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Legislação foi sancionada ontem pelo governador João Azevêdo, durante solenidade na sede da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, em João Pessoa. Página 13

Lei moderniza regimento da Defensoria Pública 

Com sintomas mais leves que 
Covid, PB vive surto de H3N2
Gripe tem feito UPAs ficarem lotadas e recomendação é que população continue com máscaras e higienizando as mãos. Página 3

Melhor que 2020 Comércio da capital comemora 
vendas no Natal e investe em “saldão da virada”. Página 17

Paraíba

Prazo para aderir ao Refis 
do ICMS termina quinta-feira

Inmet divulga alerta de chuvas 
fortes na maior parte do estado

Vereadores aprovam projeto 
que permite prédios em orla

Câmara de João Pessoa vota, 
nesta terça-feira, a LOA 2022

Pagamento da dívida, contudo, poderá ficar para 
o dia 12 de janeiro do próximo ano. Página 18

Até ontem, Aesa havia registrado fortes precipitações 
pluviométricas em 174 cidades paraibanas. Página 5

Medida permite edificações com três andares na beira-mar 
do Conde e até sete a 500 metros do mar. Página 13

Proposta deveria ter sido apreciada na semana passada, mas 
foi adiada após pedido da Prefeitura da capital. Página 14
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Colunas

Senti falta de Regina Duarte. Achei feio a 
Globo cancelar o seu nome do programa. Com todas 

as críticas que temos às suas posturas políticas, 
Regina foi a namoradinha do Brasil.  Página 10
Ana Adelaide Peixoto

O mal de Hansen não é tão contagioso 
assim, não pega no vento como as solidões dos 

dezembros, das últimas manhãs do ano, das filas 
de verão, inverno e meia-estação...  Página 2
Sitônio Pinto

NA PARAÍBA*

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

463.616

22.243.875

278.891.403

9.588

618.575

5.392.790

CASOS vACINAS APLICADAS

------

328.642.464

8.990.045.066
Será o fim do álbum? Artistas paraibanos, cada vez 
mais, aderem ao “single” nas plataformas de música. Página 9

Foto: Divulgação

Botafogo irá começar 2022 
com todas as contas em dia
Clube entra em acordo sobre dívidas trabalhistas e começa 
a pré-temporada já na próxima segunda-feira. Página 21
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Esportes

Economia

Foto: CBMPB/Divulgação Foto: Camila Souza/GOVBA

Calamidade na Bahia Cem cidades decretaram situação de emergência 
e, até ontem, o número de mortos chegava a 20, além de 358 feridos. Página 15

Solidariedade PB envia bombeiros para ajudar no resgate de vítimas das 
enchentes na BA; UFPB e Sebrae lançam campanha para recolher donativos. Página 5

Políticas

Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
(*) Devido a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde, não foram divulgadas informações sobre vacinação na PB 
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Opinião

Editorial

Olhe para cima

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antônio

Não existe argumento minimamente aceitável que possa justifi-
car porque o Governo Federal cria empecilhos à vacinação infantil 
no país, que abrange crianças de 5 a 11 anos. Nem a aprovação da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, nem a recomen-
dação da Organização Mundial de Saúde (OMS) foram suficientes 
para demover o governo de procrastinar a imunização nessas faixas 
etárias.  

O que mais precisa argumentar a ciência para que o Ministério 
da Saúde adote uma atitude proativa e também incorpore as faixas 
etárias citadas ao Plano Nacional de Imunização? Essa ideia de exigir 
a prescrição médica e até a assinatura de um termo de responsabili-
zação dos pais, sugerida pela pasta, só contribui com a narrativa de 
que a vacina não é segura, em que pese a ciência atestar o contrário. 

O Governo não confia na análise científica da Anvisa, que é uma 
agência reguladora vinculada ao próprio Ministério da Saúde? Sen-
do a resposta sim, temos aí um impasse importante: a quem cabe a 
competência, dentro da gestão, para aprovar a eficácia e a segurança 
de uma vacina?  

Há um fato a ser registrado: a vacina da Pfizer já é aplicada em 
crianças nos Estados Unidos, um dos países mais rigorosos na apro-
vação de tal procedimento.   

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, 
estabeleceu prazo de cinco dias para que o Executivo esclareça o 
porquê de exigir a prescrição médica como condição para a vaci-
nação das crianças. Atendeu a um recurso protocolado pelo Rede 
Sustentabilidade em favor da celeridade da vacinação no país.  

O Ministério da Saúde precisa enxergar, para além da estatística 
de óbitos por Covid-19 de crianças, que considera baixa, que a vacina-
ção dessas faixas etárias é um ato preventivo, além de humanitário, 
que, certamente, servirá de barreira para que o vírus não encontre 
nenhum flanco em descoberto na sociedade. 

Não é possível aceitar, como justificativa a esse adiamento, o 
argumento segundo o qual o número de óbitos de crianças no Brasil 
por Covid-19, na relação com a quantidade populacional, está dentro 
de um presumível – portanto, supostamente controlável – compor-
tamento de propagação do vírus.  

A vacina que salva adultos é a mesma que protege as nossas 
crianças.  

Preventivo e humanitário A razão de viver
Foram dias difíceis, de grandes perdas 

e sacrifícios. O ano de 2021 vai chegando ao 
fim sem deixar saudades, embora tenha sido 
um tempo de superação e de aprendizado 
sobre os verdadeiros valores da humanida-
de. No terreno pessoal, afora alguns proble-
mas de saúde, absolutamente contornáveis, 
que superei com a força da fé e da ciência dos 
homens, chego até aqui esbanjando vitalida-
de, juventude e vontade de viver.

No campo profissional, avancei bas-
tante. Consolidei a coluna do Abelardo 
on-line,  durante os 365 dias do ano;  acresci 
significativamente o número de leitores 
e fortaleci a sua penetra-
ção e conceito perante os 
diversos segmentos da 
sociedade paraibana, in-
clusive, entre a juventude, 
necessária à renovação do 
nosso trabalho. Conquistei 
assinantes, parceiros e co-
laboradores. Trouxe de vol-
ta a Feijoada do Abelardo,  
que ressurgiu ainda mais 
vigorosa e temperada, com 
uma frequência recorde e um volume de 
apoiadores ainda maior do que em suas 
edições anteriores.

Aqui em A União, onde passei a ocupar 
esse importante espaço a convite de sua 
direção, ao lado de consagrados nomes das 
letras paraibanas, completo 72 semanas 
sem faltar aos leitores, mantendo o meu 
compromisso com a verdade e a informação, 
opinando, comentando, criticando e enalte-
cendo o que me parece justo e em favor do 
bem comum.

Para o ano que se aproxima, a expec-
tativa não poderia ser mais instigante e 
motivadora: estarei completando 50 anos de 
jornalismo, um marco importante na vida de 
qualquer profissional. Ainda recordo, com 
alegria,  a data de 16 de outubro de 1972, 
quando, ainda um jovem de 20 anos, ingres-
sei na sede do Jornal do Brasil,  na Avenida 

Rio Branco e, ao sentir o cheiro forte do papel 
e da tinta,  descobri onde era o meu lugar e a 
minha verdadeira vocação.

Para completar, 2022 também vai 
compor uma data emblemática para qual-
quer ser humano, que encara esta fase 
da vida com certa apreensão: em 12 de 
junho vou me tornar um “setentão”, como 
costumava dizer o meu pai, que teve nas 
comemorações dos seus setenta anos um 
dos momentos marcantes de sua trajetória 
exemplar, como homem e como cidadão, 
orgulhoso em ter alcançado mais essa 
etapa , repleta de emoções e experiências.

Naquela  oc a sião, 
quando recebia uma série 
de homenagens pelo seu 
aniversário, o “velho” Abe-
lardo mereceu um troféu, 
presenteado pelo seu fi-
lho Oswaldo Jurema, que 
o mandou confeccionar 
em nome de todos os seus 
filhos. E com uma dedica-
tória que lhe serviria de 
epitáfio, sintetizando toda 

a sua razão de viver:
“Abelardo Jurema, o ‘Setentão’.
Setenta anos de vida, vivida com vida, 

dando mais vida às nossas vidas”.
São essas palavras que gostaria de 

ouvir quando chegar o momento. É esse 
sentimento que me impulsiona para o 
futuro. Que me estimula a continuar tra-
balhando.  Que me faz conhecer o sentido 
da minha existência. Que me confere a 
certeza de que o caminho da maturidade 
é o mais belo entre todas as fases da vida. 
Que me leva a fortalecer a minha fé no 
Senhor e no destino que traçou para mim. 
E que me faz concluir que  quem não vive 
para servir, não serve para viver.

Que venha 2022, o ano da esperança. 
Estou absolutamente pronto para recebê-lo.

A todos os nossos leitores e amigos, um 
ano novo de saúde e de muitas realizações.

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

 Para o ano que se 
aproxima, a expectativa 

não poderia ser mais 
instigante e motivadora: 
estarei completando 50 
anos de jornalismo.   

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador

As matracas de dezembro
Vão despejar os leprosos. Os remédios 

subiram quatrocentos por cento e vão despe-
jar os hansenianos. O despejo faz parte da re-
forma sanitária anunciada pelo aumento de 
quatrocentos por cento nos medicamentos.

A reforma sanitária foi sincronizada 
com a reforma agrária. Já foi loteado o lati-
fúndio do Leprosário. No governo de anos 
atrás, mutilaram o sítio e fizeram o mutirão 
de Bayeux, o Conjunto Residencial Mário An-
dreazza. Foi fechado o pavilhão dos solteiros, 
cortaram a verba da alimentação e deixaram 
só as casas dos casados.

Solitários de dezembro, o pavilhão dos 
solteiros da Colônia Getúlio Vargas foi fe-
chado e os internos devolvidos às ruas, às 
praças, aos logradouros do verão, que o sol é 
de todos. A Colônia foi fechada para acabar 
com o preconceito, os solteiros foram os 
embaixadores da reintegração. 

Solitários de dezembro, nada como o 
amor para acabar com o 
preconceito e reintegrar 
os desamados à sociedade, 
ao sol do verão. O mercado 
de trabalho está aberto, os 
corações dos solitários de 
dezembro foram abertos, 
há casas excedentes nos 
conjuntos habitacionais, as 
portas estão abertas para os 
leprosos e solteiros.

O preconceito foi reco-
lhido à Colônia e fechado a sete chaves. O 
atendimento pode ser feito em qualquer am-
bulatório, os hansenianos serão reintegrados 
às filas do antigo Inamps. As filas mudaram 
de nome, passaram a ser chamadas filas do 
SUDS, filas do Sistema Unificado Descentra-
lizado de Saúde, hoje SUS, filas de saúde.

O sistema é Unificado Descentralizado: 
descobriram a quadratura do círculo, a cura 
de males como o preconceito e a solidão de 
dezembro. 

Os solteiros da Colônia foram despeja-
dos no mercado ávido por corações especia-
lizados no mal de amor.

O mal de Hansen não é tão contagioso 
assim, não pega no vento como as solidões 
dos dezembros, das últimas manhãs do ano, 
das filas de verão, inverno e meia-estação, 
das filas primaveris de saúde, do preconceito. 
Os solteiros da Colônia foram reintegrados 
ao quem-me-quer por decisão do Sistema 
Unificado Descentralizado. O atendimento 
será feito em qualquer ambulatório, num 
ambulatório qualquer. Enfim, os solteiros da 
Colônia entraram na fila, eles eram discrimi-
nados. É uma decisão do Sistema, eles terão 
acesso às filas, saíram dos pavilhões para as 
filas. Poderão adquirir radioatividade e Aids 
como todo mundo.

