz da Mercedes.

Em seu protesto, a escu-
deria alemã reclama da for-
ma como foi feita a relargada 
após a entrada do safety car, 
acionado devido à batida do 
canadense Nicholas Latifi, da 
Williams, nas últimas voltas 
da corrida. Em um primeiro 
momento, o diretor de pro-
va, Michael Masi, informou 
que os carros retardatários 
que estavam entre Versta-
ppen e Hamilton não seriam 
autorizados a ultrapassar 
o carro de segurança. Após 
questionamento da Red Bull, 
a direção de prova decidiu 
mudar a decisão.

A Mercedes alegou que 
todos os retardatários de-

veriam ultrapassar o safety 
car e não apenas os cinco ci-
tados pela direção de prova 
(o inglês Lando Norris, o es-
panhol Fernando Alonso, o 
monegasco Charles Leclerc, 
o francês Esteban Ocon e o 
alemão Sebastian Vettel). 
Segundo a FIA, a intenção 
de mandar os cinco carros 
ultrapassarem o safety car 
foi “remover este carros 
que pudessem ‘interferir’ 
na disputa entre os líderes”.

Além disso, o órgão 
sustenta que é consenso en-
tre as equipes que sempre 
deve ser feito um esforço 
para as corridas termina-
rem com bandeira verde.

Com a próxima tempo-
rada do futebol paraibano 
se aproximando, os clu-
bes seguem com o trabalho 
de formação dos elencos. 
Assim como em 2021, o 
Botafogo vai disputar três 
competições no próximo 
ano, o Campeonato Parai-
bano, a Copa do Nordeste 
e o Campeonato Brasileiro 
Série C. E como já havia 
adiantado o Jornal A União, 
o clube anunciou os dois 
primeiros reforços no últi-
mo fim de semana e confir-
mou a divulgação de novos 
contratos para o decorrer 
desta semana.

Nadson e Bruno Ré 
foram os dois primeiros 
reforços anunciados pelo 
clube. Nadson, meia de 32 
anos, jogou a Série B pelo 
Sampaio Corrêa este ano, já 
vestiu a camisa da Chape-
coense em 2017 e 2018, Pa-
raná em 2018, Botafogo-SP 
em 2019 e CSA em 2020 e 
2021. Na lateral-esquerda, 
setor que contava apenas 
com Lucas Gabriel, quem 
chega para somar como 
opção é Bruno Ré, de 32 
anos, o atleta passou duas 
temporadas no Caxias-RS, 
onde disputou 57 partidas 
e marcou três gols. 

Feitos os anúncios dos 
primeiros reforços, a dire-
toria alvinegra confirmou a 
contratação de mais cinco 
atletas, que terão seus no-
mes anunciados até o início 
da pré-temporada. “O nos-

Belo começa anunciar 
os reforços para 2022

Agência Estado

Apesar do abraço e do cumprimento 
de Hamilton ao campeão Vestappen, 
a briga pelo título continua nos 
bastidores por parte da Mercedes

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

so trabalho de formulação 
do elenco para a próxima 
temporada continua. Temos 
pelo menos mais cinco jo-
gadores com seus contratos 
confirmados, um zagueiro, 
um volante, um meia e dois 
atacantes. Os nomes serão 
divulgados durante a sema-
na”, afirmou o presidente 
Alexandre Cavalcante.

Gerada a expectativa 
no torcedor com anúncio 
dos novos nomes, a direto-
ria também planeja iniciar 
os trabalhos de pré-tem-
porada no início de janei-
ro, no entanto, ainda não 
foi programada uma data 
para apresentação oficial 
do elenco, que vai disputar 
as competições do próxi-
mo ano. Mesmo prevendo 
desafios na questão finan-
ceira, a diretoria do clube 
da Maravilha do Contorno 
espera montar um time 
competitivo para a tempo-
rada de 2022.
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Fotos: Divulgação

O lateral esquerdo Bruno Ré é um 
dos reforços anunciados pelo Belo

rivais do Atlético de Madri. O 
Bayern de Munique acabou 
sendo sorteado como adver-
sário do clube espanhol.

Logo após o sorteio, di-
rigentes do Atlético de Madri 
pediram explicações à Uefa, 
que reconheceu o erro.

No segundo sorteio do 

mata-mata, que foi realizado 
na cidade de Nyon, na Suíça, 
sede da Uefa, foram finalmente 
definidos os confrontos. 

Os confrontos de desta-
que são Paris Saint-Germain 
contra o Real Madrid e Atlé-
tico de Madri contra o Man-
chester United. O Atlético de 

Madri, que havia caído contra 
o Bayern de Munique, agora 
terá pela frente Cristiano Ro-
naldo e o Manchester United, 
que enfrentariam o PSG. Já o 
clube que conta com Neymar 
e Messi pega o Real, que joga-
ria contra o Benfica.

Uma curiosidade do se-

gundo sorteio foi a repetição 
do duelo entre Chelsea e Lille. 
As partidas de ida das oitavas 
serão disputadas nos dias 
15, 16, 22 e 23 de fevereiro. 
A volta acontece em 8, 9, 15 
e 16 de março. Os times que 
terminaram em segundo lu-
gar de seus grupos jogam a 

primeira partida em casa, e 
os líderes decidem em casa. 

A final da Liga dos Cam-
peões 2021/22 está marcada 
para o dia 28 de maio do ano 
que vem, e acontecerá na 
Gazprom Arena, o Estádio do 
Zenit, em São Petersburgo, na 
Rússia. 

Vinícius Junior, do Real Madrid, 
atravessando um grande momento, vai 

enfrentar Neymar em baixa no PSG, com 
seguidas contusões e baixo rendimento 
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Um dos mais expressivos artistas da Paraíba e do Brasil, Sivuca 
morreu em dezembro de 2016, em consequência de um câncer

Há 15 anos, a 
música perdia o 
“Poeta do Som”

Após passar dois dias internado 
para tratamento de um câncer, que já 
o acometia desde 2004, morria há 15 
anos, no dia 14 de dezembro de 2006, 
aos 76 anos, um dos mais expressivos 
artistas paraibanos: Severino Dias de 
Oliveira, reconhecido no país e inter-
nacionalmente como Sivuca.

Nascido em Itabaiana, a 26 de 
maio de 1930, Sivuca foi um multi
-instrumentista, maestro, arranjador, 
compositor, orquestrador e cantor, 
cujas composições e trabalhos in-
cluem, dentre outros ritmos, choros, 
frevos, forrós, jazz, baião, música clás-
sica e blues.

Ele ganhou uma sanfona de pre-
sente do seu avô, Pablo Juacir, em 13 
de junho de 1939, em um dia de São 

João, quando tinha apenas 9 anos de 
idade. Aos 34 anos, ingressou na Rá-
dio Clube de Pernambuco, em Recife, 
e, em 1948, fez parte do elenco da 
Rádio Jornal do Comércio.

Em 1951, gravou o primeiro dis-
co em 78 rotações, pela Continental, 
com ‘Carioquinha do Flamengo’ (Wal-
dir Azevedo e Bonfiglio de Oliveira) 
e ‘Tico-Tico no Fubá’ (Zequinha de 
Abreu). Nesse mesmo ano, lançou o 
primeiro sucesso nacional, em par-
ceria com Humberto Teixeira, ‘Adeus, 
Maria Fulô’, que foi regravado numa 
versão psicodélica pelos Mutantes 
nos anos de 1960.

A partir de 1955, foi morar no 
Rio de Janeiro. Após apresentações 
na Europa como acordeonista de um 
grupo chamado Os Brasileiros, chegou 
a morar em Lisboa e Paris, a partir de 

1959. Foi considerado o me-
lhor instrumentista de 1962 
pela imprensa parisiense. Gra-
vou o disco ‘Samba Nouvelle 
Vague’ (Barclay), com vários 
sucessos de bossa nova.

Morou em Nova Iorque de 
1964 a 1976, onde, entre, outros 
trabalhos, foi autor do arranjo do 
grande sucesso ‘Pata Pata’, de Miriam 
Makeba, com quem então viajou pelo 
mundo até o fim da década de 1960. 
Em 1971, Harry Belafonte o convidou 
para arranjar e tocar no especial dele 
e de Julie Andrews, na TV NBC, na ci-
dade de Los Angeles (Estados Unidos). 
Fez uso de violão e sanfona, arranjou 
para orquestra de cordas, a quatro 
mãos, com o compositor e arranjador 
Nelson Riddle, inclusive o arranjo de 
uma canção escrita para Julie Andrews 

872 — Papa Adriano II
1799 — George Washington, político norte-americano
1948 — Cândido Firmino de Mello Leitão, zoólogo (PB)
1982 — Argemiro de Figueiredo, 
político e advogado (PB)
1989 — José Soares Madruga, político e jornalista (PB)
2006 — Sivuca (Severino Dias de Oliveira), 
multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, 
orquestrador e cantor (PB)
2016 — Paulo Evaristo Arns, cardeal brasileiro
2018 — Sérgio Taurino, 
árbitro de futebol e comentarista esportivo (PB)
2020 — Fernando Luiz Gomes de Carvalho, médico (PB)
2020 — Égina Maria de França, médica psiquiatra (PB)

Mortes na História

Obituário

Etácio Alves da Costa
11/12/2021 – Em João Pessoa (PB). 
Engenheiro foi sepultado no domingo 
(12) no Cemitério do Cristo Redentor, na 
capital paraibana.

Foto: WSCom

Darley Emanuel
10/12/2021 – Aos 8 anos, na zona 
rural de Santa Helena (PB), após sofrer 
choque elétrico. Menino teria colocado 
o celular para carregar quando sofreu 
a descarga elétrica.

Foto: TV Correio

Aforismo
“Ao lado da certeza da morte, 

sempre há a esperança de 
que ela nos venha por ‘causas 
naturais’, num tempo mais ou 
menos previsível. Abala-nos, 
então, quando a ‘indesejável’ 

visita surpreende alguém 
no auge do vigor físico 

ou produtivo.”

(Francelino Soares)
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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.

Da Redação

José Luciano (Zé Viola)
11/12/2021 – Aos 77 anos, em Patos 
(PB), de problemas cardíacos. Era pai 
de Lindemberg Alves do caso Eloá 
Cristina (foi o mais longo sequestro 
em cárcere privado já registrado pela 
polícia de São Paulo, em 2008, seguido 
de feminicídio, que adquiriu grande repercussão nacional 
e internacional). Trabalhou por vários anos como mar-
chante no Mercado Público de Carnes, em Patos, mas nos 
últimos anos trabalhava com apostas do Jogo do Bicho.

Foto: Patosonline

Lucas Lemos e Karina Morais
12/12/2021 – Aos 25 anos (am-
bos), em Tavares (PB), em aciden-
te de motocicleta. Os dois estavam 
participando de uma festa e na 
volta para casa, na PB-306, o 
veículo colidiu com um poste.

Foto: Notícia Paraíba

Ígor Nascimento dos Santos
12/12/2021 – Aos 19 anos, em João Pes-
soa (PB), em acidente com motocicleta. 
De acordo com a Polícia Militar, ele estava 
em uma motocicleta empinando o veículo, 
quando perdeu o controle, bateu em uma 
árvore e colidiu em um poste. Era cabele-
reiro e trabalhava como motoboy. Completaria 20 anos na 
terça-feira (14).

Foto: Notícia Paraíba

Sivuca foi um multi-instrumentista capaz de dominar uma infinidade de ritmos e 
composições, como choros, frevos, forrós, jazz, baião, música clássica e blues

homenagear Vincent van Gogh.
Compôs trilhas para os filmes ‘Os 

Trapalhões na Serra Pelada’ (1982) e 
‘Os Vagabundos Trapalhões’ (1982). 
Um dos discos mais emblemáticos da 
carreira do artista é o ‘Sivuca Sinfôni-
co’ (Biscoito Fino, 2006), em que ele 
toca ao lado da Orquestra Sinfônica 
de Recife sete arranjos orquestrais 

de sua autoria, um registro inédito e 
completo de sua obra erudita.

Em 2006 o músico lançou o DVD 
‘Sivuca – O Poeta do Som’, que contou 
com a participação de 160 músicos 
convidados. Foram gravadas 13 fai-
xas, além de duas reproduzidas em 
parceria com a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba.
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Carmen Salinas
9/12/2021 – Aos 82 anos, em decorrência 
de uma hemorragia cerebral causada por 
hipertensão. Atriz mexicana ficou famosa 
ao interpretar Agripina, na novela ‘Ma-
ria do Bairro’, protagonizada por Thalia. 
Nasceu no dia 5 de outubro e estreou na 
televisão em 1964. A novela, exibida diversas vezes no Brasil 
pelo SBT, estreou este mês no Globoplay.

Foto: Reprodução

Lina Wertmüller
9/12/2021 – Aos 93 anos, em Roma, na 
Itália. Cineasta italiana que foi a primeira 
diretora mulher a ser indicada ao Oscar. 
Iniciou a carreira na década de 1960 
como assistente de Federico Fellini no 
filme ‘8 ½’. Junto com Liliana Cavani, foi 
uma das poucas mulheres que brilharam no cinema italiano 
nos anos de 1960 e 1970. E entrou para a história com uma 
série de quatro filmes estrelados por Giancarlo Giannini, in-
cluindo ‘Pasqualino Sete Belezas’ (1976), um filme indicado 
ao Oscar em quatro categorias. Nasceu em Roma, em 14 de 
agosto de 1928.

Foto: Frederic J

Samir Abou Hana
10/12/2021 – Aos 79 anos, em Recife 
(PE), após uma parada cardiorrespiratória. 
Comunicador (jornalista, radialista e apre-
sentador de tevê) que foi comentarista do 
‘Frente a Frente’. Sete dias antes, sofreu um 
acidente doméstico, com fratura na bacia e 
hemorragia na cabeça.

Foto: Arthur Mota

Al Unser
10/12/2021 – Aos 82 anos, de câncer. 
Um dos mais importantes pilotos da 
história do automobilismo norte-ameri-
cano. Pai do também piloto Al Unser Jr., 
era um dos quatro pilotos recordistas de 
vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis, 
a mais importante prova do esporte a motor dos Estados 
Unidos, com quatro triunfos. Começou a correr em 1964, já 
pela Indy. Disputou uma corrida não oficial da Fórmula 1, 
na Califórnia, em 1971.

Foto: Divulgação

Anne Rice
12/12/2021 – Aos 80 anos, por compli-
cações de um AVC. Escritora norte-ame-
ricana que nasceu em Nova Orleans, na 
Luisiana, em 1941. Formada em Ciência 
Política e Escrita Criativa pela Universi-
dade de São Francisco, foi publicada em 
todo o mundo. Começou a escrever em 1972, após a perda 
da filha Michele, de cinco anos, que morreu de leucemia. 
Desde então, escreveu mais de 30 livros. O maior sucesso 
da carreira foi a série ‘Crônicas Vampirescas’, a primeira 
delas ‘Entrevista Com o Vampiro’, de 1976. No Brasil, o livro 
foi traduzido por Clarice Lispector. Em 1994, virou filme, 
também de grande sucesso.

Foto: Rocco

José Wilson da Silva
(Tenente Vermelho)
10/12/2021 – Aos 89 anos, em Porto 
Alegre (RS), assassinado. Capitão refor-
mado do Exército foi assassinado a tiros 
em sua residência. Foi vereador de Porto 
Alegre, de 2 de janeiro a 1º de abril de 

Foto: Hora do Povo

1964, quando ocorreu o golpe militar. Após todas as ten-
tativas de resistência ao golpe, exilou-se no Uruguai, onde 
conviveu com o ex-presidente João Goulart, Leonel Brizo-
la, Darcy Ribeiro, Aldo Arantes, Betinho e outras lideran-
ças políticas e sociais perseguidas pela ditadura, tendo 
participado ativamente da luta contra o regime militar. 
Atualmente era o residente da Associação dos Ex-Presos 
e Perseguidos Políticos do Rio Grande do Sul (AEPPP-RS) 
e da Associação de Defesa dos Direitos e Pró-Anistia dos 
Atingidos por Atos Institucionais (Ampla). Era um ativo 
militante do PCdoB gaúcho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 0047/2021, em 19.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar a Sra. CLARICE LEITE DANTAS DE MOURA
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de serviços Farmacêutico, para prestação de serviços 

junto a farmácia básica municipal, com carga horaria de 40 horas semanais.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Prazo 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 13 de Dezembro de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A 
DEMANDA DA PREFEITURA/FMS/FMAS. 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 10/08; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 13 de dezembro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃODE 01 
(UM) APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDICALMED 
REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- R$ 5.400,00.

Belém - PB, 13 de Dezembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES (CJA–06) E O CONJUNTO 
PROFESSOR (CJP–01) DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Abertura da sessão 
pública: 08:00 horas do dia 29 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 08:05 horas do dia 
29 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 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Belém - PB, 13 de Dezembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COM-
BUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCICIO 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 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: 
www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 13 de Dezembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Belém - PB, 13 de Dezembro de 2021. 
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E ELÉTRICOS PARA SUPRIR 
AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00056/2021. DOTAÇÃO: 0201 GABINETE DA PREFEITA 04.122.2002.2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0019.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0094.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.2006.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE-
CRETARIA DE FINANÇAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0137.3.3.90.30.00.1.001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.3614.1001.2023 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 0212.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 02.05 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.2009.2036 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 0367.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.06 SECRETARIA DE 
CULTURA 13.392.2010.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0436.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 0734.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 15.451.2012.2084 MANU-
TENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELEM 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0751.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 620.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP 0752.3.3.90.30.00.1.620.0000 MATE-
RIAL DE CONSUMO 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0917.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTO E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS – SAUDE 0565.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.091 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM – FMAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0788.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00189/2021 - 10.12.21 
- DENNISON DA S SANTOS - R$ 9.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021.

Objeto: obra de adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepípedos e dre-
nagem em ruas localizadas na Zona Rural do município de Bernardino Batista. 

A Comissão Permanente de Licitação, faz saber aos interessados do certame em epígrafe, o 
resultado de Julgamento dos Recursos interpostos, na fase de habilitação, pelos licitantes JOAQUIM 
MARCELINO DE LIRA NETO EIRELI ME e PEDRO GERFERSON F. F. DINIZ BRASILEIRO-ME, 
feita análise dos recursos e impugnação, decidiu-se por conhecer dos recursos administrativos e, 
no mérito, julgar os recursos nos seguintes termos:

a) manter a decisão que habilitou a CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA, por entender que 
ela cumpriu às exigências do edital. 

b) habilitar a empresa PEDRO GERFERSON F. F. DINIZ BRASILEIRO-ME, em grau de recurso, 
em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, do formalismo moderado, da 
eficiência e supremacia do interesse público. 

As informações a respeito da decisão foram remetidas ao Prefeito, que confirmou a decisão da 
Comissão de Licitação. Os atos das decisões da Comissão e do Prefeito de Bernardino Batista se 
encontram à disposição dos interessados na Rua Edinete Abrantes de Abreu, s/n – Centro – Ber-
nardino Batista-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis.

A CPL convoca as empresas habilitadas CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LIMITADA, COVALE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, JOAQUIM MARCELINO DE LIRA NETO EIRELI, SETE 
CONSTRUÇÕES EIRELI, RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e PEDRO 
GERFERSON F. F. DINIZ BRASILEIRO-ME,  para dar prosseguimento da segunda fase de abertura 
das Propostas de Preços, marcando a sessão para o dia 16/12/2021 às 09:00, na sala CPL. Fica 
os autos do Processo com vista franqueada aos interessados. 

Bernardino Batista-PB, 13 de dezembro de 2021.
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2021
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00080/2021, 

cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, COM INSTALAÇÃO E 
TREINAMENTO QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE 
DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA-HMMPAB, NO ÂMBITO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CABEDELO – SESCAB fica adiado até ulterior deliberação, 
para modificação no edital.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 13 de Dezembro de 2021.

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00099/2021
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, às 09:00 horas do dia 28 de 
Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à par-
ticipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE 
ELETROCARDIOGRÁFICO ECG 12 CANAIS, PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CARDIOLOGIA, 
ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE LEO-
NARD MOZART – POLICLÍNICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 13 de Dezembro de 2021.
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira substituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
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.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para aquisição de BEBEDOUROS INDUSTRIAIS para serem instalados nas Quadras Municipais 
dos bairros Renascer II, Sthephanie Palhano, Campina da Vila, Ginásio Poliesportivo e Vila Feliz, 
de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer e terá validade de 12 (doze) 
meses. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 11 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 02 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público aos interessados que, a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2021, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA 
E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB, marcada para o dia 
23/12/2021 às 08:00h, fica SUSPENSA até decisões posteriores, com base na DECISÃO SINGU-
LAR – DS1 – TC 00093/21 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Informações no horário das 
08:00 as 14:00 dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo - PB, 13 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de um veículo tipo pick up, 

de cabine dupla, motor a diesel, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do 
Município de Cajazeirinhas. Data e Local, às 09:00 horas do dia 28/12/2021, no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.cajazeirinhas.pb.gov.br.