O preconceito acabou, o Sistema decre-
tou um aumento de quatrocentos por cento no 
preço do preconceito, todos são iguais perante 

a lei do mercado. Nem os ri-
cos nem os latifundiários da 
Colônia nem os solitários de 
dezembro poderão comprar 
mais preconceitos, o verão 
chegou, janeiro, unificado, 
descentralizado, todos foram 
reintegrados sob o grande sol 
do Sistema, formam filas.

O repórter foi à Colônia 
e documentou os momentos 
finais do preconceito. Depoi-

mentos, poemas, confissões de amor. Fotos 
carcomidas pelo sépia de Hansen. O repór-
ter entrevistou os solitários do pavilhão. 
Eles preferiram ficar jogando sinuca, não 
quiseram ser reintegrados ao Sistema. O re-
pórter Walter Galvão conversou com orelhas 
intumescidas e deu um furo no silêncio do 
Sistema. Os hansenianos não queriam o fim 
do preconceito, não quiseram ser despejados 
no quem-me-quer, eles preferiram a solitude 
do pavilhão aos sinos de dezembro. 
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 O mal de Hansen 
não é tão contagioso 

assim, não pega no vento 
como as solidões de 

dezembro, das últimas 
manhãs do ano   
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Secretário de Saúde recomenda máscara e distanciamento e descarta necessidade de medidas restritivas para conter onda de gripe

Surto de H3N2 atinge PB com 
sintomas mais leves que Covid

O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
tem insinuado que houve desvios 
de recursos destinados ao com-
bate à Covid-19 em estados e 
municípios. Ironicamente, foi no 
Ministério da Defesa que o Tri-
bunal de Contas da União (TCU) 
constatou esse tipo de desvio. 
De acordo com o órgão, a pasta 
comprou filé mignon e picanha 
com recursos que deveriam ser 
destinados àquela finalidade.  

No próprio quiNtal 
“Muito provavelmente, o gover-
nador fará amanhã o anúncio 
dessa ampliação”. Do procu-
rador-geral do Estado, Fábio 
Andrade, referindo-se à reco-
mendação feita pelo Ministério 
Público para que o Governo do 
Estado inclua a obrigatorieda-
de de apresentação do ‘passa-
porte de vacina’ em praça de 
alimentação de shoppings e 
também em salões de beleza.  

“No próximo semestre, iremos fazer esse 
debate. De forma tranquila iremos ana-
lisar as contas do ex-governador Ricardo 
Coutinho. Cada deputado poderá votar 
de acordo com a sua consciência”. Do 
presidente da ALPB, Adriano Galdino 
(PSB), ratificando que o Legislativo se po-
sicionará a respeito das contas de 2017, 
que foram reprovadas pelo TCE. Deverá 
ser entre fevereiro e março.  

ENtrE fEvErEiro E março 

GovErNador rEvEla coNvErsa com Kassab E 
projEta: “tErão outras rEuNiõEs, com cErtEza” 

passaportE dE vaciNação 

As tratativas em torno de uma aliança entre o Cidadania, partido do governador João 
Azevêdo, e o PSD, presidido na Paraíba pelo ex-prefeito de Campina Grande, Romero 
Rodrigues, parecem evoluir. O governador revelou ter tido conversa, por telefone, 
com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (foto), ocasião em que manifes-
tou seu interesse de ter a legenda em seu arco de alianças para a eleição de 2022. 
“Tratamos sobre o interesse que tenho de ter o PSD junto na discussão na eleição 
do próximo ano”, afirmou, reforçando que “a partir daí, terão outras reuniões, com 
certeza”. A declaração do governador nos faz depreender que esse diálogo entre 
as partes está se afunilando e que, nos próximos meses, deverá haver desdobra-
mentos sobre esse tema. No plano estadual, já existe uma aproximação entre o 

Cidadania e o PSD. Prova cabal disso é que a vereadora licenciada Eva Gouveia, 
aliada de primeira hora de Romero, integra o governo na condição de secretária 

executiva de Articulação Política. E outro fato que desobstruiu o caminho 
para a celebração dessa aliança foi a desistência do ex-prefeito de disputar 
o Governo do Estado – ele se tornou pré-candidato a deputado federal.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Numa emissora de rádio, foi perguntado a Pe-
dro Cunha Lima qual será o caminho que ele 
seguirá caso se concretize a formação de uma 
federação entre o PSDB e o Cidadania. O depu-
tado deu uma resposta idêntica à que foi dada 
pelo governador João Azevêdo, semana passa-
da: “Ou sairei eu, do PSDB, ou sairá João, do 
Cidadania, não tem jeito”.  

“ou sairEi Eu ou sairá joão”, 
diz pEdro sobrE fEdEração 

rEprEsENtação do psb 

“dará cErto No país” 

A auditoria do TCU, que constatou o uso irre-
gular de R$ 535 mil em compras pelo Minis-
tério da Defesa, foi aberta para investigar de-
núncias de aquisição de gêneros alimentícios. 
Essa ação é o resultado de uma representa-
ção de deputados federais do PSB, entre os 
quais Gervásio Maia (PB), Ubirajara do Pinda-
ré (MA), Denis Bezerra (CE) e Elias Vaz (GO).  

Pré-candidato a governador, o deputado federal 
Pedro Cunha Lima (PSDB) se diz favorável à forma-
ção de federação partidária a partir das eleições de 
2022. “Penso que a federação dará certo no país in-
teiro, porque reduz a quantidade estupenda de par-
tidos, que não permite um funcionamento tranquilo 
das atividades [no Congresso]”. 
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Após confirmar a 
transmissão comunitária 
do vírus da Influenza A, a 
Paraíba registrou, neste fim 
de semana, uma alta pro-
cura por atendimento em 
virtude de quadros gripais. 
A busca provocou aglome-
rações e longos períodos 
de espera nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) 
em João Pessoa, Campina 
Grande, Conde e Bayeux. 
Para o secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medei-
ros, o Estado passa por um 
momento de epidemia do 
subtipo H3N2. Mesmo as-
sim, não há projeção para a 
implementação de medidas 
restritivas que contenham 
a circulação e, consequen-
temente, a contaminação 
com o vírus.

“A doença H3N2 é dife-
rente da Covid-19. A maio-
ria dos casos são leves, com 
sintomas de gripe comum. 
Apenas os casos mais com-
plexos requer internação e 
pode evoluir para a neces-
sidade de cuidados inten-
sivos. Desse modo, não há 
projeção de medidas res-
tritivas”, ressaltou o secre-
tário.

Para conter o quadro 
de contaminação em lar-
ga escala, a população de-
verá manter os mesmos 
cuidados sugeridos desde 
o início da pandemia da 
Covid-19. Manter o uso de 
máscara, distanciamento 
social, evitando aglomera-
ções e higiene constante 
das mãos com sabão e ál-
cool. 

“O que reforçamos e 
orientamos é que as medi-
das de proteção individual 
já utilizadas contra a Co-
vid-19 sejam mantidas por 
todos. Indicamos ainda que 
a procura pelos hospitais e 
unidades de atendimento 

seja buscada pela popula-
ção em situações de com-
plicações, como falta de 
ar”, complementou Geraldo 
Medeiros.

Neste momento, o 
maior número de registros 
são de casos leves, que não 
entram na notificação de 
casos. Já os casos com alta 
carga viral, que evoluem 
para casos moderados e 
graves, entram na lista. A 
SES, porém, segundo o se-
cretário, divulgará o quan-
titativo correto nos próxi-
mos dias.

“Temos notório au-
mento de casos das síndro-
mes gripais não só na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, mas em todo o país. 
Não podemos afirmar ca-
tegoricamente que se trata 
do H3N2, porém sabemos 
que o vírus está circulante, 
assim como a Covid-19. É 
um cenário que preocupa 
no sentido de que existem 
populações mais fragili-
zadas e mais expostas que 
podem sofrer com o vírus”, 
informou o infectologista 
Fernando Chagas.

As medidas imediatas 
para auxiliar a população 
neste momento foram de-
batidas nesta segunda-feira 
entre secretários de Estado 
e do município de João Pes-
soa, que possui alta subno-
tificação de casos e procura 
por atendimento. 

Após a reunião, o se-
cretário de Saúde, Geraldo 
Medeiros, informou duas 
medidas imediatas que se-
rão tomadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES): 
a criação de um aplicativo 
para que as pessoas com 
quadros leves possam se 
consultar por telemedicina, 
que deverá ser lançado em 
janeiro; e a solicitação da 
medicação anti gripal tami-
flu, indicado para o trata-
mento da H3N2 principal-
mente para a população de 

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

Pandemia

Paraíba tem 77 pacientes internados e 
registra mais duas mortes por Covid 

Com 77 pacientes 
internados para o trata-
mento da Covid-19, sendo 
nove hospitalizados entre 
domingo e ontem, a ocu-
pação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obsté-
trico) em toda a Paraíba é 
de 15%, nas enfermarias, 
o número de leitos para 
adultos ocupados é de 7% 
em todos os municípios pa-
raibanos.

Entre as macrorre-
giões de saúde, a Região 
Metropolitana de João Pes-
soa tem as maiores taxas, 
com 28% em UTI e 11% em 

enfermarias. Em seguida, o 
Sertão registra 20% e 11%, 
respectivamente em UTI e 
enfermarias. Os menores 
índices são registrados na 
região sediada por Campi-
na Grande, que conta com 
mais 69 cidades, que pos-
sui 6% leitos de UTI ocu-
pados e 0% em enferma-
rias. Todos os índices são 
referentes aos leitos para 
adultos.

No último sábado, o 
Estado registrou o menor 
número de pessoas inter-
nadas por Covid-19 em 
unidades públicas de refe-
rência para o tratamento 
da doença. Foram registra-
dos, na data, 68 pacientes 

hospitalizados. A Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES) confirmou, ontem, 
novos 32 casos de contami-
nação pela Covid-19, sendo 
seis moderados ou graves. 
Além de duas mortes em 
decorrência do agrava-
mento da doença.

Os óbitos registrados 
ocorreram entre os dias 25 
e 26 de dezembro, atingin-
do residentes de João Pes-
soa, ambos em hospitais 
privados. As vítimas são 
um homem e uma mulher, 
com idade de 64 e 70 anos, 
sendo uma das vítimas 
portadora de diabetes e a 
outra sem comorbidade. 
Com a atualização, a Paraí-

ba totaliza 463.616 casos 
confirmados da doença, 
sendo 358.058 pacientes 
considerados recupera-
dos e 9.588 mortes. Até o 
momento, 1.246.810 tes-
tes para diagnóstico da 
Covid-19 já foram reali-
zados, contabilizando ca-
sos em todas as cidades 
e mortes em 222, sendo 
apenas Riachão do Baca-
marte sem óbitos entre 
seus residentes

Ainda com instabili-
dade nos sistemas e-SUS 
Notifica e SPI-PNI, os da-
dos referentes à vacinação 
contra a Covid-19 não pu-
deram ser atualizados pelo 
Ministério da Saúde.

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

alto risco (idosos, crianças 
abaixo de 5 anos de idade, 
gestantes e puérperas) e 
com comorbidades, que 
são mais suscetíveis ao ví-
rus.

“Vamos solicitar essa 
medicação ao Ministério 
da Saúde, mas não deve ser 
usado de forma indiscrimi-
nada já que pode gerar re-
sistência ao vírus e a maio-
ria dos casos são leves”, 
afirmou.