Cajazeirinhas - PB, 13 de dezembro de 2021
EDUARDO ALENCAR SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO DE 
ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO PEDRA D’ÁGUA (COORDENADAS: 6° 46’ 22” S E 35° 50’ 56” W) 
DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 907727/2020/
MDR/CAIXA. 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: (83) 3634–1141. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 13 de Dezembro de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de manutenção predial 

de três Unidades Escolares, neste Município - Escolas Municipais: Benedito Roberto da Paixão; 
Lina Rodrigues do Nascimento; e Marino Eleotério Nascimento. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - FM 
CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES EIRELI - R$ 438.813,92; 2º - CONSTRUTORA PARAIBANA 
EIRELI - R$ 443.997,27; 3º - LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 496.022,63; 
4º - TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - R$ 503.945,84; 5º - CONSTRUTORA CONCRETO 
FORTE LTDA - R$ 508.759,64; 6º - HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - R$ 516.442,49; 
7º - ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI - R$ 527.435,88; 8º - GJT SERVICOS & LOCA-
CAO EIRELI - R$ 528.418,67; 9º - NUNES CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - R$ 
566.070,25; e 10º - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - R$ 633.949,27. 
EMPRESA DESCLASSIFICADA: Não houve empresa desclassificada. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, 
no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta 
dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 10 de Dezembro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL PARA O PROJETO “EDUCAR VALE MAIS” 
SUPRINDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 
DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA - R$ 139.996,00.

Cuité - PB, 13 de Dezembro de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 08:00 horas do dia 28 de dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de laboratório 
de análises clínicas para realização de exames laboratoriais, para o exercício de 2022. Recursos: 
previstos no orçamento de 2022. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 13 de Dezembro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para, para: Contratação de empresa 
especializada, para prestação de serviços  em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo 
de projetos deste Município, durante o exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento de 
2022. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 13 de Dezembro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis, durante o exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento de 2022. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2008. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635-1013. 
E-mail:pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB,  13 de Dezembro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00058/2021, que objetiva: Aquisições de Livros 
Didáticos para distribuição com os alunos da Rede Municipal de Educação. (itens Fracassados).; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 06 de Dezembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00112/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00112/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Emulsão Asfáltica do tipo RM-1C e RR-1C para melhor atender as demandas da Administração 
Municipal.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 06 de Dezembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 10.2021 
OBJETO: Construção de Passagem molhada sobre o rio Guarabira na Rua Tranquilino Xavier 

– Nordeste I. 
EMPRESAS HABILITADAS:
30.194.428/0001-83- SÃO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES, por atender a todos 

os requisitos de habilitação 
42.179.361/0001-97- CONSTRUTORA PARAIBANA, por atender a todos os requisitos de 

habilitação
23.587.584/0001-49- AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA – ME, por atender a todos 

os requisitos de habilitação
29.903.019/0001-20- META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por atender a todos os requisitos 

de habilitação
18.547.219/0001-70- DIT CONSTRUÇÕES IMOB. E SERVIÇOS EIRELI, por atender a todos 

os requisitos de habilitação
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22.12.2021, às 08h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB,13  Dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00009/2021, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 30/08/2021 
e 06/12/2021, respectivamente, no valor total de R$ 550.067,90– (Quinhentos e cinquenta Mil 
sessenta e sete reais e noventa centavos), em favor da empresa  CONSTRUTORA IMPERIAL 
EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 33.777.036/0001-35, que tem como objetivo, Contratação 
de empresa no ramo pertinente para Construção da 1ª etapa das calçadas do canal do Juá – Av. 
Juscelino Kubitschek, Canal do Juá. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a as-
sinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 07 de Dezembro de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 441/2020 datado de 25/08/2020 e com término de vigência em 25/10/2020, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 26/12/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 27/02/2021, e ao terceiro termo aditivo com vigência até 28/04/2021,e ao quarto termo 
aditivo de prazo com vigência até 28/06/2021 e ao quinto termo aditivo de prazo com vigência até 
27/08/2021, e ao sexto aditivo de prazo com vigência até 27/10/2021 celebrado inicialmente entre as 
partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para Contratação de empresa no 
ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas no município de Guarabira, conforme Contrato 
de Repasse nº 1064.022-94/2019 e 1066.335-59/2019 – CAIXA, de acordo Termo de Referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 27/10/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 27/12/2021 
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 GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00058/2021. OBJETO: Aquisições de Livros Didáticos 
para distribuição com os alunos da Rede Municipal de Educação. (itens Fracassados). ABERTU-
RA: 07/06/2021 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 
06/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00112/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de Emulsão 
Asfáltica do tipo RM-1C e RR-1C para melhor atender as demandas da Administração Municipal. 
ABERTURA: 22/11/2021 as 13:30 horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. 
DATA: 06/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de um portal no município 

de Guarabira/PB- 073 acesso ao distrito de cachoeira dos Guedes, em Guarabira/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / Termo de Compromisso nº 
PAC2 11459-2014 / FNDE - Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses conforme o cronograma. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e WCB ENGENHARIA E PROJETOS  
CNPJ sob o nº 23.571.421/0001-78 - CT Nº 00442/2021 – 17/11/2021 – R$ 174.148,88 (Cento e 
setenta e quatro mil  cento e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados que foi HABILITADA a empresa DEL ENGENHARIA – ME cadastrada 
no CNPJ nº 17.415.942/0001-33. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão, não 
havendo interposição de recurso, fica convocada a empresa HABILITADA, para abertura do enve-
lope de Proposta de Preços no dia 23.12.2021 as 08:30 horas. O não comparecimento do licitante 
será aberto o envelope e seguido com o certame. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 13 de Dezembro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.029/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/020828 da SEINFRA.

www.licitacoes-e.com.br, 1VOF-ECB8-W7V4-87PI
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de seu 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público, que, conforme processo 
administrativo Nº. 2021/020828 da SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.029/2021, e 
nos termos da legislação vigente, foi declarado FRACASSADO, no dia 10 de novembro de 2021, a 
referida licitação, cujo objeto é o Pregão Eletrônico execução do serviço da construção da passagem 
molhada em concreto armado no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, na cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 10 de dezembro de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.024/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019739 da SEINFRA.

www.licitacoes-e.com.br, DF4L-F5JI-Y0UR-DZO7
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de seu 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público, que, conforme processo 
administrativo Nº. 2021/019739 da SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.024/2021, e 
nos termos da legislação vigente, foi declarado FRACASSADO, no dia 07 de dezembro de 2021, a 
referida licitação, cujo objeto é o Pregão Eletrônico execução do serviço de reparo no Recinto das 
Aves do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, na cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 10 de dezembro de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.027/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080577
CHAVE CGM: 1KT5-2BMX-S07U-MSBR
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 para o conhe-
cimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da 
Concorrência Pública Nº 07.027/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em 
Paralelepípedos no Bairro do Bessa (Rua Pastor José Ferreira, Av. Presidente Café Filho, Rua 
Francisco Carneiro e Rua Washington Cahino) e Bairro da Torre (Rua Minervino Bione), na Cidade 
de João Pessoa/PB. Da análise das propostas de preços oferecida pela parte interessada e na 
forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou 
CLASSIFICADAS as empresas 1ª) APN CONSTRUTORA- CNPJ Nº 08.317.848/0001-50, com o valor 
global ofertado de R$ 416.200,15; 2ª) KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 
Nº 11.306.141/0001-53, com o valor ofertado de R$ 448.889,06. Em cumprimento aos princípios 
constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a 
decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na 
forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 
2021/080577, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode 
ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.070/2021

CHAVE CGM Nº TRD5-2MGI-4JZF-6R08
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE 
INSETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052842.
Data da sessão: 28/12/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 13 de Dezembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.027/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080577
CHAVE CGM: 1KT5-2BMX-S07U-MSBR
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 para o conhe-
cimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da 
Concorrência Pública Nº 07.027/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em 
Paralelepípedos no Bairro do Bessa (Rua Pastor José Ferreira, Av. Presidente Café Filho, Rua 
Francisco Carneiro e Rua Washington Cahino) e Bairro da Torre (Rua Minervino Bione), na Cidade 
de João Pessoa/PB. Da análise das propostas de preços oferecida pela parte interessada e na 
forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou 
CLASSIFICADAS as empresas 1ª) APN CONSTRUTORA- CNPJ Nº 08.317.848/0001-50, com o valor 
global ofertado de R$ 416.200,15; 2ª) KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 
Nº 11.306.141/0001-53, com o valor ofertado de R$ 448.889,06. Em cumprimento aos princípios 
constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a 
decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na 
forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 
2021/080577, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode 
ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de dezembro de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Secretaria de Educação e Cultura
Comissão Setorial de Licitação PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021/077584

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09050/2021
CHAVE CGM: B3OV-MSV7-EL3J-H7GF
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09034/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/077584
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 899567
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Estação de Trabalho (PC/Desktop), 

Notebooks e Nobreaks para as 187 Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (Escolas 
e CREIS) de João Pessoa.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 09034/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO SOCIAL i9 TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ 19.289.203/0001-78

ENDEREÇO SMA (Setor de Múltiplas Atividades) – Conjunto B, Loja 19, S/N, 
Bairro Gama

CEP 72429-010

TELEFONE (61) 99919-9729  / (61) 98221-0294 

CIDADE/ESTADO Brasília/DF

E-MAIL governo@i9partners.com.br

REPRESENTANTE LEGAL Rudinei Kronbauer 

RG: 4.430.676-0 SSP/PR CPF: 756.077.279-04

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

01 Unid

Microcomputador com 
no mínimo 04 núcleos 
físicos por processa-
dor; Memória Ram de 
8gb DDR4 ou supe-
rior, armazenamento 
em disco SSD mínimo 
de 240gb ou superior; 
Monitor com no mínimo 
21” integrado junto com 
a CPU ou separadamen-
te da mesma marca da 
CPU; leitor e gravador 
de DVD-RW; Teclado 
ABNT2, Mouse Óptico, 
Placa de Rede Gigabit 
ou semelhante; Sistema 
Operacional Windows 
10 Professional 64 Bits 
na versão mais atual; e 
Garantia mínima de  36 
(trinta e seis) meses na 
modalidade on-site e 
demais especificações 
detalhadas neste Termo 
de Referência.