Mesmo com cerca de 
86% da população parai-
bana vacinada contra a In-
fluenza A do subtipo H1N1, 
segundo a SES, o imuni-
zante não protege contra a 
nova variante, denominada 
de Darwin. Uma nova vaci-
na que contemple, em sua 
formulação, a H3N2 chega-
rá aos estados em março. UPAs de várias cidades do estado ficaram lotadas com pacientes apresentando sintomas da variante da Influenza A

Foto: Ortilo Antônio
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Ontem, Secretaria de Saúde distribuiu 97 mil doses do imunizante contra Covid-19 entre os municípios paraibanos
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) promove 
amanhã o quinto Dia D de 
Vacinação de 2021 contra a 
Covid-19. Somando os qua-
tro primeiros, foram aplica-
das 252 mil doses de vacina. 
O objetivo é aumentar a co-
bertura vacinal contra a Co-
vid-19 na Paraíba. Ontem, a 
SES distribuiu para os muni-
cípios, 97.521 doses para o 
reforço da atividade. Desse 
total, 92.220 são de Pfizer/
Comirnaty e 5.301 da Bu-
tantan/Sinovac. 

Este será o último “Dia 
D” do ano e o segundo do 
mês de dezembro. “Reali-
zamos um Dia D na semana 
do Natal e, agora, faremos 
esse outro, antes do Réveil-
lon. São excelentes opor-
tunidades para imunizar a 
população, pois acontece no 
momento em que as pessoas 
costumam viajar e estarem 
reunidas com familiares e 
amigos, o que também ca-
racteriza pequenas aglome-
rações”, disse o secretário 
de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros.

Para o Dia D, a SES re-
comenda que os municípios 
mantenham as salas de va-
cinação abertas, mesmo nos 
períodos festivos, para man-
ter a oferta e acesso aos imu-
nizantes, uma vez que todo o 
estado se encontra devida-
mente abastecido. É impor-
tante reforçar que a vacina, 
juntamente com as medidas 
não farmacológicas já conhe-
cidas, é eficaz na prevenção 
da Covid-19. “É essencial 
que as pessoas continuem 
se cuidando, usando másca-
ra, higienizando as mãos e 
mantendo o distanciamento 
social”, pontuou o secretário.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Covid: Estado realiza amanhã 
mais um Dia D de Vacinação

O atendimento de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, garantindo sua saúde bucal, está assegurado pelo órgão

A Maternidade Dr. Pe-
regrino Filho voltou a inte-
grar, ontem, a lista das Ma-
ternidades de Alto Risco 
da Paraíba, conforme Por-
taria GM/MS Nº 3.740, de 
21 de dezembro de 2021, 
publicada no Diário Oficial 
da União do mesmo dia. É 
importante destacar que 
o cuidado às gestantes de 
alto risco já era oferecido 
na maternidade, porém 
não havia o repasse finan-
ceiro para dar o suporte 
necessário ao serviço, que 
agora foi formalizado.

 A unidade faz par-
te da rede de urgência e 
emergência 24h e também 
da Rede Cegonha para 
toda a 3ª Macrorregião de 
Saúde da Paraíba, onde 
presta assistência para a 
população de 89 municí-
pios.  Somente em 2021, 
foram registrados 42.683 
atendimentos, dos quais 
35.258 foram de urgência 
e 7.425 ambulatoriais. No 
ano anterior, foram reali-
zados 33.387 atendimen-
tos, o que representa um 
crescimento de quase 28% 
em 2021.

 A Maternidade Dr. Pe-
regrino Filho presta assis-
tência tanto para mulheres 
quanto para crianças e, no 
último ano, realizou 3.502 
partos, 4.685 internações 

clínicas e 586 pediátricas.
 A diretora da unida-

de, Railda de Almeida Go-
mes, comemora a recon-
quista da habilitação para 
garantir um cuidado ainda 
mais qualificado para as 
gestantes e recém-nasci-
dos. “A Maternidade Dr. 
Peregrino Filho já desen-
volvia o trabalho assisten-
cial de alto risco, mesmo 
sem a formalização da ha-
bilitação junto ao Ministé-
rio da Saúde, na tentativa 
de evitar o deslocamento 
das pacientes para outras 
Macrorregiões de Saúde, 
muitas vezes de forma ar-
riscada. Agora, de maneira 
ainda mais eficiente, tere-
mos o suporte que as ges-
tantes e os neonatais ser-
tanejos tanto precisam”, 
esclareceu.

 O secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medei-
ros, reforça a importância 
da conquista para as usuá-
rias residentes na 3ª Ma-
crorregião de Saúde. “Com 
certeza é um avanço na 
saúde das paraibanas, so-
bretudo aquelas residen-
tes no Sertão do Estado. 
A habilitação é resultado 
de um esforço coletivo da 
equipe que se empenhou 
em cumprir os critérios 
estabelecidos pelo Minis-
tério da Saúde”.

Maternidade volta 
para lista de Alto Risco

Foto: Secom-PB

A Prefeitura de João 
Pessoa segue, hoje, com a 
vacinação contra a Covid-19 
em 61 pontos dispostos em 
toda a cidade. Estão dis-
poníveis imunizantes para 
quem vai tomar primeira, 
segunda ou terceira dose, 
conforme o preenchimento 
das condições necessárias. 

Todos os públicos devem 
realizar o agendamento 
pelo aplicativo Vacina João 
Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br.

A aplicação da primeira 
dose é destinada às pessoas 
a partir de 12 anos. Estão 
disponíveis as segundas do-
ses de CoronaVac (28 dias 

após a primeira dose), Pfi-
zer (60 dias) e Astrazeneca 
(90 dias). Podem tomar a 
dose de reforço pessoas com 
idade a partir de 18 anos 
(120 dias após a segunda 
dose), imunossuprimidos 
(28 dias) e os trabalhadores 
de saúde (120 dias).

Também está disponí-

vel a segunda dose da vaci-
na Janssen, das 8h às 12h, 
nos seguintes ginásios: Es-
cola Papa Paulo VI (Cruz das 
Armas), Escola Durmeval 
Trigueiro (Rangel), Escola 
Seráfico da Nóbrega (Tam-
baú), IFPB (Jaguaribe) e 
Centro Cultural Tenente Lu-
cena (Mangabeira).

JP vacina contra a Covid em ginásios, 
policlínicas, USF e drives nesta terça-feira

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) terá o 
recesso suspenso para vo-
tar, hoje, uma proposta de 
regulamentação da cobran-
ça de ICMS em operações 
interestaduais. A reunião 
extraordinária foi convoca-
da pelo presidente da Casa, 
o deputado estadual Adria-
no Galdino (PSB). 

A proposta é de autoria 
do governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), 
e foi encaminhada por ele 
em regime de urgência. A 
pressa é para adequar a le-
gislação estadual às altera-

ções na Lei Kandir (87/96), 
aprovadas no Senado no 
último dia 20 de dezembro 
(PLP 32/21).

De acordo com o se-
cretário Estadual da Fa-
zenda, Marialvo Lucena, 
não haverá mudanças na 
arrecadação do Estado. “A 
legislação vigente já agre-
ga esse tipo de pagamento. 
Não estamos aumentando 
nem criando tributação. 
Essa adequação está sendo 
feita em todo o país, muitos 
estados já aprovaram”. 

Segundo informações 
da agência Senado, o con-
vênio aprovado regulamen-
tou o pagamento do ICMS 
nas operações interesta-

duais de bens e serviços se-
gundo as regras da Emenda 
Constitucional 87/15. Mas, 
o Supremo entendeu que é 
necessária lei complemen-
tar para disciplinar, em âm-
bito nacional, a cobrança do 
diferencial de alíquota do 
ICMS exigida pelos estados.

Conhecida como emen-
da do comércio eletrônico, 
a Emenda 87 determinou 
que, quando o comprador 
do bem ou tomador do ser-
viço não for contribuinte do 
ICMS (comprador pessoa 
física de sites de e-commer-
ce, por exemplo), a empresa 
vendedora deverá pagar ao 
estado de origem a alíquota 
interestadual (7% ou 12%, 

conforme o estado).
O secretário da Fazen-

da explicou que o tributo 
era cobrado normalmente 
até dezembro de 2021. No 
entanto, com a decisão do 
Supremo Tribunal Federal, 
será necessária uma regu-
lamentação específica para 
que o tributo seja revertido 
aos estados. 

Mesmo sendo aprova-
da com urgência a regula-
mentação, a Paraíba ainda 
passará 90 dias sem rece-
ber a receita. “Essa é a ra-
zão da pressa. Ainda assim 
o Estado terá um prejuízo, 
passará janeiro, fevereiro e 
março sem a receita, devido 
ao princípio da noventena”. 

ALPB suspende recesso para votar 
proposta sobre regulamentação do ICMS

No complexo CEA/CEJ

Fundac reabre consultório odontológico
A Fundação Desenvol-

vimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Al-
meida” (Fundac) reestrutu-
rou o consultório odonto-
lógico do complexo Centro 
Educacional do Adoles-
cente (CEA)/Centro Edu-
cacional do Jovem (CEJ) e 
retomará o atendimento de 
adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas 
socioeducativas, garantin-
do sua saúde bucal. 

A reabertura do con-
sultório aconteceu duran-
te visita do secretário do 
Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, à unida-
de socioeducativa, junta-
mente com a presidente da 
Fundac, Waleska Ramalho. 
Na ocasião, estiveram pre-
sentes o diretor adminis-
trativo, Breno Lemos; da 
diretora técnica, Débora 
Raquel; da coordenadora 
do eixo Saúde, Monalisa 
Cartaxo; da coordenado-
ra de Odontologia, Nádja 
Inglide; e da dentista bu-
comaxilofacial, Denise Xa-
vier, além dos diretores da 
Unidade, Marcos Bento e 
Luciana Gomes.

Segundo Breno Lemos, 
diretor administrativo da 
Fundac, a reabertura do 
consultório odontológico no 
complexo CEA/CEJ é mais 
um avanço da Fundação De-
senvolvimento da Criança 
e do Adolescente, que dis-

ponibiliza tratamento bu-
cal para os adolescentes e 
jovens que cumprem medi-
das socioeducativas em João 
Pessoa. “Nosso intuito é de-
senvolver um trabalho mais 
humanizado e restaurar a 
dignidade dos socioeducan-
dos, contribuindo para o seu 
bem estar e dando mais agi-
lidade aos atendimentos”, 
explicou.

Waleska Ramalho, pre-
sidente da Fundac, ressalta 
que a conquista é resultado 
de um trabalho conjunto 
com a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Hu-
mano, na pessoa do secre-
tário Tibério Limeira, que 
reforça o compromisso do 
Estado com a Política de 
Socioeducação e assegura 
a saúde/saúde bucal dos 

adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas 
socioeducativas.

“Com a reestruturação 
do consultório odontoló-
gico do complexo CEA/CEJ 
podemos promover a cons-
cientização sobre a impor-
tância da saúde bucal, com 
o objetivo de prevenir o 
surgimento de doenças na 
cavidade oral, como tam-

bém tratar aquelas doenças 
já presentes, tudo isso na 
própria unidade socioedu-
cativa. O que para nós é um 
ganho inestimável diante 
do objetivo de prestar uma 
assistência cada vez mais 
completa aos adolescen-
tes e jovens da Fundação”, 
avaliou Monalisa Cartaxo, 
coordenadora do eixo Saú-
de da Fundac.



Paraíba
Dinamite apreendida
A Polícia Civil apreendeu ontem pela manhã dezenas 
de bananas de dinamite durante uma operação no 
bairro Itararé, em Campina Grande. Página 8
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Inmet divulgou ontem novo alerta de fortes precipitações pluviométricas válido para a maior parte do território paraibano

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) registrou, até ontem, 
chuvas em 174 municípios 
em todas as regiões do es-
tado. A cidade de Vista Ser-
rana, localizado na Região 
Metropolitana de Patos, no 
Sertão, teve a maior precipi-
tação, com 125 milímetros. 
O Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) emitiu 
um alerta amarelo para 156 
municípios nas regiões do 
Sertão e Agreste paraibano, 
com grau de perigo poten-
cial, válido até a manhã de 
hoje. 

Segundo o Inmet, as 
cidades localizadas nestas 
áreas podem registrar chu-
vas intensas com variação 
de até 50 milímetros por 
dia. Também estão previs-
tos ventos  de até 60 quilô-
metros por hora. 

De acordo com a me-
teorologista da Aesa, Marle 
Bandeira, as chuvas destes 
últimos dias estão associa-
das a instabilidades gera-

das pela zona de convergên-
cia do Oceano Atlântico Sul, 
uma espécie de corredor de 
umidade que está semiesta-
cionado no Sul da Bahia. 

“Tais instabilidades con-
tribuíram para a ocorrência 
dessas chuvas no Sertão, 
Alto Sertão, parte do Cariri e 
do Agreste do Estado. E ain-
da há possibilidade de even-
tuais pancadas de chuvas nas 
próximas 48 horas nessas re-
giões”, explicou Marle.

A meteorologista tam-
bém ressaltou que os even-
tos chuvosos nas regiões do 
Alto Sertão, Sertão, Brejo e 
Agreste, neste período, são 
comuns, já que o mês de 
dezembro é marcado pela 
“pré-estação chuvosa”. Ain-
da segundo Marle, o perío-
do com maior volume de 
chuva nestas regiões se dá 
entre os meses de fevereiro 
e maio, quando acontece a 
transição entre o verão e o 
outono. 

Acompanhamento
A Defesa Civil do Estado 

informou que está atenta ao 
alerta do Inmet, bem como 

às eventuais emergências 
provocadas pela chuva, jun-
tamente com a Aesa e ou-
tros órgãos do Estado, a fim 
de manter o bem-estar e a 
segurança da população pa-
raibana em todas estas loca-
lidades.

Queda de muro
As fortes chuvas regis-

tradas na madrugada de 
ontem, em Campina Grande, 
provocaram o desabamento 
do muro lateral do Hospital 
de Clínicas. Segundo infor-
mações da direção da unida-
de de saúde, o fato aconte-
ceu por volta das duas horas 
da manhã e não atingiu nem 
pessoas nem veículos que 
estavam no local. Segundo 
dados da Aesa, até ontem o 
município havia registrado 
mais de 40 milímetros de 
chuva.

Em nota, a direção do 
Hospital de Clínicas afirma 
que “as condições da edifi-
cação já foram avaliadas pela 
equipe de engenharia da Se-
cretaria de Estado da Saúde” 
e que a Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvol-

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Aesa registra chuvas em 
174 cidades da Paraíba
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A Universidade 
Federal da Paraíba 
(UFPB) e o Sebrae Pa-
raíba lançaram, ontem, 
uma campanha solidá-
ria para arrecadação 
de alimentos, roupas, 
colchões, colchonetes 
e materiais de higiene 
para ajudar as famílias 
desabrigadas nas cida-
des atingidas por en-
chentes no estado da 
Bahia. A arrecadação 
ocorrerá durante toda 
esta semana, com pon-
tos no Shopping Sebrae 
e na UFPB, para que as 
doações sejam trans-
portadas para a Bahia 
na próxima segunda-
feira, dia 3 de janeiro.

Para o diretor téc-
nico do Sebrae PB, Luiz 
Alberto Amorim, esse é 
um momento de com-
promisso humanitário 
com a sociedade. “Pre-
cisamos todos nos unir 
de forma solidária para 
dar um apoio emergen-
cial a população dos 
municípios baianos que 
tiveram suas vidas atin-
gidas pelas últimas en-
chentes”, disse.

No Shopping Se-
brae, ficará disponível 
um ponto de arrecada-
ção, das 10h às 20h, de 
segunda à sexta. Já na 
UFPB, os pontos de ar-
recadação funcionarão 
nos acessos principais 
do Campus I, na rotató-
ria do bairro do Castelo 
Branco e na entrada da 
Via Expressa Padre Zé 
que dá acesso ao Centro 
de Ciências Humanas, 
Letras e Artes (CCHLA), 
além da recepção no 
prédio da Reitoria, no 
acesso pela rampa, e 
ainda na Unidade de 
Mangabeira, onde estão 
localizados o Centro 
de Informática (CI) e o 
Centro de Tecnologia e 
Desenvolvimento Re-
gional (CTDR).

A Reitoria da UFPB 
também mobilizará os 
parceiros da Universi-
dade para que possam 
contribuir e a Pró-reito-
ria de Extensão (Proex) 
pedirá apoio a uma 
rede solidária a fim de 
promoverem a doação 
de alimentos e roupas. 

Campanha 
arrecada 
donativos 
para vítimas

vimento do Estado (Suplan), 
realizará, nos próximos dias, 
a reconstrução do muro e 
demais serviços de reparo. 
Nenhum serviço da unidade 
de saúde foi suspenso e os 
atendimentos seguem acon-
tecendo normalmente. 

Tromba d´água
Também na manhã de 

ontem, moradores do muni-
cípio de Lucena, na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, registraram um fenôme-
no conhecido como ‘tromba 
d’água’ (uma espécie de nu-

vem em formato de cone que 
se forma sobre as águas de 
um rio, mar ou oceano). Um 
vídeo divulgado na internet 
mostra o momento que o 
vórtice gira sobre a superfí-
cie do mar.

Segundo a Aesa, o fe-
nômeno meteorológico não 
é considerado raro, e não 
dura muito tempo. Além 
disso, os principais riscos 
são às pessoas ou aos trans-
portes (navios, barcos, lan-
chas, entre outros) que se 
encontram na área onde ele 
está ocorrendo.  

OS 10 MUNICÍPIOS PArAIbANOS 
qUE rEgIStrArAM MAIS ChUvAS

n Vista Serrana - 125mm
n Condado - 96 mm
n São Bentinho - 91,5 mm
n Cajazeirinhas  - 91,5mm
n Malta - 84,5 mm
n Bernardino Batista - 79,3 mm
n Tavares - 79 mm
n Cacimbas - 78,5 mm
n Princesa Isabel - 70,5 mm
n Parari - 70,1 mm

Chuvas na Bahia

bombeiros da Pb participam de resgates

Os 21 bombeiros mili-
tares da Paraíba chegaram 
no 5° Grupamento de Bom-
beiros Militar da Bahia, lo-
calizado na cidade de Ilhéus, 
na noite de domingo (26), 
para ajudarem no resgate 
das vítimas das enchentes 
no Sul da Bahia. 

Segundo informações 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litares do Estado da Paraíba 
(CBMPB) foram enviados 
bombeiros com especiali-
dades de busca e salvamen-
to, mergulho e salvamento 
aquático, além de equipa-
mentos e materiais de sal-

vamento para dar suporte à 
operação. 

O coronel Jean Benício, 
militar de maior graduação 
do Corpo de Bombeiros da 
Paraíba, está coordenando 
à equipe. Não há previsão 
de retorno.

A Bahia tem dezenas 
de municípios em situação 
de emergência reconheci-
da pelo Governo do Esta-
do. Do total de 72 cidades, 
58 delas estão em situação 
de crise por conta das en-
chentes provocadas pelas 
fortes chuvas. Diante do 
desastre ambiental, o go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo anunciou sábado 
(25) no twitter que envia-

ria 21 bombeiros militares 
para ajudar nas ações de 
resgate às famílias atingi-
das pelas fortes chuvas.

“Toda nossa solida-
riedade ao povo da Bah-
ia nesse momento difícil 
que estão enfrentando por 
causa das chuvas. Estamos 
enviando uma equipe com 
21 bombeiros, mergulha-
dores, equipamentos e 
materiais de salvamento. 
Que Deus os guie e pro-
tejam nessa missão. Nor-
deste unido pela Bahia!”, 
escreveu o governador da 
Paraíba. Além da Paraíba, 
o governador da Bahia Rui 
Costa agradeceu a ajuda de 
outros estados, entre eles: 

Maranhão, Ceará, Sergipe, 
São Paulo e Minas Gerais.

Na manhã de ontem, 
os bombeiros militares da 
Paraíba desenvolveram um 
planejamento estratégico 
para se informarem sobre 
operação de resgate às ví-
timas com o comando ge-
ral do Corpo de Bombeiros 
da Bahia. 

“Quando uma equipe 
de outro Estado se oferece 
para ajudar em uma opera-
ção, o primeiro passo é se 
informar sobre os riscos 
da localidade. Isso tem que 
ser muito bem planejado, 
pois é uma área de risco”, 
declarou o major Antonio 
da Silveira, assessor de im-

prensa do CBMPB. 
Os bombeiros se des-

locaram em quatro via-
turas operacionais e Três 
embarcações. Além do su-
porte, o Governo da Paraí-
ba colocou a disposição do 
estado da Bahia a aeronave 
Bombeiro 01 que poderá 
ser utilizada para socorros 
e transporte de insumos.

O balanço parcial, di-
vulgado pelo portal oficial 
da Bahia, o Estado contabi-
lizou 16 mil desabrigados 
pelas chuvas, 19.580 desa-
lojados, dois desaparecidos, 
268 feridos e 20 mortos.

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com 

Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba deslocou para a Bahia uma equipe com 21 integrantes e equipamentos para participar das operações de resgate das vítimas das chuvas

Fotos: Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba

Estão sendo 
arrecadados alimentos, 

roupas, colchões, 
colchonetes e materiais 
de higiene, que serão 
transportados para 
a Bahia na próxima 

segunda-feira
Mais informações na página 15
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Estudantes poderão fazer todo o processo através da internet; procedimento segue até o dia 28 de janeiro

As matrículas na Rede 
Estadual de Ensino da Paraíba 
poderão ser feitas via internet 
a partir da próxima segunda-
feira, dia 3 de janeiro, até o 
28 de janeiro. Segundo edital 
de Chamada Pública Matrí-
cula Escolar Nº 001/2021,  
divulgado no Diário Oficial 
do Estado no último dia 24, 
a equipe da Secretaria de Es-
tado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia estabelece 
que o Cadastro Escolar, tanto 
para quem vai permanecer 
na mesma unidade (renova-
ção de matrícula) como para 
aquele que deseja mudar de 
escola na Rede estadual, deve 
ser feito por meio do endere-
ço eletrônico www.matricula.
see.pb.gov.br.

Mas atenção, o período 
de cadastro para os alunos 
que farão apenas a renovação 
da matrícula vai de 3 a 7 de 
janeiro. Já para os que farão 
nova matrícula, o cadastro vai 
de 17 a 21. De 24 a 28 have-
rá ajuste de matrícula (Veja o 
quadro no final da matéria). 

A orientação vale para 
os alunos do Ensino Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, de escolas de tempo 
integral ou tempo regular de 
ensino.  A renovação da ma-
trícula deve ser feita pelos 
pais ou responsáveis do es-
tudante ou pelo aluno maior 
de 18 anos ou emancipado. 
No ato da matrícula, a pessoa 
deverá prestar informações 
como Código de Matrícula do 
Estudante no Sistema Saber, 
dados pessoais do aluno, do 
responsável e informações da 
residência. 