720

R$ 6.855,00 
( s e i s  m i l , 
oitocentos e 
cinquenta e 
cinco reais)

R$ 
4.935.600,00 
( q u a t r o  m i -
lhões,  nove-
centos e trinta e 
cinco mil e seis-
centos reais)

DATEN

02 Unid

Microcomputador com 
no mínimo 04 núcleos 
físicos por processa-
dor; Memória Ram de 
8gb DDR4 ou supe-
rior, armazenamento 
em disco SSD mínimo 
de 240gb ou superior; 
Monitor com no mínimo 
21” integrado junto com 
a CPU ou separadamen-
te da mesma marca da 
CPU; leitor e gravador 
de DVD-RW; Teclado 
ABNT2, Mouse Óptico, 
Placa de Rede Gigabit 
ou semelhante; Sistema 
Operacional Windows 
10 Professional 64 Bits 
na versão mais atual; e 
Garantia mínima de  36 
(trinta e seis) meses na 
modalidade on-site e 
demais especificações 
detalhadas neste Termo 
de Referência

180

R$ 6.855,00 
( s e i s  m i l , 
oitocentos e 
cinquenta e 
cinco reais)

R$
1.233.900,00 
(um m i l hão , 
d u z e n t o s  e 
trinta e três mil 
e novecentos 
reais)

DATEN

03 Unid

Notebook com no mí-
nimo 04 núcleos físi-
cos por processador; 
Memória Ram de 8gb 
DDR4 ou superior; Disco 
SSD mínimo de 240gb 
ou superior; Tela com 
no mínimo 14”; Leitor 
biométrico integrado; Te-
clado ABNT2; Placa de 
Rede Wireless, Sistema 
operacional Windows 
10 professional 64 bits 
na versão mais atual e 
Garantia mínima de 36 
(trinta e seis) meses na 
modalidade on-site e 
demais especificações 
detalhadas neste Termo 
de Referência.

120

R$ 6.687,00 
( s e i s  m i l , 
seiscentos e 
oitenta e sete 
reais)

R$ 802.440,00 
(oitocentos e 
dois mil, qua-
t r o c e n t o s  e 
quarenta reais)

DATEN

04 Unid

Notebook com no mí-
nimo 04 núcleos físi-
cos por processador; 
Memória Ram de 8gb 
DDR4 ou superior; Disco 
SSD mínimo de 240gb 
ou superior; Tela com 
no mínimo 14”; Leitor 
biométrico integrado; Te-
clado ABNT2; Placa de 
Rede Wireless, Sistema 
operacional Windows 
10 professional 64 bits 
na versão mais atual e 
Garantia mínima de 36 
(trinta e seis) meses na 
modalidade on-site e 
demais especificações 
detalhadas neste Termo 
de Referência.

30

R$ 6.687,00 
( s e i s  m i l , 
seiscentos e 
oitenta e sete 
reais)

R$ 200.610,00 
(duzentos mil, 
seiscentos e 
dez reais)

DATEN

VALOR TOTAL: R$ 7.172.550,00 (sete milhões, cento e setenta e dois mil e quinhentos e 
cinquenta reais).

João Pessoa, 07 de dezembro de 2021.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Secretaria de Educação e Cultura
Comissão Setorial de Licitação PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021/077584

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09051/2021
CHAVE CGM: B3OV-MSV7-EL3J-H7GF

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09034/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/077584
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 899567

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Estação de Trabalho (PC/Desktop), 
Notebooks e Nobreaks para as 187 Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (Escolas 
e CREIS) de João Pessoa.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 09034/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO SOCIAL Vizzen Comércio e Serviços em Equipamentos Eletrônicos  Ltda.

CNPJ 32.986.160/0001-48

ENDEREÇO Av. Rosseti, nº 325, Bairro Santa Catarina.

CEP 95034-500

TELEFONE (54) 3027-1713

CIDADE/ESTADO Caxias do Sul - RS

E-MAIL comercialvizzen@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL Vivian Massignani Mendes Pezzin

RG: 7075474341  CPF:  802.059.410-87

ITEM UNID. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

05 Unid

AMPLA CONCORRÊNCIA
Nobreaks com potência de 
800VA/560W. b; Tensão de 
Entrada 115V/220V Bivolt au-
tomático; Tensão de Saída de 
115V. Garantia mínima de 12 
meses na modalidade on-site.

720

R$ 499,00 
( q u a t r o -
c e n t o s  e 
noventa e 
nove reais)

R$
359.280,00
(t rezentos 
e cinquenta 
e nove mil, 
duzentos e 
oitenta re-
ais)

VLP

06 Unid

COTA RESERVADA ME/EPP
Nobreaks com potência de 
800VA/560W. b; Tensão de 
Entrada 115V/220V Bivolt au-
tomático; Tensão de Saída de 
115V. Garantia mínima de 12 
meses na modalidade on-site.

180

R$ 499,00 
( q u a t r o -
c e n t o s  e 
noventa e 
nove reais)

R$ 
89.820,00
(o i tenta e 
nove  m i l , 
oitocentos e 
vinte reais)

VLP

VALOR TOTAL:  R$ 449.100,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e cem reais)

João Pessoa, 07 de dezembro de 2021.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09051/2021
CHAVE CGM: B3OV-MSV7-EL3J-H7GF

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09034/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/077584
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 899567

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Estação de Trabalho (PC/Desktop), 
Notebooks e Nobreaks para as 187 Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (Escolas 
e CREIS) de João Pessoa.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº09034/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO 
SOCIAL

Vizzen Comércio e Serviços em Equipa-
mentos Eletrônicos  Ltda.

CNPJ 32.986.160/0001-48

ENDEREÇO Av. Rosseti, nº 325, Bairro Santa Catarina.

CEP 95034-500

TELEFONE (54) 3027-1713

CIDADE/
ESTADO Caxias do Sul - RS

E-MAIL comercialvizzen@gmail.com

REPRESEN-
TANTE LEGAL Vivian Massignani Mendes Pezzin

RG: 
7075474341  CPF:  802.059.410-87

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

05 Unid

AMPLA CONCORRÊNCIA
Nobreaks com potência de 
800VA/560W. b; Tensão de 
Entrada 115V/220V Bivolt 
automático; Tensão de Saí-
da de 115V. Garantia mínima 
de 12 meses na modalidade 
on-site.

720

R$ 499,00 
( q u a t r o -
c e n t o s  e 
noventa e 
nove reais)

R$  
359.280,00
(trezentos 
e cinquen-
ta e nove 
mil, duzen-
tos e oiten-
ta reais)

VLP

06 Unid

COTA RESERVADA ME/
EPP

Nobreaks com potência de 
800VA/560W. b; Tensão de 
Entrada 115V/220V Bivolt 
automático; Tensão de Saí-
da de 115V. Garantia mínima 
de 12 meses na modalidade 
on-site.

180

R$ 499,00 
( q u a t r o -
c e n t o s  e 
noventa e 
nove reais)

R$
 89.820,00
(oitenta e 
nove mil, 
oitocentos 
e vinte re-
ais)

VLP

VALOR TOTAL:  R$ 449.100,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e cem reais)

João Pessoa, 07 de dezembro de 2021.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09050/2021
CHAVE CGM: B3OV-MSV7-EL3J-H7GF
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09034/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/077584
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 899567
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Estação de Trabalho (PC/Desktop), 

Notebooks e Nobreaks para as 187 Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (Escolas 
e CREIS) de João Pessoa.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº09034/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO SOCIAL i9 TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ 19.289.203/0001-78

ENDEREÇO SMA (Setor de Múltiplas Atividades) – Conjunto B, Loja 19, S/N, 
Bairro Gama

CEP 72429-010

TELEFONE (61) 99919-9729  / (61) 98221-0294 

CIDADE/ESTADO Brasília/DF

E-MAIL governo@i9partners.com.br

REPRESENTANTE LEGAL RudineiKronbauer

RG: 4.430.676-0 SSP/PR CPF: 756.077.279-04

ITEM UNID. PRODUTO / DISCRI-
MINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

01 Unid

Microcomputador com 
no mínimo 04 núcleos 
físicos por processa-
dor; Memória Ram de 
8gb DDR4 ou superior, 
armazenamento em 
disco SSD mínimo de 
240gb ou superior; 
Monitor com no míni-
mo 21” integrado junto 
com a CPU ou sepa-
radamente da mesma 
marca da CPU; leitor 
e gravador de DVD-
-RW; Teclado ABNT2, 
Mouse Óptico, Placa 
de Rede Gigabit ou 
semelhante; Sistema 
Operacional Windows 
10 Professional 64 Bits 
na versão mais atual; e 
Garantia mínima de  36 
(trinta e seis) meses 
na modalidade on-site 
e demais especifica-
ções detalhadas neste 
Termo de Referência.

720

R$  6 .855 ,00 
(seis mil, oito-
centos e cin-
quenta e cinco 
reais)

R$
4.935.600,00 
(quat ro  mi -
lhões, nove-
centos e trinta 
e cinco mil e 
s e i s c e n t o s 
reais)

DATEN

02 Unid

Microcomputador com 
no mínimo 04 núcleos 
físicos por processa-
dor; Memória Ram de 
8gb DDR4 ou superior, 
armazenamento em 
disco SSD mínimo de 
240gb ou superior; 
Monitor com no míni-
mo 21” integrado junto 
com a CPU ou sepa-
radamente da mesma 
marca da CPU; leitor 
e gravador de DVD-
-RW; Teclado ABNT2, 
Mouse Óptico, Placa 
de Rede Gigabit ou 
semelhante; Sistema 
Operacional Windows 
10 Professional 64 Bits 
na versão mais atual; e 
Garantia mínima de  36 
(trinta e seis) meses na 
modalidade on-site e 
demais especificações 
detalhadas neste Ter-
mo de Referência

180

R$  6 .855 ,00 
(seis mil, oito-
centos e cin-
quenta e cinco 
reais)

R$
 1.233.900,00 
(um milhão, 
duzentos  e 
trinta e três mil 
e novecentos 
reais)

DATEN

03 Unid

Notebook com no mí-
nimo 04 núcleos físi-
cos por processador; 
Memória Ram de 8gb 
DDR4 ou superior; 
Disco SSD mínimo 
de 240gb ou superior; 
Tela com no mínimo 
14”; Leitor biométri-
co integrado; Teclado 
ABNT2; Placa de Rede 
Wireless, Sistema ope-
racional Windows 10 
professional 64 bits 
na versão mais atual 
e Garantia mínima de 
36 (trinta e seis) meses 
na modalidade on-site 
e demais especifica-
ções detalhadas neste 
Termo de Referência.

120

R$  6 .687 ,00 
(seis mil, seis-
centos e oitenta 
e sete reais)

R$
802 .440 ,00 
(o i t ocen tos 
e  do is  m i l , 
quatrocentos 
e  qua ren ta 
reais)

DATEN

04 Unid

Notebook com no mí-
nimo 04 núcleos físi-
cos por processador; 
Memória Ram de 8gb 
DDR4 ou superior; 
Disco SSD mínimo 
de 240gb ou superior; 
Tela com no mínimo 
14”; Leitor biométri-
co integrado; Teclado 
ABNT2; Placa de Rede 
Wireless, Sistema ope-
racional Windows 10 
professional 64 bits 
na versão mais atual 
e Garantia mínima de 
36 (trinta e seis) meses 
na modalidade on-site 
e demais especifica-
ções detalhadas neste 
Termo de Referência.

30

R$  6 .687 ,00 
(seis mil, seis-
centos e oitenta 
e sete reais)

R$ 
200 .610 ,00 
(duzentos mil, 
seiscentos e 
dez reais)

DATEN

VALOR TOTAL: R$ 7.172.550,00 (sete milhões, cento e setenta e dois mil e quinhentos e 
cinquenta reais).

 João Pessoa, 07 de dezembro de 2021.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura

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 22/12/2021, 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.

*Republicado por incorreção
 João Pessoa, 13 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 07.034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/112617
CHAVE CGM: 0PGM-AP6B-S8Q7-2K76
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 07.029/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a 
ser realizada no dia 17 de janeiro de 2022, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em 
Paralelepípedo e Implantação de Drenagem em Diversos Bairros da cidade de João Pessoa/PB 
(Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de São Francisco e Rua Cidade de Itabaiana) 
(Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro Cristo, Rua Horácio Trajano)- Lote 06. A cópia 
do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de terça-feira 
dia 14/12/2021, 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, 13 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.035/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/061606 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 28/12/2021  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA
CHAVE 3029-G9AU-2JR0-2CEQ
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço. O Edital ficará a dispo-
sição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, 
sob o número da licitação 912490 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. A 
cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de terça 
feira 14/12/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02,  
regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar 
nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 05.773/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2021
CHAVE CGM: 4V6Q-4UB5-4JPF-Y7JG
DATA DE ABERTURA: 27/12/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 0KM.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Jackson Wellcker 

da Costa Teixeira Azevedo 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 interessados 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 o Pregoeiro e 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 / SUSE e RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS. 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, 13 de dezembro de 2021. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo 

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB-JP

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM - KSFW-ARVH-69SC-M8L5
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP nº 15/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/099916
DATA DE ABERTURA: 27/12/2021 – ÀS 09:0 0h. – Horário de Brasília.
OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA 

CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE 
BLOCO ELETRÔNICO PARA AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS 
CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO/DA SUPERINTENDÊNCIA EXCUTIVA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB/JP. A Superin-
tendência Executiva de Mobilidade Urbana - SEMOB-JP, torna público que fará realizar a Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, no Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por 
LOTE. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, 
nos sites: https://www.gov.br/compras/pt-br/ sob o número da UASG 926691 e https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores. Decreto Municipal nº 4.985/2003. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio pelo Email: cpl@semobjp.pb.gov.br, no horário 
das 08:00 as 17:00 h, em dias úteis.

João Pessoa-PB, 13 de dezembro de 2021.
BRUNO CARLOS DE OLIVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.024/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019739 da SEINFRA.

www.licitacoes-e.com.br, DF4L-F5JI-Y0UR-DZO7
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de seu 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público, que, conforme processo 
administrativo Nº. 2021/019739 da SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.024/2021, e 
nos termos da legislação vigente, foi declarado FRACASSADO, no dia 07 de dezembro de 2021, a 
referida licitação, cujo objeto é o Pregão Eletrônico execução do serviço de reparo no Recinto das 
Aves do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, na cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.050/2021/SEINFRA – DA DISPENSA Nº 07.005/2021/SEINFRA.             
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: CONSTRUTORA SIDERAL LTDA (EIRELI) - CNPJ 10.364.635/0001-21
OBJETO: Execução dos Serviços de Cercamento no Bairro Mangabeira, em João Pessoa - PB
VALOR TOTAL: R$ 882.046,80 (Oitocentos e oitenta e dois Mil, quarenta e seis Reais e oitenta 

Centavos).
Classificação Funcional: 12.103.18.543.5304.12400
                                        11.000.11107.15.452.5099.111050
Elemento da Despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: FR STN 
                                   1001 – Recursos Ordinários
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP / Antônio Marcelino Fernandes Neto /

Construtora Sideral Ltda  Eireli / Welison Araújo Silveira /PMJP
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021 

João Pessoa, 13 de dezembro de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP
Welison Araújo Silveira

Secretário Municipal do Meio Ambiente/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
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 27 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos e material 
permanente. 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 
3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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, 13 de Dezembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para organização e realização de processo se-
letivo simplificado objetivando preencher vagas em diversos cargos no Município de Nazarezinho-PB.

VENCEDOR: FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI – CNPJ: 04.751.944/0001-51
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, 
sob as penalidades da lei.

Nazarezinho, 13 de dezembro de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
 A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00013/2021, tipo menor preço por item, com objeto contratação de empresa 
para aquisição de um trator agrícola, conforme Convenio MAPA n. 892102/2019, cujo reunião de 
julgamento das propostas será dia  28/12/2021, as 08:31horas (horário de Brasília-DF) através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 10 de Dezembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
INEXIGIBILIDADE Nº  00010/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso III, todos 

da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através de P.P de Sousa - ME, localizada no Sitio 

Cavalinho, nº 30 – Lagoa Queimada – Saboeiro – CE, CEP: 63.590-000, CNPJ nº 10.504.257/0001-
34, Contratação de serviços artistico para confecção de imagem sacra de Frei Damião medindo 10 
metros de altura confeccionada em fibra de vidro e pintura classica colorida, com valor global de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado, datado de 06 de janeiro  de 2021.

Pedra Branca-  PB, em  01 de dezembro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE Nº  00010/2021
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00010/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa P.P de Sousa - ME, localizada no Sitio 
Cavalinho, nº 30 – Lagoa Queimada – Saboeiro – CE, CEP: 63.590-000, CNPJ nº 10.504.257/0001-
34, com valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais, para Contratação de serviços 
artistico para confecção de imagem sacra de Frei Damião medindo 10 metros de altura confeccionada 
em fibra de vidro e pintura classica colorida

Pedra Branca-  PB, em  01 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº  00010/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0010/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  P.P de Sousa - ME , CNPJ nº 10.504.257/0001-34.
OBJETO: Contratação de serviços artistico para confecção de imagem sacra de Frei Damião 

medindo 10 metros de altura confeccionada em fibra de vidro e pintura classica colorida
VALOR GLOBAL R$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Pedra Branca-  PB, em  02 de dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021

 A PREFEITURA DE PIANCÓ-PB ATRAVÉS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, TORNA PÚ-
BLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, JULGAMENTO DE RECURSO ADMI-
NISTRATIVO INTERPOSTA PELA EMPRESA JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI – CNPJ 
Nº 34.955.075/0001-48. DECIDO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO POR ESTAR TEMPESTIVA 
E NO MÉRITO DAR PROVIMENTO. FICA CONSIDERADA HABILITADA A EMPRESA SUPRA 
MENCIONADA. DESDE JÁ FICA DESIGNADA A REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVE-
LOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS A QUAL ACONTECERÁ NO DIA 20/12/2021 AS 08:30 
HORAS, NA SALA DE LICITAÇÕES NO ENDEREÇO RUA 9 DE FEVEREIRO, Nº 20 – CENTRO. 

PIANCÓ-PB, 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2021

 A Prefeitura de Piancó-PB através da comissão de licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados, julgamento de recurso administrativo interposta pela empresa JHONATAN AN-
DRADE DA SILVA EIRELI – CNPJ Nº 34.955.075/0001-48. Decido CONHECER da impugnação 
por estar tempestiva e no mérito DAR PROVIMENTO. Fica considerada habilitada a empresa 
supra mencionada. Desde já fica designada a reunião para abertura dos envelopes de propostas 
de preços a qual acontecerá no dia 20/12/2021 as 09:00 horas, na sala de licitações no endereço 
Rua 9 de fevereiro, nº 20 – centro. 

Piancó-PB, 13 de Dezembro de 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00052/2021
Vencedora: POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA - Documento 31.106.439/0001-27, com o valor 

global de R$ 2.504.750,00 (dois milhões, quinhentos e quatro mil e setecentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abastecimento na cidade de 

Piancó-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, 
durante o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 13 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00053/2021
Vencedora: LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ nº 08.993.185/0001-94, 

com o valor global de R$ 116.280,00 (cento e dezesseis mil e duzentos e oitenta reais).
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar serviços 

de fornecimento de link de acesso a internet via fibra óptica para todas as secretarias da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 13 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00055/2021
Vencedoras: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME CNPJ 11.768.299/0001-45, com 

o valor global de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA –CNPJ 08.158.664/0001-95, com 
o valor global de R$ 36.586,25 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco 
centavos), J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – CNPJ 21.318.384/0001-65, 
com o valor global R$ 37.301,25 (trinta e sete mil, trezentos e um reais, e vinte e cinco centavos), UP 
DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA – CNPJ 20.306.488/0001-97 com o valor 
global de R$ 12.478,75 (doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 35.104.506/0001-25, com o valor global de R$ 651.605,30 
(seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos). 