O secretário de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, Cláudio Furtado, 
frisou que os pais ou respon-
sáveis devem ficar atentos aos 
prazos destinados a cada eta-
pa e aos documentos exigidos. 
“Os alunos devem fazer um 
check list do que está sendo 
pedido e ter em mente que 
o Estado vai oferecer vaga a 
todo  estudante que procure a 
rede estadual de ensino”.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia também é neces-
sário fornecer dados educa-
cionais referentes à renova-
ção da matrícula e também 
indicar os números da certi-
dão de nascimento, RG, CPF, 
número de identificação so-
cial (NIS), número do cartão 
nacional de saúde, dados da 
vacinação contra Covid-19 – 
quando for o caso. 

A pessoa deverá ainda 
anexar cópias digitalizadas 
(arquivadas em formato PDF) 
da foto 3x4 e dos seguintes 
documentos:  comprovante 
de residência, Cartão Nacio-
nal de Saúde (SUS), Cartão 
de Vacinação, Comprovante 
de Vacinação contra Covid-19 
(para quem estava apto a se 
imunizar), do CPF, RG, com-
provante de quitação eleito-
ral (Título de Eleitor) para os 
jovens maiores de 18 anos e 
comprovante de quitação mi-
litar (reservista) para os alu-
nos do sexo masculino maio-
res de 18 anos.

Nova matrícula
Os alunos que desejam es-

tudar em outra escola da rede 
estadual (por meio de trans-
ferência) deverão realizar o 
Cadastro Escolar como nova 
matrícula. O Cadastro também 
deverá ser feito por alunos 
provenientes da rede de ensi-
no municipal, federal ou priva-
do que queiram ingressar na 
Rede Estadual de Ensino do 
Estado, seja do Ensino Infantil, 
Fundamental ou Médio. 

Além dos documentos 
escolares e dados pessoais do 
aluno e da pessoa responsá-
vel, será necessário neste caso 
informar os dados educacio-
nais referentes à matrícula de 
origem, considerando os dois 
anos letivos anteriores, mé-
dias anuais (exceto para estu-
dantes da Educação Infantil, 
1º ano do Ensino Fundamen-
tal e casos excepcionais que 
não estejam previstos no edi-
tal de Chamada Pública Ma-
trícula Escolar Nº 001/2021),  
do último dia 24. Para este pú-
blico, ainda é permitida a indi-

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Rede Estadual de Ensino inicia 
matrículas na segunda-feira

Estudantes que forem se matricular no Liceu Paraibano, que integra o Ensino Médio, deverão fazer o cadastro escolar também no período de 3 a 7 de janeiro

Foto: Ortilo Antônio

cação de cinco escolas da rede 
estadual de ensino, conforme 
a preferência do estudante. 

As vagas nas escolas da 
rede estadual serão distribuí-
das conforme alguns critérios, 
tais como a proximidade da 
escola em relação à residência 
do aluno e a existência de es-
tudantes que tiveram irmãos 
que solicitaram matrícula no 
mesmo colégio.

Processo Seletivo
O processo seletivo sim-

plificado deverá ser aplicado 

para as escolas identificadas 
como tendo alta demanda, ou 
seja, com ocupação superior 
a 80% das vagas oferecidas 
para os estudantes vetera-
nos para o ano letivo 2022. 
A classificação neste pro-
cesso obedecerá alguns cri-
térios como a média obtida 
em Língua Portuguesa, entre 
outros. Mais detalhes sobre o 
Cadastro e Matrícula Escolar 
da Rede Estadual de Ensino 
estão no edital de Chamada 
Pública Matrícula Escolar Nº 
001/2021,  do último dia 24.

PMJP vai iniciar as
inscrições no dia 6

Na Rede Municipal de Ensino de João Pes-
soa as matrículas para os novos alunos serão 
realizadas de 6 a 21 de janeiro. De acordo 
com a diretora de Ensino, Gestão e Formação, 
da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), 
Clévia Carvalho, a ideia é efetuar esse processo 
de forma on-line. “Mas quem não conseguir se 
matricular por meio da internet, as escolas vão 
estar abertas neste período para receber esse 
público”, frisou. 

Mais detalhes sobre as matrículas dos 
novos alunos que vão ingressar na Rede Mu-
nicipal de Ensino da capital serão divulgadas 
nos próximos dias. A renovação da matrícula 
para os alunos veteranos da Rede de Ensino da 
Prefeitura de João Pessoa foram encerradas na 
semana passada, no dia 22. 

Os alunos veteranos retardatários que não 
atestaram a matrícula automática no período 
determinado poderão se matricular nos dias 
20 e 21 de janeiro.

Confira o cronograma
- Cadastro escolar de estudantes para renovação de matrícula – de 3 a 7 de janeiro
- Confirmação de renovação de matrículas – de 3 a 14 de janeiro
- Cadastro escolar de estudantes para novas matrículas – de 17 a 21 de janeiro
- Recebimento de oferta de escolas disponíveis – de 17 a 21 de janeiro
- Confirmação de novas matrículas – de 24 a 28 de janeiro
- Ajustes de matrículas – de 24 a 28 de janeiro

Saiba Mais
No caso das unidades de ensino que ofertam Educação em Prisões, o pro-
cesso de Cadastro e Matrícula escolar deverá ser realizado pelos diretores 
das unidades ou profissionais devidamente designados.

Matrículas Rede Estadual

Crianças matriculadas nos Creis da capital terão colônia de férias
Mês de janeiro é período 

de férias, brincadeiras e di-
versão nas unidades dos Cen-
tros de Referência de Educa-
ção Infantil (Creis) de João 
Pessoa. A Secretaria de Edu-
cação e Cultura (Sedec), por 
meio do Departamento de 
Educação Infantil (DEI), irá 
realizar, de 5 a 27 de janeiro 
de 2022, o período de colônia 
de férias. Serão atendidas 12 
mil crianças.

“Em janeiro, nossa Colô-
nia de Férias será diferente 
de todas as outras. Iremos 
inovar. Todas as crianças já 
matriculadas no Berçário 
dois, Maternal um e dois, e 
Pré-escolar um e dois serão 
assistidas. Isso quer dizer que 
vamos atender as crianças de 
um até quatro anos. Antes 
eram beneficiadas com as 
brincadeiras apenas as crian-
ças de quatro e cinco anos”, 
explicou a secretária de Edu-
cação do município, América 
Castro.

Nesta edição, o foco será 

nas linguagens artísticas e 
culturais como meios poten-
tes para estimular as diver-
sas linguagens das crianças. 
Durante todo o mês de janei-
ro terão oficinas de música, 
teatro, artes plásticas e artes 
visuais, dança e arte circense.

Haverá também oficina 
de brinquedos, brincadeiras 
e jogos, oficina de culinária, 
gincana com os elementos 
da natureza (água, ar, terra, 
plantas...) e circuitos senso-
riais.

“Compreendemos e va-
lorizamos a importância 
de uma rotina organizada, 
respeitosa e significativa, 
pautada nas interações e 
brincadeiras, nos direitos de 
aprendizagem e desenvolvi-
mento e nos campos de expe-
riências conforme orientam 
as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação In-
fantil (2009)”, disse a diretora 
do DEI da Sedec, professora 
doutora Maria Sonaly Macha-
do de Lima.

Colônia de férias para as 12 mil 
crianças matriculadas nos Creis 
terá oficinas, brincadeiras, jogos 
e gincana e circuitos sensoriais 

Foto: Secom-JP
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O homem, de identidade não revelada, confessou participação no crime porque teria sido agredido pela vítima

Mais um suspeito de par-
ticipação direta no assassi-
nato do empresário do ramo 
de motos, Arthur Ferreira dos 
Santos, conhecido por Arthur 
Motos, foi preso na madruga-
da do último sábado em Cam-
pina Grande, no momento em 
que deixava um motel naquela 
cidade. A delegada de Homicí-
dios, Suelane Guimarães, infor-
mou que outro envolvido com 
o crime ainda está sendo pro-
curado e ela solicita o apoio da 
população através do 197 (Dis-
que Denúncia).

A delegada informou que 
a localização do suspeito foi 
possível após denúncia identi-
ficando que ele estava em um 
motel. “Montamos uma cam-
pana e aguardamos a saída 
dele”, disse Suelane. 

Na delegacia, o suspeito 
confessou o crime e disse que 
teria ido ao local com o objeti-
vo de matar o comerciante. A 
vítima emprestava dinheiro a 
juros, o que configura o crime 
de agiotagem. O preso afirmou 
que, tanto ele, como o colega, 
que também participou do 
crime, devia dinheiro à víti-
ma, que teria agredido os dois 
quando foi cobrar uma dívida. 
“Outras pessoas que deviam a 

ele também foram agredidas e 
pediram para a gente matá-lo”, 
revelou o suspeito, que já foi 
transferido para a Penitenciá-
ria de Segurança Máxima da 
cidade.

Arthur, que tinha 27 anos, 
foi morto por volta das 11h do 
dia 9 deste mês, quando se en-
contrava jogando dominó na 
frente de um estabelecimen-
to no distrito de São José da 
Mata, em Campina Grande. Na 
ocasião, outro homem identi-
ficado por Eduardo Aguiar da 
Silva, de 53 anos, também foi 
atingido pelos disparos, sendo 
atendido no Hospital de Trau-
ma de Campina Grande e libe-
rado em seguida. 

Sem identificação
A polícia ainda não iden-

tificou o autor do homicídio 
que teve como vítima Edivaldo 
Cícero de Paula de 45 anos, na-
tural de Alhandra, e morava em 
Praia Bela. A vítima trabalhava 
como segurança em proprieda-
des privadas e estabelecimen-
tos comerciais da localidade.

O crime aconteceu na ma-
nhã de sábado (25), em Praia 
Bela, região de Pitimbu, Litoral 
Sul do estado. Edvaldo foi mor-
to dentro do seu próprio carro 
e, segundo a perícia ele foi atin-
gido com pelo menos oito tiros 
na cabeça.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Preso suspeito de assassinato
quando deixava motel em CG

Militar sofre tentativa de assalto

Ex-prefeito se envolve em acidente

Mulher é presa 
com droga

Dupla tenta arremessar entorpecente em presídio

Um policial militar de 57 anos 
continua internado no Hospital de 
Emergência e Trauma de Campina 
Grande, sem previsão de alta e está 
em pós-operatório cuidadoso, em 
progressão de dieta. O militar refor-
mado, que não teve o nome revela-
do foi baleado, no sábado (25), no 
distrito de Catolé de Zé Ferreira, em 
Campina Grande quando uma dupla 
tentou tomar a motocicleta da vítima 

que ainda conseguiu atirar contra os 
bandidos, mas sofreu dois disparos, 
sendo socorrido para o Trauma. Até 
ontem a piolíucia ainda não havia 
identificado e preso nenhum sus-
peito de cometer o crime. O médico 
cirurgião João Pedro, informou que 
o militar foi submetido à cirurgia de 
emergência, retirado um rim e parte 
do intestino e seu quadro clínico ins-
pira cuidados.

O maqueiro do Hospital Metropolita-
no de Santa Rita, Wellington Filho, 
23 anos, morreu no domingo (26), 
em acidente de moto, em Bayeux. 
Segundo informações de parentes, 
ele pilotava a moto quando teria 
perdido controle do veículo e batido 
em um poste. Ele ainda chegou a ser 
socorrido para o Hospital de Emer-
gência e Trauma da capital, mas não 
resistiu aos ferimentos.

Em Campina Grande, o ex-prefeito 
de Santa Cecília, Roberto Florentino 
Pessoa, ficou ferido após acidente 
na noite de domingo (26). Informa-
ções dão conta que “Beto de Chico” 
havia saído de um posto de com-
bustível como destino a Santa Cecí-
lia quando teve o carro colidido por 
outro veículo. Ele foi levado para o 
Hospital de Trauma, de Campina 
Grande e já foi liberado.