Objeto: Registro de preços para aquisição de matérias de limpeza de uso pessoal e doméstico 
para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 13 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ANTONIO MARCOS PADRE BADU – ME, CNPJ Nº 23.937.523/0001-64
Objeto: registro de preços para a aquisição de aditivos, óleos, graxa, filtros e prestação de serviços 

de vulcanização e troca de pneus para o Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$276.224,45 (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos)
Piancó-PB, 13 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 03.005/2021, em 13.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa JOSÉ LINDOMAR DE ARAÚJO JU-

NIOR - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação para prestação de serviços especializados na área de 

saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, plantonista/urgentistas para o SAMU/UPA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 13 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 03.013/2021, em 19.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa AZDL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços especializados na área de saúde com atendi-

mento a nível ambulatorial em consultas na policlínica, referente a chamada pública 00001/2021.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 13 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2021
Objeto: registro de preços para a aquisição de aditivos, óleos, graxa, filtros e prestação de serviços 

de vulcanização e troca de pneus para o Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
 Empresa vencedora: ANTONIO MARCOS PADRE BADU – ME
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item  Descrição Unid Quant R$ Unit R$ Total
1 Aditivo ARLA balde 20lt Unid 15 84,95 1.274,25

2 Aditivo combustível unidade 200 ml Unid 20 9,45 189,00

3 Aditivo radiador unidade 1 litro Unid 80 8,95 716,00

4 Agua destilada unidade em 1 litro Unid 100 2,75 275,00

5 Descarbonizante Spray 300 ml Unid 12 12,75 153,00

6 Desengripante (Anti ferrugem) 300 ml Unid 12 8,45 101,40

7 Filtro de Ar Caçamba e Pipa Unid 6 736,95 4.421,70

8 Filtro de Ar Citroen Air Cros Unid 4 26,95 107,80

9 Filtro de Ar Fiat Fiorino (Ambulância) Unid 6 23,95 143,70

10 Filtro de Ar Mercedes 415 cdi Unid 12 86,95 1.043,40

11 Filtro de Ar Microônibus Unid 10 99,95 999,50

12 Filtro de Ar Pá Enchedeira Unid 4 299,95 1.199,80

14 Filtro de Ar Spin Unid 10 30,85 308,50

15 Filtro de ar trator D6K Unid 6 64,95 389,70

16 Filtro de Ar Trator Valtra Unid 2 69,95 139,90

17 Filtro de Ar Voyage Unid 4 24,25 97,00

18 Filtro de Ar-1 – Retroescavadeira Unid 6 599,95 3.599,70

19 Filtro de Ar-1 Caminhão Unid 2 11,95 23,90

20 Filtro de Ar-1 Ducato Unid 6 58,45 350,70

21 Filtro de Ar-1 Motoniveladora 120k Unid 8 269,95 2.159,60

22 Filtro de Ar-1 Ônibus Unid 8 99,95 799,60

23 Filtro de Ar-1 Tratores John Deere Unid 6 299,95 1.799,70

24 Filtro de Ar-2 – Retroescavadeira Unid 6 339,95 2.039,70

25 Filtro de Ar-2 Caminhão Unid 2 69,95 139,90

26 Filtro de Ar-2 Ducato Unid 2 59,45 118,90

27 Filtro de Ar-2 Motoniveladora 120k Unid 8 213,45 1.707,60

28 Filtro de Ar-2 Ônibus Unid 4 79,95 319,80

29 Filtro de Ar-2 Tratores John Deere Unid 6 219,95 1.319,70

30 Filtro de Cabine Citroen Air Cros Unid 4 29,95 119,80

31 Filtro de Cabine Fiat Fiorino (Ambulância) Unid 4 38,00 152,00

32 Filtro de Cabine Mercedes 415 cdi Unid 8 85,00 680,00

33 Filtro de Cabine Renault Máster Unid 12 38,00 456,00

34 Filtro de Cabine Spin Unid 10 38,00 380,00

35 Filtro de Cabine trator D6K Unid 6 58,00 348,00

36 Filtro de Cabine Voyage Unid 4 38,00 152,00

37 Filtro de Combustível – Retroescavadeira Unid 8 350,00 2.800,00

38 Filtro de Combustível Caçamba e Pipa Unid 12 128,00 1.536,00

39 Filtro de Combustível Caminhão Unid 2 115,00 230,00

40 Filtro de Combustível Citroen Air Cros Unid 4 27,00 108,00

41 Filtro de Combustível Ducato Unid 6 85,00 510,00

42 Filtro de Combustível Fiat Fiorino 
(Ambulância) Unid 12 28,00 336,00

43 Filtro de Combustível Mercedes 415 cdi Unid 25 600,00 15.000,00

44 Filtro de Combustível Microônibus Unid 10 60,00 600,00

45 Filtro de Combustível Motoniveladora 120k Unid 8 340,00 2.720,00

46 Filtro de Combustível Ônibus Unid 8 110,00 880,00

47 Filtro de Combustível Pá Enchedeira Unid 4 180,00 720,00

48 Filtro de Combustível Renault Máster Unid 8 65,00 520,00

49 Filtro de Combustível Spin Unid 12 28,00 336,00

50 Filtro de combustível trator D6K Unid 6 365,00 2.190,00

51 Filtro de Combustível Trator Valtra Unid 4 65,00 260,00

52 Filtro de Combustível Tratores John Deere Unid 6 190,00 1.140,00

53 Filtro de Combustível Voyage Unid 8 28,00 224,00

54 Filtro Desumidificador Caminhão Unid 2 180,00 360,00

55 Filtro Desumidificador Ônibus Unid 4 180,00 720,00

56 Filtro do Hidráulico Caminhão Unid 2 70,00 140,00

57 Filtro do Hidráulico Ônibus Unid 2 83,00 166,00

58 Filtro Hidráulico 1 – Retroescavadeira Unid 6 330,00 1.980,00

59 Filtro Hidráulico 2 – Retroescavadeira Unid 4 220,00 880,00

60 Filtro Lubrificante – Retroescavadeira Unid 6 125,00 750,00

61 Filtro lubrificante ambulância iveco Unid 4 119,95 479,80

62 Filtro Lubrificante Caçamba e Pipa do PAC Unid 12 124,95 1.499,40

63 Filtro Lubrificante Caminhão Unid 2 85,00 170,00

64 Filtro Lubrificante Citroen Air Cros Unid 6 44,00 264,00

65 Filtro Lubrificante Ducato Unid 10 85,00 850,00

66 Filtro Lubrificante Fiat Fiorino (Ambulância) Unid 16 28,00 448,00

67 Filtro Lubrificante Mercedes 415 cdi Unid 30 80,00 2.400,00

68 Filtro Lubrificante Microônibus Unid 10 89,00 890,00

69 Filtro Lubrificante Motoniveladora 120k Unid 8 275,00 2.200,00

70 Filtro Lubrificante Ônibus Unid 8 89,00 712,00

71 Filtro Lubrificante Pá Enchedeira Unid 4 180,00 720,00

72 Filtro Lubrificante Renault Máster Unid 10 99,00 990,00

73 Filtro Lubrificante Spin Unid 16 27,00 432,00

74 Filtro Lubrificante trator D6K Unid 6 200,00 1.200,00

75 Filtro Lubrificante Trator Valtra Unid 4 91,00 364,00

76 Filtro Lubrificante Tratores John Deere Unid 10 104,95 1.049,50

77 Filtro Lubrificante Voyage Unid 10 28,95 289,50

78 Filtro Separador – Retroescavadeira Unid 6 218,00 1.308,00

79 Filtro Separador Caçamba e Pipa Unid 10 150,00 1.500,00

80 Filtro Separador de Água Microônibus Unid 10 114,95 1.149,50

81 Filtro Separador Pá Enchedeira Unid 4 269,95 1.079,80

82 Filtro separador trator D6K Unid 6 349,95 2.099,70

83 Graxa balde em 20 kg Unid 30 262,00 7.860,00

84 Limpa contatos 300 ml Unid 12 11,75 141,00

85 Óleo de freio DOT 3 - unidade 200ml Unid 15 8,55 128,25

86 Óleo de freio Dot 3 500 ml Unid 25 19,65 491,25

87 Óleo de freio DOT 4 - unidade 200ml Unid 15 11,95 179,25

88 Óleo de freio Dot 4 500 ml Unid 25 24,85 621,25

89 Óleo hidráulico 68 - balde 20 lt Unid 30 310,00 9.300,00

90 Óleo hidráulico ATF unidade em 1 litro Unid 100 26,45 2.645,00

91 Óleo lubrificante balde de 1 litro - 10w30 4T– 
semi-sintético Unid 30 44,95 1.348,50

92 Óleo lubrificante balde de 1 litro - 10w40 – 
semi-sintético Unid 100 53,00 5.300,00

93 Óleo lubrificante balde de 1 litro - 15w40 - 
semi-sintético Unid 60 50,00 3.000,00

94 Óleo lubrificante balde de 1 litro - 15w40 
diesel Unid 500 30,30 15.150,00

95 Óleo lubrificante balde de 1 litro - 20w50 
4T– mineral Unid 30 36,00 1.080,00

96 Óleo lubrificante balde de 1 litro - 20w50 
gasolina – mineral Unid 100 24,70 2.470,00

97 Óleo lubrificante balde de 1 litro - 5w30 
100% sintético Unid 400 31,40 12.560,00

98 Óleo lubrificante balde de 1 litro - 5w40 
100% sintético Unid 150 33,00 4.950,00

99 Óleo lubrificante balde de 20 litros - 15w40 
diesel Unid 80 370,00 29.600,00

100 Óleo para caixa de macha -  90, 140, 250, 
unidade em 1 litro Unid 130 35,00 4.550,00

101 Óleo para caixa de macha -  90, 140, 250, 
unidade em 20 litro Unid 15 415,00 6.225,00