A rigorosa fiscalização realizada pe-
los policiais penais nos presídios da 
Paraíba permitiu que nesse fim de 
semana uma mulher fosse flagrada 
tentando entrar com entorpecente no 
Presídio do Serrotão, em Campina 
Grande. Segundo a direção da uni-
dade prisional, a mulher, de 25 anos 
teria ido visitar o seu companheiro. 
Mas os policiais penais conseguiram 
identificar, por meio de equipamen-
to de scanner, que ela estava com 
droga nas partes íntimas. Após o 
flagrante, a mulher foi conduzida ao 
Hospital de Emergência e Trauma da 
cidade, para retirada do material. Na 
unidade hospitalar, através do raio 
X, o médico plantonista constatou 
que o entorpecente era maconha. 
A mulher recebeu alta, permaneceu 
por um tempo custodiada e, em se-
guida, foi conduzida para a Central 
de Polícia de Campina Grande.

Policiais penais e militares conseguiram evitar, mais uma vez, o arremesso de drogas, um celular com chip e bebidas alcoóli-
cas para o interior da Colônia Agrícola Penal de Sousa. O fato aconteceu na madrugada de domingo (26), após o pessoal do 
plantão, ainda na noite de sábado, observarem uma movimentação suspeita, feita por dois homens em uma moto Honda 
Bross de cor laranja, próximo aos muros da unidade prisional. A dupla foi flagrada no momento que se comunicava com um 
detento, através do WhatsApp, sendo este identificado posteriormente. Os dois homens foram presos e, junto com o material 
apreendido foram encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Sousa.

Curtas
Foto: Reprodução

Nas rodovias

PRF registra nove acidentes com 10 
feridos e sem ocorrência de óbitos

A Polícia Rodoviária Fe-
deral registrou nove aciden-
tes, sem a ocorrência de óbi-
to nas rodovias que cortam 
a Paraíba que resultaram 
em 10 pessoas feridas, sen-
do que apenas dois foram 
considerados de natureza 
grave durante a Operação 
Natal 2021 encerrada em 
todo o país que foi iniciada 
na madrugada de quinta-
feira (23). A PRF reforçou o 
policiamento nas rodovias 
federais visando coibir cri-
mes e intensificar a fiscali-
zação de trânsito.

De acordo com os dados 
divulgados pela PRF, houve 
redução nos dados finais 
quando comparados com os 
quatro dias da Operação Na-
tal realizada em 2020, onde 
foram contabilizados 23 aci-
dentes, sendo sete deles de 
natureza grave, resultando 
em 12 pessoas feridas e um 
óbito, identificando a dimi-

nuição em 71% no núme-
ro de acidentes graves e de 
52% no registro de feridos.

Indicadores da PRF 
apontam que entre os dias 
23 e 26 de dezembro foram 
fiscalizadas 1.551 pessoas e 
1.173 veículos, além de rea-

lizados 1.027 testes de etilô-
metro, sendo 16 motoristas 
flagrados sob efeito de ál-
cool. Além disso, foram emi-
tidos 628 autos de infração, 
sendo a maioria deles por 
falta do uso de dispositivos 
de segurança como o capa-

cete e cinto de segurança.
Em toda a extensão de 

rodovias federais que cor-
tam o estado foram intensi-
ficadas as ações de combate 
à criminalidade, o que resul-
tou na prisão de 12 pessoas 
por crimes diversos.

As fiscalizações ocorreram em todas as rodovias federais que cortam a Paraíba durante o feriado de Natal

Foto: Ascom/PRF

Polícia investiga mortes de 
17 gatos dentro de colégio

A Polícia Civil de Campi-
na Grande está investigando 
a morte de pelo menos 17 ga-
tos registrada na Escola As-
sis Chateaubriand, no bairro 
Santo Antônio, em Campina 
Grande. 

Segundo a professora 
Elizabeth da Cunha, que cui-
da dos animais abandonados 
na escola, filhotes que não 
saem do local foram envene-
nados, assim como animais 
adultos. Ela pede à população 
que não abandone os animais 
na escola, pois não é a pri-
meira vez que isso acontece. 

Nenhum suspeito do 
crime contra os animais foi 

Trauma atende 440 pessoas 
durante o fim de semana

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, realizou durante 
o fim de semana 440 atendi-
mentos, sendo que 167 foram 
considerados casos graves ou 
gravíssimos. Nesse período, 
a unidade de saúde realizou 
28 procedimentos cirúrgi-
cos de alta e média comple-
xidade. O balanço tem como 
base as entradas realizadas a 
partir da zero hora da sexta-
feira (24) até as 23h59 desse 
domingo (26).

Durante o fim de sema-
na, as ocorrências envolven-
do quedas lideraram as en-

tradas da emergência, com 
121 casos, seguidas por 68 
acidentes de moto. Outros 
casos registrados na uni-
dade de saúde foram corpo 
estranho (40), trauma (22), 
agressão física (11), arma 
de fogo (seis), acidente de 
automóvel (20), atropela-
mento (cinco), queimadura 
(cinco), arma branca (três) 
e acidente de bicicleta (cin-
co). Os casos clínicos em 
destaque foram Acidente 
Vascular Cerebral (20) e 
Acidente Vascular (seis).

O bairro de Valenti-
na lidera os atendimentos 
com 21 entradas, seguido 

por Mangabeira (16), Pedro 
Gondim (16), Gramame (13) 
e Cristo Redentor (11). Já 
em relação aos municípios, 
Santa Rita e Bayeux lideram 
com 28, depois vêm Cabe-
delo (19), Mamanguape 
(nove) e Conde (sete).

Campina Grande
O Hospital de Emergên-

cia e Trauma atendeu no úl-
timo final de semana entre os 
dias 25 e 26 de dezembro um 
total de 623 usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
tendo como maiores entradas 
as vítimas por queda  (109) e 
acidente de moto (100).

Foto: Divulgação

Os gatos foram encontrados mortos; suspeita é que foram envenenados

preso, mas a professora de-
nunciou o caso à Delegacia 
de Polícia Civil de Campina 
Grande. 

O delegado que se en-
contrava de plantão instau-

rou um inquérito e vai inves-
tigar a denúncia. A lei para 
maus-tratos contra animais 
está mais severa e o infrator 
pode sofrer uma pena de até 
cinco anos de prisão.
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Ação foi realizada por policiais da Delegacia 
de Roubos e Furtos no bairro de Itararé, na 
Zona Sul da Rainha da Borborema

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Campina 
Grande realizaram, ontem à tar-
de, a apreensão de uma grande 
quantidade de explosivos e ob-
jetos frutos de roubos e furtos. A 
apreensão do material aconteceu 
no bairro Itararé, na Zona Sul da 
rainha da Borborema.

Além dos explosivos, armas 
de grosso calibre, pistolas, mu-
nição e colete à prova de balas 
também foram apreendidos na 
operação. 

Também houve a apreensão 
de algumas bicicletas de alto pa-
drão. A Polícia Civil orienta que, 
em caso de qualquer cidadão re-
conheça o bem roubado ou fur-
tado, compareça à delegacia para 
realizar a retirada.

Além de investigar a proce-
dência da droga os agentes da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
irão realizar, hoje, um levan-
tamento do valor do material 
apreendido, que será encami-

nhado para perícia no Instituto 
de Polícia Científica.

Este ano, durante operações 
realizadas, tanto em Campina 
Grande como em outros muni-
cípios do estado a Polícia Civil já 
apreendeu centenas de explo-
sivos, como também armas de 
grosso calibre. De acordo com a 
polícia, esse material deveria ser 
utilizado na explosão de estabe-
lecimentos bancários como tam-
bém em ataques a carros-fortes.

Além dos explosivos, os agentes civis ainda apreenderam armas de grosso calibre, pistolas, munição, coletes à prova de bala e bicicletas de alto padrão

Foto: Polícía Civil/PB

A Prefeitura de João Pessoa, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (Sedurb), 
superou em 804% o índice de 
podas de árvores executadas 
este ano em relação a todo ano 
de 2020. Até a primeira sema-
na de dezembro de 2021, foram 
realizadas 5.069 intervenções 
de podas em todos os bairros da 
cidade. Em todo ano de 2020, fo-
ram feitas 540 podas.

O secretário de Desenvol-
vimento Urbano de João Pes-
soa, Fábio Carneiro, destacou 
o desempenho alcançado pelas 
equipes da secretaria e lem-
brou que o resultado é fruto do 
empenho e dedicação de todos. 
De acordo com ele, os números 

refletem o ritmo intenso de tra-
balho realizado para atender o 
cronograma de atividades ela-
borado pela pasta. “Chegamos 
ao final do ano com um resul-
tado extremamente positivo, 
levando serviços para áreas da 
cidade que antes não eram con-
templadas e só temos a agrade-
cer aos nossos colaboradores”, 
afirmou.

Fábio Carneiro disse que, 
para agilizar as demandas, a 
Prefeitura de João Pessoa mon-
tou um comitê composto por 
diversas secretarias e órgãos, 
como a Secretaria de Meio Am-
biente (Semam) e Autarquia 
Especial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur), para o plane-

jamento das ações de poda de 
árvores. “Com as ações coorde-
nadas, conseguimos acelerar o 
ritmo do trabalho e atender a 
grande demanda que possuía-
mos, uma vez que nossa cidade 
é uma das mais verdes do país”, 
observou.

O diretor de paisagismo da 
Sedurb, Jair Soares, explicou que 
os serviços executados se divi-
dem em podas de levantamen-
to, rebaixamento, conformação, 
supressões, quedas de árvores, 
limpeza de coqueiros e recolhi-
mento de troncos. “Hoje, temos 
uma situação completamente 
diferente da que recebemos em 
janeiro. Vamos continuar com o 
mesmo ritmo para atender as 

demandas encaminhadas pela 
população, seja através dos 
nossos canais de atendimento 
ou através do Poder Legislativo 
Municipal”, comentou.

 
Como solicitar? 
O serviço de podas de árvo-

res pode ser solicitado à Secreta-
ria de Meio Ambiente (Semam) 
pela população  pelo telefone 
98645-8430, de segunda à quin-
ta-feira, das 8h às 14h. A partir 
da solicitação, a Secretaria di-
reciona equipes especializadas 
para vistoriar a área, que vão 
emitir um laudo técnico para a 
Sedurb, com a especificação ade-
quada de como o serviço deve 
ser executado de maneira segura 

Sedurb realiza mais de cinco mil podas de árvores
Secretaria superou em 

804% o índice de podas 
de àrvores, este ano, 

em relação a 2020. Até 
a primeira semana de 

dezembro, foram feitas 
5.069 podas em JP
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A Polícia Civil orienta 
que, caso algum 

cidadão reconheça o 
bem roubado ou furtado, 

compareça à delegacia para 
reivindicar seu pertence 

Operação da polícia 
apreende explosivos 
em Campina Grande

para a população e para a espé-
cie. Já o serviço de recolhimento 
dos galhos é feito pelas equipes 
da Emlur.

O serviço pode ser 
solicitado à Semam 
pelo telefone 
(83) 98645-8430
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Exibição virtual
O curta-metragem O Pato (na foto), de Antônio Galdino, e o 
longa-metragem Miami Cuba, de Caroline Oliveira, foram os filmes 
mais assistidos pelo público internauta do Fest Aruanda. Página 12
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“Não é preciso gravar um CD 
inteiro atualmente. É a era dos 
singles”. A frase dita em 2017 por 
Brad Whitford, guitarrista da banda 
Aerosmith, está mais atual do que 
nunca. Enquanto casas de shows e 
bares fecharam as portas em 2020, 
artistas no mundo inteiro procura-
ram alternativas de sustento e de 
produção musical enquanto esta-
vam em isolamento social. Ao longo 
dos meses, novos projetos musicais 
surgiram e outros já existentes 
aproveitaram para tirar ideias da 
gaveta. O resultado disso foi uma 
porção de lançamentos de discos e 
uma enxurrada de singles.