102 Óleo para transmissão 10W30 balde 20l Unid 20 475,00 9.500,00

103 Óleo para transmissão 10W30 balde 5l Unid 20 175,00 3.500,00

104 Serviços de troca de pneus de veículos 
tamanhos de 13 a 15 Unid 100 25,00 2.500,00

105 Serviços de troca de pneus tamanho de 20 
a 22,5 Unid 100 49,00 4.900,00

106 Serviços de troca de pneus tamanho de 24 Unid 50 119,00 5.950,00

107 Serviços de troca de pneus tamanho de 25 Unid 10 120,00 1.200,00

108 Serviços de troca de pneus tamanho de 30 Unid 10 124,00 1.240,00

109 Serviços de troca de pneus tamanhos de 
16 a 18 Unid 100 39,00 3.900,00

110 Vulcanização de pneus de tamanhos de 13 
a 15 Unid 150 29,00 4.350,00

111 Vulcanização de pneus tamanho de 20 a 
22,5 Unid 100 88,00 8.800,00

112 Vulcanização de pneus tamanho de 24 Unid 80 182,00 14.560,00

113 Vulcanização de pneus tamanho de 25 Unid 50 182,00 9.100,00

114 Vulcanização de pneus tamanho de 30 Unid 50 179,95 8.997,50

115 Vulcanização de pneus tamanhos de 16 a 
18 Unid 100 47,00 4.700,00

 TOTAL R$ 276.224,45

Piancó-PB, 13 de dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de Reforma e Ampliação da 

Escola Marlene Alves Mendes, localizada neste município. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - Valor: R$ 545.179,40. 
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 Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 06 de Dezembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: PRINCESA 
IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PITIMBU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO E A 
QUEM INTERESSAR POSSA QUE APÓS ANÁLISES DAS DOCUMENTAÇÕES  DE HABILITAÇÃO, 
FORAM  CONSIDERADAS HABILITADA AS EMPRESAS: SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO 
E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: 08.580.840/0001-20 E  ROQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
EIRELI-EPP – CNPJ: 32.892.707/0001-46, POR ESTAREM  EM CONFORMIDADE COM O ITEM 5 
E 6 DO PRESENTE EDITAL FICAM FRANQUEADAS VISTAS AO PROCESSO  E  ABRINDO-SE 
O PRAZO RECURSAL NA FORMA DA LEI.

PITIMBU-PB, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: Aqui-

sição de Patrulha Mecanizada. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Ananiano Ramos Galvão, 
S/N - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 13 de Dezembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00002/2021, 

em virtude de alteração no edital, para o dia 29 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. 

Remígio - PB, 13 de Dezembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: 
CT Nº 00049/2021 - A.costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos Ltda - CNPJ: 
02.977.362/0001-62 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 106.767,40. ASSINATURA: 13.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: PRESTAR OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOM-
PANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE 
TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 
IN00003/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00005/2021 - Iramilton Satiro da Nobrega 
- CNPJ: 10.954.450/0001-77 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 1 ano. ASSINATURA: 06.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE, através do Fundo Municipal 
de Saúde (FMS) torna público nos termos Lei federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas 
constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, 
e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá, no dia 27 de Dezembro 
de 2021 as 12:00, tendo como objetivo: Registro de Preços para Aquisição de veículo tipo passeio, 
destinado a atender a demandas do Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte; reunião 
ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 
397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado; Telefone: 
(83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portal-
decompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 08 de Dezembro de 2021.
Afrânio Araújo 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE, através do Fundo Municipal 
de Saúde (FMS) torna público nos termos Lei federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas 
constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, 
e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá, no dia 27 de Dezem-
bro de 2021 as 11:30, tendo como objetivo: Registro de Preços para Fornecimento parcelada de 
combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde de 
Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, 
sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no 
endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 08 de Dezembro de 2021.
Afrânio Araújo 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 27 de Dezembro de 2021 as 10:00, tendo como objetivo: Registro de 
Preços para Fornecimento de Equipamentos e Materiais permanentes, destinados à manutenção 
das secretarias municipais do município de Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da 
COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informa-
ções: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 08 de Dezembro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei federal 

nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas alterações 
e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que reali-
zará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá, no dia 27 de Dezembro de 2021 as 11:00, tendo como objetivo: Registro de Preços 
para Fornecimento parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota da 
prefeitura municipal de Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede 
da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 
horas dias úteis, no endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 08 de Dezembro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de gêneros alimentícios, para atendimento a todas as Secretarias do Município de Santa 
Inês - PB, para o exercício de 2022. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00010/2021-Registro de Preços, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a MASCENA DISTRIBUIDORA 
LTDA, CNPJ nº o 31.131.079/0001-13, Valor R$ 184,08. MERCEARIA DA JANAILDA LTDA, CNPJ 
nº 06.128.655/0001-26, Valor R$ 170.928,68: VALOR TOTAL: R$ 171.112,76. 

Santa Inês/PB, 10 de dezembro de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O Prefeito do Município de Santa Inês, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade, Pregão Eletrônico nº 00010/2021-Registro de 
Preços, que objetiva Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para forne-
cimento parcelado de gêneros alimentícios, para atendimento a todas as Secretarias do Município 
de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº o 31.131.079/0001-13, Valor R$ 
184,08. MERCEARIA DA JANAILDA LTDA, CNPJ nº 06.128.655/0001-26, Valor R$ 170.928,68: 
VALOR TOTAL: R$ 171.112,76.

Santa Inês, 13 de dezembro de 2021. 
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Autoridade competente

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento 

parcelado de material de limpeza e higiene destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas 
da Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022. O PREGOEIRO OFICIAL, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00011/2021-Registro de Preços, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430, CNPJ nº 15.519.707/0001-86, Valor 
R$ 135.805,87: VALOR TOTAL: R$ 135.805,87. 

Santa Inês/PB, 10 de dezembro de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O Prefeito do Município de Santa Inês, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade, Pregão Eletrônico nº 00011/2021-Registro 
de Preços, que objetiva Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de material de limpeza e higiene destinados à todas as Secretarias, Órgãos 
e Programas da Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 
03861611430, CNPJ nº 15.519.707/0001-86, Valor R$ 135.805,87: VALOR TOTAL: R$ 135.805,87

Santa Inês, 13 de dezembro de 2021. 
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Autoridade competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
TIPO “OUTDOOR”, PLACA DE OBRA, CAVALETE DE OBRA, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
RUA E PLACA DE INAUGURAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, 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.

E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00044/2021, que ob-

jetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA TIPO 
“OUTDOOR”, PLACA DE OBRA, CAVALETE DE OBRA, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA E 
PLACA DE INAUGURAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IN-
FRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

-  HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ: 07.220.883/0001-94
Valor R$: 277.230,00
- MARCELO SIMONI
CNPJ: 04.664.811/0001-48
Valor R$: 41.970,00

Santa Rita - PB, 13 de dezembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

UNIÃO  A
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Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 13 de dezembro de 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00039/2021, que 

objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, TENDO COMO FINALIDADE A LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor:

- IDEAL TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 28.320.052/0001-64
Valor R$: 1.912.560,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021 
OBJETO: Aquisição de Material de Informática para atender as necessidades da Secretaria de 

Educação do Município de São José do Bonfim– PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2021, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS 
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ Nº 02.596.872/0001-90 – VALOR: R$ 17.149,00; 
IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME – CNPJ Nº 20.081.724/0001-14 – VALOR: 
R$ R$ 1.219,79; JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA – CNPJ Nº 05.816.684/0002-07 – VALOR: 
R$ 1.865,00.

São José do Bonfim/PB, 13 de dezembro de 2021. 
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021 

O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 
V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2021, que 
objetiva: Aquisição de Material de Informática para atender as necessidades da Secretaria de Edu-
cação do Município de São José do Bonfim– PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI – CNPJ Nº 02.596.872/0001-90 – VALOR: R$ 17.149,00; IMPÉRIO DO PAPEL COMÉR-
CIO DE PAPÉIS LTDA ME – CNPJ Nº 20.081.724/0001-14 – VALOR: R$ R$ 1.219,79; JOSIVAN 
MELQUIADES NOBREGA – CNPJ Nº 05.816.684/0002-07 – VALOR: R$ 1.865,00.

São José do Bonfim/PB, 13 de dezembro de 2021. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Pavimentação de Diversas Ruas na 

zona urbana do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Conforme Transferência Espe-
cial 09032021–011379. LICITANTES HABILITADOS: COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA 
LTDA; CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; 
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; GUSTAVO ULISSES 
DA LUZ BARROS; R F ENGENHARIA EIRELI; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: ANTONIO GOMES EIRELI; APN CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DIAS 
CONSTRUCOES LTDA; F V DOS SANTOS EIRELI; 

FM SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; HARG EMPREENDIMENTOS, CONS-
TRUCOES E INCORPORACOES LTDA; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; MOURA 
E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; SERRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TORRES CONSTRUCOES LTDA. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22/12/2021, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de 
Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: 
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 19 de Novembro de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação empresa de engenharia civil para execução de serviços de reforma e 
ampliação do prédio CEO - Centro de Especialidade Odontológica, localizado na Rua José Rodrigues 
Coura - Centro de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00058/2021 
- Construtora Realizar Eireli - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 34.468,16. ASSINATURA: 13.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo maior percentual de desconto, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto, 
mediante a apresentação de receita médica, para o exercício de 2022. Recursos: previstos no 
orçamento 2022. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 13 de  Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 27 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS 
TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE 
COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE SOLÂNEA, DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2022. Recursos: previstos no orçamento 2022. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 13 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00017/2021
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 DP00017/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: M & R COMERCIO EIRELI - R$ 4.220,00.

Tacima - PB, 13 de Dezembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00017/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I, da Medida 
Provisória nº 1.047/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Desenvolvimento Humano e Ação Social. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/12/2021.

MANDADO DE CITAÇÃO 32/2021
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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 16.08.21.501

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021/HC
DATA DE ABERTURA: 28/12/2021 – ÀS 9h

REGISTRO CGE Nº. 21-02411-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM 

ENTREGA TIPO SELF SERVICE E QUENTINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HEMOCENTRO COORDENADOR DA PARAÍBA 

O Hemocentro Coordenador da Paraíba, através da sua Pregoeira, Sra. Anny Kariny Carvalho 
de Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela Portaria nº 287/GS/2021 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado da Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a 
licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global do 
lote. O Edital ficará à disposição no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa – PB e no site 
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/editais.nsf, solicitando aos presentes que compareçam 
com máscara facial e se façam representar por apenas um credenciado em sessão. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 272 – 
Recurso do SUS transferido ao Estado. Consulta com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no 
HORÁRIO de 8h às 12h e de 14h às 16:30 h, no Telefone/Fax: 083. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl.
hemocentro@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 13 de dezembro 2021.
Anny Kariny C. de Almeida
Pregoeira/Hemocentro-PB

Mat. 170.897-0

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2021
PROCESSO Nº 22.208.000025.2021 

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, destinado à FUNDAÇÃO 
CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, conforme edital 
e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 11/01/2022 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: 902112021
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: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02192-1
João Pessoa, 13 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2021
PROCESSO Nº 19.000.009977.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA 
RM-1C, destinado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA 
- DER, 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
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@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 21-02378-6  
João Pessoa, 13 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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.