Um dos principais serviços de 
streaming de música e podcasts, 
o Spotify anunciou neste ano que 
cerca de 60 mil músicas de todo o 
mundo são lançadas na plataforma 
diariamente. Em outras palavras, 
praticamente uma por segundo. 
Foi justamente neste período de 
pandemia e a popularização dos 
streamings que o ramo avançou a 
passos largos. Segundo a Federação 
Internacional da Indústria Fono-
gráfica (IFPI, em inglês) a indústria 
fonográfica mundial cresceu 7,4% 
em 2020; no Brasil, o crescimento 
do mercado foi mais do que o triplo 
da média mundial: 24,5%.

Mas os singles não são novi-
dade e sim a origem de toda a in-
dústria musical. Isto porque os 
primeiros discos de vinil que eram 
produzidos com uma única faixa 
(daí o nome “single”), no formato 
sete polegadas. Algum tempo de-
pois, vieram as prensas nos dois 
lados da “bolacha” e o aumento do 
tamanho e capacidades dos vinis, 
que se tornavam EPs ou LPs (doze 
polegadas). A teoria diz que singles 
são os lançamentos que contêm até 
três faixas, mas atualmente o nome 
é levado ao pé da letra.

Kevin Melo, cantor e composi-
tor conhecido como Melo, estreou 
sua carreira musical solo em 2021. 
Entre abril e dezembro, o artista 

Artistas paraibanos acompanham tendência mundial da 
indústria fonográfica e apostam em lançamentos de singles

De grão em 
grão, música 
volta às origens

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.com

1. Emerald Hill - Corpo
2. Electro Womangroove - The End
3. Caburé - Dona do Gozo
4. Bixarte - Black Bitch Travesti
5. Wild Santos - Uma Noite Daquelas
6. Riegulate - Now
7. Agah - Pra Fazer um Samba
8. Sofia Gayoso - Sua Canção
9. Melo - O Capitão do Meu Time
10.  Severino - 
Um Espinho Cravado em Meu Coração
11.  Luii Lil - Prazer
12.  Lau Capym - Holofote
13. Vieira - Fluente
14.  Skiter - Marceline

Confira a playlist 
“Singles da PB 2021.2”

Através do QR Code, confira a 
playlist feita em parceria entre 

A União e a Rádio Tabajara

A banda paraibana Emerald Hill também optou por lançamento de singles, mas visa um álbum

O cantor e compositor conhecido como Melo já lançou quatro singles nas plataformas digitais

O single Now, da Riegulate, está na playlist preparada pela A União e Rádio Tabajara

A cantora e compositora paraibana Sofia Gayoso é bastante presente na internet

lançou quatro singles nas platafor-
mas digitais. “Cada canção lançada 
nesse meu último projeto conta 
uma história que tem início, meio 
e fim. As canções se concluem ne-
las mesmas e são ambientadas em 
tempos e espaços diferentes, mas 
juntas têm algo em comum. Todas 
elas induzem a reflexão, e apesar 
de algumas histórias serem quase 
centenárias, as reflexões são sem-
pre atuais”, explicou. Além da parte 
conceitual das faixas, Melo diz que 
se adequar a esse formato é entrar 
no ritmo das tendências atuais.

“Acredito que o lançamento 
de singles ao invés de álbuns se 
justifica pelo período histórico que 
vivemos. Nos primórdios da in-
dústria fonográfica era tudo muito 
lento. Se eu quisesse mostrar o meu 
trabalho, precisaria convencer uma 
gravadora a investir seu tempo e di-
nheiro em mim, meu material seria 
gravado e enviado para todo o país 
para que em alguns meses soubés-
semos se pelo menos uma das 10 
ou 12 canções gravadas fez sentido 
para uma quantidade de pessoas 
que pagasse o investimento que a 
imprensa teria feito em mim”, con-
textualizou.

“Tudo é pra ontem, tudo preci-
sa ser em pílulas, a vida é homeopá-
tica”, continuou. “A maioria já ‘não 
tem tempo’ de escutar um álbum 
inteiro e menos ainda de esperar 
um ano para ver um novo lança-
mento. O que parece importante 
agora é periodicidade de lança-
mento e alta exposição on-line, é o 
que chamam de ‘criar conteúdo’. As 
novas gerações te dão os 15 segun-
dos de um vídeo na vertical porque 
você as convence de que merece ser 
ouvido, então é assim que a banda 
toca”.

Enquanto, por um lado, vemos 
em 2021 o colecionismo fazendo 
com que a produção de discos de 
vinil bata recordes e supere a ven-
da de CDs, o imediatismo faz com 
que brotem singles por todos os 
lados. Desde 2019, os lançamen-
tos de uma única faixa são mais 
constantes no Brasil, e parte disso 
foi impulsionado pela visionária 
Anitta. Naquele ano, a cantora pop 
lançou cerca de vinte singles, que 
fizeram seu nome estar sempre em 
evidência. Apesar de ter apenas 
cinco discos lançados, atualmente 
Anitta possui mais de 81 singles 
nas plataformas digitais.

A cantora e compositora pa-
raibana Sofia Gayoso é bastante 
presente na Internet e encara os 
singles como uma ótima estratégia 
para artistas independentes. “Os 
singles fazem com que tenhamos 
várias oportunidades de trabalhar 
nossas músicas ao invés de lançar 
tudo de uma vez. Eu também lanço 
clipes junto com os singles, acho le-
gal que a gente trabalhe a presença 
no digital de todas as formas possí-
veis já que não temos um investidor 
por trás no nosso trabalho”. Outra 
forma que Sofia encontrou de man-
ter-se em evidência é através de ví-

deos onde faz releituras de músicas 
de outros artistas, alternando, de 
forma cautelosa, com seus lança-
mentos de trabalho autoral.

“Acho que o artista que quer 
ser ouvido tem que usar dos arti-
fícios que o momento dá pra ele”, 
disse Vítor Figueiredo, vocalista da 
banda Emerald Hill. O grupo parai-
bano também optou por lançamen-
tos de singles, mas, por sua vez, de 
três canções que farão parte de um 
mesmo álbum, previsto para ser 
lançado em janeiro de 2022. Vítor 
Figueiredo, vocalista da banda, con-
corda que o fenômeno acompanha 
aquilo que acontece na Internet. 
“A gente lançou um single por mês 
desde outubro, visando ao mesmo 
tempo prender a atenção do públi-
co na era da produção constante de 
conteúdo e promover o disco a ser 
lançado em 2022. Eu, pessoalmen-
te, vejo com um pouco de cinismo a 
necessidade imposta por algoritmo 
de produção constante e o efeito 
que esse tipo de cobrança pode 
ter sobre a produção artística, mas 
também acho que conseguimos 
usar esse espaço sem sermos limi-
tados por ele, até porque o material 
já estava bem avançado quando 
pensamos em fazer os singles este 
ano”, disse.

“O formato do single permitiu 
que a gente explorasse um projeto 
artístico para cada música, entre-
gando um pacote mais completo 
para a conexão com a audiência. 
Acho que chegamos mais longe, 
inclusive, com esses singles que 
com o primeiro disco da banda, 
ainda que por mais fatores do que 
só a questão de formato. Mesmo 
assim, ainda vejo que esses singles 
servem primeiramente ao álbum 
como peça maior, e no fundo ser-
vem como prévia para ele”. Segun-
do Vítor, ter apostado em singles 
mostrou resultados positivos a 
cada lançamento, uma vez que 
isso refletiu em reproduções de 
músicas mais antigas de Emerald 
Hill, crescendo a projeção da banda 
como um todo.

Em um breve levantamento na 
Internet, a equipe de reportagem 
de A União listou cerca de 20 sin-
gles, de 15 artistas paraibanos di-
ferentes, lançados nos últimos três 
meses. Através do QR nesta página, 
você confere uma playlist feita em 
parceria com a Rádio Tabajara com 
algumas dessas canções.

Foto: Reprodução
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Lecionei, por mais de 30 anos, as cadeiras de Di-
reito Civil e de Direito do Consumidor. Mas foi nessa 
última que mais me aprofundei, tanto pelo trabalho 
exercido no Ministério Público, quanto pelos estu-
dos no mestrado e no doutorado. Porém, as relações 
contratuais e sociais se diversificam e a gente vai 
se deparando com situações inusitadas e nos vem à 
mente aquela velha expressão: “Você acha que já viu 
de tudo”... E o dia a dia dos fóruns e tribunais está 
cheio de relatos impressionantes, que nos chocam 
pela violência ou pelo ineditismo das decisões de 
juízes, câmaras ou turmas recursais.

Uma advogada relatou-me o seguinte caso: 
“Peço ao colega para publicar este meu relato, sobre 
o caso de uma cliente, aposentada por invalidez em 
decorrência de sua deficiência visual. Recebe cerca 
de um salário mínimo de aposentadoria e, em 2014, 
fez um empréstimo consignado com um banco de 
crédito, para pagamento em seis anos (ou 72 par-
celas). Em janeiro de 2021, conforme previsão con-
tratual, a última parcela do acordo foi descontada. 
Todavia, em março do mesmo ano, ela recebeu um 
aviso de que seu nome seria inscrito nos órgãos de 
restrição ao crédito, pois a última parcela do acordo 
estaria em aberto”.

O relato da colega pontua que, em contato com 
o banco, mesmo após enviar o comprovante do des-
conto, seus prepostos continuaram afirmando que a 
última parcela não havia sido paga e a negativaram. 
A advogada entrou com uma ação judicial em nome 
da prejudicada, solicitando que fosse excluído seu 
nome do cadastro de inadimplentes. Pediu, ainda, 
reparação por danos morais pela inscrição indevida, 
considerando que a última parcela foi devidamente 
descontada em sua aposentadoria por invalidez. O 
banco réu contestou, afirmando que, no seu sistema 
interno, consta que a última parcela está em aberto. 
Impugnados os documentos anexados pela institui-
ção de crédito, esperava a requerente que o caso se-
ria solucionado.

Entretanto, para a sua surpresa, o Poder Judi-
ciário notificou a requerente para que ela compro-
vasse que a última parcela do acordo estava quitada, 
não bastando anexar o comprovante de desconto da 
parcela na data acordada, e determinou, ainda, que 
ela anexasse ao feito todos os comprovantes dos seis 
anos de descontos!... Se tal fato tivesse ocorrido nas 
décadas de 1960 ou 1980, eu diria que poderia ter 
cabimento tal exigência. Mas, em 2021, quando qua-
se a totalidade dos processos tramita de forma ele-
trônica, com audiências on-line e fóruns fechados?

O banco, que é réu nesse processo, instituição 
financeira que fatura milhões por ano, muitos deles 
às custas de pessoas humildes que tomam emprés-
timo, a exemplo da autora, consegue êxito judicial 
ao juntar documento produzido por seus prepos-
tos, pretextando que  negativou a consumidora por 
exercício regular de direito? Aliás, o documento foi 
devidamente impugnado pela autora. E o Código de 
Defesa do Consumidor? Desde 1990 temos no Brasil 
uma legislação moderna que protege os mais fracos, 
exatamente desse poderio e ganância das grandes 
empresas. E esse diploma legal é ignorado e pratica-
mente rasgado na frente de advogados que militam 
em favor dos menos protegidos?