Acenir Dias Macedo, Ademir Antônio De Souza, Ademir De Carvalho Franco Junior, Adriano De 
Col, Adriely Francisca De Oliveira Alves, AdrynyEunisia Souza Gama, Alaides Da Silva, Alan Magno 
Rodrigues, Alcenir Gonçalves De Melo, AldyPepese Da Silva Júnior, Alex Alves Pereira, Alexandre 
De Souza Archanjo, Aline Durogene, Aline Nascimento Da Silva, Allan Da Luz Ribeiro, Alvaro Da 
Silva Freitas, Ana Carla Cardoso Da Silva, Ana Cristina De Moura, Ana Leopoldina Gonçalves Vieira 
Firmino, Ana Paula De Oliveira Campos, Ana Paula França Pereira, Ana Paula Teresinha Furtado, 
Andaluza Paes Martins, Anderson Francelino Da Silva, Anderson Pereira De Araujo, André Santos 
Da Silva, André Valdo Da Silva E Souza, Angelo Aparecido De Almeida Paixao, Ângelo Souza Da 
Costa, Antonio Carlos Alves, Antonio Carlos Rodrigues, Antônio Eugênio Da Silva Filho, Aweslley 
Jefferson Gomes Da Silva, BabydsonSermilus, Beatriz Alves Lima, Bruna Stenfan Avelino Da Silva, 
Bruno Franklin Matos Falcão, Bruno Teófilo Maia, Carleane Diniz Da Silva, Caroline De Souza Costa, 
Cauane Paulino Gomes, Célia Maria Da Silva, Cícero Ataide Dos Santos, Claudenilton Dos Santos 
Ribeiro, Claudinei Fernandes Santos Vianna, Cristiano Ávila Vilela, Daiane Cristina Santos Pontes, 
Damiana Dos Santos, Daniela Franco De Souza, Darlene Roberta Gomes Da Silva, Davi Dos San-
tos Dias, David Da Cunha Pereira, David Dacius, David Silva Acioli, Dayana Lima Silva De Sousa, 
Dhonatan Valeriano Soares, Diana Gonçalo Da Silva, Diane Keli Andrade Pereira, Douglas Dos 
Santos Goes, Edevana Neves Sobral, Edlaine Fernandes De Oliveira, Eliane Soares, Eliete Cássia 
De Souza Fonseca, Elisete Machado Furtado, Eloisa Gomes Da Silva, Emannoela Bernardes Dos 
Santos, Emiliano Simão Guedes, Etienne Maxi, Fábia Furtado, Fabiana Regina Mendonça, Fabio 
Da Silva, Fabricio Brito, Fagner Grecilo Almeida, Fernanda De Souza Melônio Dos Santos, Fiama 
Ferreira Bitancourt, Flaviana Oliveira Da Silva, FrancieliFetzner Silveira, Francisca Larisse Alves 
Torres, Francisco Araújo Almeida, Gabriel Dapra, Gabriel De Oliveira Dos Santos, GilfredoCasaes 
Dos Santos, Gisele Pinto Braz, Givanildo Da Rocha Cruz, Hortência Vitória Silva Da Costa, Hugo 
Medeiros Monteiro Machado, Idimar José Barbosa, Isabelle Cristine Silva De Assis, Ismael Pereira 
Garate, Iuane Oliveira Mauricio, Ivan Lucas Loreano De Almeida, Jackson Santos De Oliveira, 
Jaileno Bezerra Dos Santos, Janderson Rodrigues Bahia, Jean Carlos Custódio, Jefferson Davis 
Dos Santos, Jefferson Willian Fraga Junior, Jenifer Agostinho, Jeniffer Soares Da Silva, Jéssica 
Costa Fernandes, Jessica Gonçalves Figueiredo Corrêa, Jéssica Natany Oliveira Carneiro, Jéssica 
Santos Da Silva, Joana Domingues De Souza Reiguel, João Batista De Moraes Neto, João Carlos 
Fernandes Dias Domingos, João Miguel De Souza Neto, João Vitor Costa, João Vitor Da Silva, 
Jordana Silva Santos, José Augusto Bernardes, José Haílton Vieira Lisboa Júnior, José Mauricio Da 
Silva Junior, José Wilson Rodrigues Silva, ,Joyce Estela Silva De Moraes, Jucema Cardoso Moraes 
Basilio, Juliana Souza De Jesus, Julio Cesar Campos Oliveira, Julio Cesar De Souza, Karla Batista 
Da Silva, Kátia Ferreira De Lima E Silva, Khaula Ali Mahmud, Kleber Salu, Laercio Pacomio De 
Paula, Laís Cristina De Oliveira Da Silva, Larissa Lobato Penha, Larissa Vitória Dos Santos Freire, 
Leandro Da Silva, Leandro Dos Santos De Lima, Leandro Lemos, Leandro Teixeira Mello Da Silva, 
Leonardo Adão Pereira, Leonardo Ribeiro De Souza, Lethícia Vitória Gonçalves, Leticia Da Silva, 
Letícia Santos De Oliveira, Lidiane Brandão Macedo, Luciana Inacia Sales Da Silva, Lucinéa Da 
Silva Correia, Lucinei De Souza Lima, Luis Gustavo Nunes Vieira De Souza, Luiz Carlos Da Silva, 
Luiza Fernanda Da Rocha Teixeira, Magnum Silva De Castro, Malu Pereira Guimarães, Marcio 
Fernandes De Carvalho Júnior, Marco Antonio De Lima Pires, Marcos Roberto Santos Bezerra, 
Maria Celeste Da Silva Bezerra, Maria Madalena Cavalcante Da Silva, Maria Margarete Silva Dos 
Santos, MarilzaMarttila, Mário Caetano Gomes Da Silva, Maristela Roth, Matheus Henryke De 
Oliveira, Max Orrani Silva Peixoto, Mayra Barbosa Martins, Mike Jeckson Pacheco, MirindaCuevaz 
Baez, Moisés Peres Da Silva, Monali Estácio Silveira, Nativita Henry Dubuisson, Nilson Francisco 
Da Silva, Núbia Dos Santos Dultra, Patrick Ferreira De Oliveira, Paulo Cezar Paranhos Borges, 
Paulo Pessoa Da Silva Neto, Rafael Pereira Da Silva, Ranna Da Silva Garcia, Raphael Drumond 
Machado, Raquel Ferreira Da Silva, Raquel Juliane Barbosa, Rayllene Helen Moreira, Reinaldo 
Isaias Ferreira De Melo, Rejane Souza Da Silva, Renan Artur Schneider, RhannyaKyllane Do 
Nascimento, RiquinFenescat, Roberto Bessa Cirne, Rodrigo Vitorino Dos Santos Veloso, Roseane 
Cristina Nunes Da Silva Dos Santos, Rosena Joseph, Rosilene De Lima Do Nascimento, Ruan 
Campos Dias, Samuel Pereira Da Rocha, Samuel Silva De Sousa, Sandra Feliciano De Souza, 
Selma Silva Do Nascimento, SharaPetermann, Shirley Magalhães Cavalcanti, Sidinei Furtado, 
Sidney Soares, Silvia De Fátima Amaral Barbosa, Suelen Carolina StengerHeinrichs, Talita De Lima, 
Thais Aparecida Dos Santos, Thamara Passos Ferreira Dos Santos, Thamiris Pereira Rodrigues, 
Thiago Da Silva Barbosa Marques, Thiago Santana Rosa, Tiago Santos Da Silva, ValdelaneAciole 
Da Silva, Vanessa Do Nascimento Rocha, Vicente Soares Hastenreiter, Victor De Souza Ferreira, 
Vinicius Aparecido Martins, Vitor Hugo Ferreira Santos, Vitor Wagner Mesquita De França, Vitória 
Juliana Da Costa De Lima, Walter José Espindola, Walternilson Castro Gatinho, Warlei Rodrigo 
Silva, Wédja Marques Dos Santos, Wellington Brito De Souza, Weslly Júlio Menezes De Oliveira, 
Wilian Do Nascimento Silva, William De Oliveira Xavier, Yara Crespo Do Nascimento Mendes, Yves 
Henry, Zenilda Da Silva Freitas.

“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.

ASSERT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES RÁDIO TABAJARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente EDITAL, em acordo com os Art.(s) 25, 27 e 28 dos Estatutos, ficam convocados 

os sócios da entidade, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária na sede provisória 
no Corredor D. Pedro II, s/n, no dia 15/12/2021, às 10 horas. 

PAUTA: Discutir, definir e aprovar valor da transferência em dinheiro a cada associado, pelo 
cancelamento decorrente da pandemia, da confraternização natalina, dos dois últimos anos. 

. João Pessoa, 13/12/2021
- DIRETORIA - 

Aviso de Audiência Pública Nº 005/2021
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço 
público de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de 
janeiro de 2022.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 23 de dezembro de 2021, às 09h, e qual-
quer interessado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da 
PBGÁS (www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

OLÍMPICA NATAÇÃO SERVIÇOES AQUÁTICOS LTDA torna público que requereu a SEMAM–
Secretariade Meio Ambiente a Licença L.I. (LICENÇA DE INSTALAÇÃO), para IMPLANTAÇÃO 
DE ESCOLA ESPORTIVA (PISCINA) situado RUA ESMERALDO GOMES VIEIRA, nº 115, 
BANCARIOS, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 580.051-650.

IMPERIAL CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 04.395.725/0001-87, torna público que a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 146/2021 em João Pessoa, 
30 de novembro de 2021 – Prazo: 03 (três) anos. Para a atividade de: Construção de Edifício 
Área 12.092,66 m², na Avenida Cabo Branco – Setor 06, Quadra 062, Lote 0771, Loteamento 
Coqueiral – Bairro Cabo Branco – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB – CEP.: 58.035-010.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 10 
de dezembro de 2021. Para a atividade de: Construção de Escola padrão (12 salas) de ensino 
médio integral, localizada no município de Condado/PB. Processo nº 2021-009295TEC/LP-3579.

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: 60M² = NE: 04 = L/
ATV: MUNICÍPIO DE PITIMBU. Processo: 2021-009318/TEC/LO-3342.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de dezembro de 2021         28
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