Fico daqui imaginando a situação da minha co-
lega de advocacia: o que dirá ela à sua cliente? Que 
o banco, responsável por descontar as parcelas em 
sua aposentadoria, talvez tenha cometido algum 
equívoco ao longo do contrato? Ou que ela é a res-
ponsável por isso, devendo responder por não ter 
ido ao banco levar cópia da parcela paga? Afinal, sua 
cliente passou seis anos pagando um empréstimo, 
mês a mês, sem qualquer falha. E quando a consu-
midora pensa que, finalmente, quitou sua obri-

gação, é negativada junto 
aos órgãos de restrição ao 
crédito, sem qualquer pro-
va de que não tenha qui-
tado a parcela cobrada. 
E mais: apresentando o 
comprovante de descon-
to e, para o banco réu, 
sem nenhuma validade... 
Felizmente, esses são 
casos esporádicos e não 
aconteceu no Judiciário 
paraibano...

A aposentada 
e o banco

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

Fernando
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Colunista colaborador

Assisti as homenagens da Globo 
para celebrar os 70 anos das novelas 
brasileiras e um filme passou na minha 
vida.

Fui sempre noveleira. Desde Re-
denção e depois A Deusa Vencida que 
me marcou um veraneio aos 12 anos na 
Praia do Osso/Formosa. Noites enlua-
radas. Praia deserta. Escuridão. Eu me-
nina. Aquela imensidão de mar só para 
mim. E as nossas idas – mamãe e nós 
quatro pequenas, por entre os coquei-
ros, ao luar, para chegar numa casa que 
tivesse uma tevê e assistirmos a atriz 
Karen Rodrigues como uma louca, em 
A Deusa Vencida. Linda e louca, a atriz 
e depois mulher de Paulo Autran, me 
encantava com o seu trabalho.

A partir daí, assisti todas as 
novelas das 8/9 horas, até hoje. Claro 
que perdia capítulos e nunca deixei de 
fazer nada por conta de novela. Só nos 
últimos capítulos...

As homenagens do programa 
foram muito bem editadas. Os assuntos 
por blocos: os vilões, as mocinhas, as 
heroínas, as mães, os estrangeiros, os 
conflitos, as maldades, as cenas marcan-
tes, as inesquecíveis, os assassinatos, os 
assassinos. E os personagens/atores/
atrizes apareciam e comentavam, como 
Tony Ramos e Antônio Fagundes; Re-
nata Sorrah, Glória Pires, Patrícia Pilar, 
Cláudia Raia; Camila Pitanga e Paola 
Oliveira... Tudo sob a narração de Jéssica 
Ellen, que protagonizou uma cena de 
uma jovem de periferia, pobre e negra, 
que se formava e defendia a educação, 
isso na novela Amor de Mãe, e no auge 
da pandemia e do negacionismo do 
desgoverno federal.

Senti falta de Regina Duarte. Achei 
feio a Globo cancelar o seu nome do 
programa. Com todas as críticas que te-
mos às suas posturas políticas, Regina 
foi a namoradinha do Brasil e encantou 
com as suas protagonistas e depois 
com a viúva Porcina. Não poderia ter 
ficado de fora. Sabe aquele ditado que 
uma coisa é uma coisa e outra coisa, 
outra?

Ao assistir tudo aquilo em telões, 
pude sentir a minha própria vida sob 
os olhares dos “pecados capitais” dos 
já não tão jovens Francisco Cuoco e 
Betty Faria. A cada trilha espetacular, 
a cada beijo, e a cada amor pelos galãs, 
eu suspirava as minhas cenas dos meus 
infinitos particulares.

Foi veraneio, estudos, amigas, 
sonhos, amores, viagens, invejas, 
raivas, beijos, sucessos, fracassos e 
frustrações; doenças, mortes, amigos, 
um certo short jeans, uma certa ruela 
em Tambiá, o Lyceu, seus bancos, umas 
meias brilhosas, As Frenéticas, minhas 
danças, abraços, aperreios, carnavais, 
o Bessa, a praia, os mares, as luas, 
a política, casamentos, separações, 
paixão por Antônio Fagundes e Outra 
Vez...; a prostituta Bebel e a beleza de 
Camila Pitanga; Wagner Moura; Que Rei 

Sou Eu?, Roque Santeiro, Amor de Mãe 
e aquele encontro catártico da mãe e 
do filho; Carminha e o lixo! E os meus 
próprios lixos. A pobreza a riqueza. 
A Grécia e Tony Ramos quebrando 
os pratos. Quando lá fui, em Mikonos 
e Santorini, também cantei Zorba, o 
Grego e comi Moussaka e Tzatziki. As 
novelas italianas eu revivi tudo. A Tos-
cana, suas cores e os seus vinhos. O Rei 
do Gado?, Zé Ramalho, meu ex-vizinho, 
e as farras dos anos de 1970! 1980!

Não gosto de retrospectivas, pois 
muito me emociono. Vejo o tempo. O 
tempo e a duração que já se foi.

Este 2021 foi um ano bem ruim. 
Para o mundo. Para o Brasil. E para 
mim. Um ano triste e que me exigiu 
força, resiliência, providências, calma, e 
tanta coisa que nem eu sabia que tinha. 
Corpo mutilado. Corpo novo. Cabelos 
brancos. Novos movimentos.

Estou a pedir um 2022 com a 
derrota deste homem que se diz pre-
sidente. Que a gente eleja Lula. Que 
tenhamos um Brasil sem fome. E que 
eu tenha força e saúde pra seguir esta 
vida que é soberana.

Quanto às novelas? Parabéns a 
este produto que o Brasil faz tão bem. 
Que homenageia os estados, o seu 
povo. Sim, tem estereótipos, exclusão, 
olhares tendenciosos? Tem, mas está se 
alargando à pluralidade dos temas, dos 
assuntos e da contemporaneidade da 
sociedade brasileira.

Os mares de Formosa já vão longe. 
E eu também já vou descendo o Cabo. 
da Esperança.

Feliz ano novo pra todos!
Beijos e tim-tim!

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

A vida é uma novela
Crônica

 Senti falta de Regina Duarte. Achei 
feio a Globo cancelar o seu nome do 
programa. Com todas as críticas que 

temos às suas posturas polítcas, Regina
foi a namoradinha do Brasil 

A Casa das Rosas, que integra a Rede 
de Museus-Casas Literários de São Pau-
lo, abriu as inscrições para o curso livre 
de preparação de escritores (Clipe), tan-
to para a categoria adulta quanto jovem. 
As inscrições serão feitas pelo site do 
museu até o dia 5 de fevereiro.

O objetivo do curso é o exercício li-
vre da criatividade por meio da palavra 
escrita. A proposta é que os escritores 
iniciantes recebam capacitação técnica 
e recursos para se profissionalizar. O 
curso é gratuito.

Entre os docentes estão nomes 
como Luíza Romão, Marcelo Maluf, Bru-
na Mitrano e Rafael Gallo.

O resultado dos selecionados para 
o curso será divulgado até o dia 25 de 
fevereiro de 2022 no site do museu e 

Casa das Rosas: inscrição 
para curso de escritores
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Elaine Patrícia Cruz
Agência Brasil

em suas redes sociais. Ao final, todos os 
alunos receberão um certificado.

O curso funciona desde 2013 e, 
até este momento, já colaborou para o 
aperfeiçoamento de 570 escritores na 
categoria adulto e outros 240 escritores 
na categoria jovem.

Para o Clipe Adulto, nas turmas de 
prosa e de poesias, serão oferecidos um 
total de 80 vagas no total. É necessário 
ter mais de 18 anos e enviar uma pe-
quena amostra do próprio trabalho. As 
aulas, em formato híbrido, devem ser 
iniciadas no dia 5 de março de 2022 e 
terá a duração de oito meses.

Já no Clipe Jovem serão oferecidas 
30 vagas e os interessados devem ter 
entre 14 e 18 anos. As aulas serão to-
talmente virtuais. Para a inscrição, tam-
bém será necessário apresentar uma 
pequena amostra de texto autoral. No 
caso do Clipe Jovem, as aulas devem ser 
iniciadas no dia 9 de março.

A Casa das Rosas é um museu loca-
lizado na Avenida Paulista e dedicado à 
poesia, à literatura, à cultura e à preser-
vação do acervo bibliográfico do poeta 
Haroldo de Campos. Neste momento, o 
museu está sendo restaurado.Através do QR Code, acesse o site do museu

A Casa das Rosas é um museu 
localizado em São Paulo, na 
Avenida Paulista, e dedicado à 
poesia, à literatura e à cultura

Foto: Dejair Martins/Casa das Rosas
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“A história da minha vida será o melhor comentá-
rio sobre a minha obra”

(Hans Christian Andersen)

Hans Christian Andersen não foi apenas um autor 
de contos de fadas. Sua vasta produção abrange con-
tos, romances, relatos de viagem, autobiografia, poe-
sia, teatro. O estilo “lúdico/humanista” apaixona leito-
res de todas as faixas etárias. Na China e no Japão, sua 
obra é considerada “parte integral da bagagem de todo 
estudante”.

Nascido na cidade de Odense (Dinamarca), no dia 
2 de abril de 1805, Andersen era filho de um sapateiro 
e mãe lavadeira. A família era pobre, mas havia em casa 
um ambiente protetor e cheio de carinho. O pai gostava 
de contar histórias ao menino, fazia bonecos imitando  
pequenos animais de madeira para distraí-lo. Na infân-
cia, criou um teatrinho para crianças e os figurantes 
eram os bonecos fabricados pelo pai.

Quando contava nove anos, o pai morreu e ficou 
sendo o dono da casa. Passou a conviver com as “mu-
lheres sofridas” – mãe, avó e irmã que lhe atribuíram 
à missão de salvar a família. Foi uma fase muito difícil. 
Não queria seguir a profissão do pai, tinha sonhos mais 
elevados e sabia de muitas histórias, algumas contadas 
pelo pai, outras que ele mesmo criava. Nos serões fami-
liares e em outras ocasiões, distraía os presentes com 
narrativas do passado remoto ou inventadas.

Aos quatorze anos conheceu o teatro de Shakes-
peare, ficou empolgado e decidiu que iria morar em Co-
penhague, seu desejo era  seguir a carreira de ator. Na 
bagagem, levou alguns scripts e tinha esperança de um 
dia ser artista, ator ou bailarino.

Estabelecido em Copenhague, encontrou dificul-
dades para conseguir emprego. Teve de procurar tra-
balho para sobreviver e passou a exercer o ofício de 
marceneiro. A oportunidade de realizar sonhos surgiu 
quando se aproximou do diretor de uma academia de 
música, o musicista italiano Siboni que o convidou para 
exibir seus talentos em um jantar que ofereceu aos 
amigos. Muito emocionado, Andersen chorou durante 
a apresentação e ficou nervoso, mas nem tudo estava 
perdido, Siboni o encaminhou para estudar música e 
canto. Passou depois a desempenhar pequenos papéis 
no teatro como ator adjuvante.

Recebeu uma bolsa de estudos e viajou para a Ale-
manha para se aprimorar nos conhecimentos artís-
ticos. Depois de dois anos, viajou para outros países, 
dedicando-se inteiramente às artes. Foi seduzido pela 
Itália por sua riqueza artística e cultural e lá perma-
neceu por algum tempo. Após essas experiências em 
outros países e de estudos ligados às artes, voltou para 
Copenhague, já era um nome consagrado nas letras, 
dedicando-se a escrever e publicar contos, autobiogra-
fia, romances, poesia e textos para o  teatro.

No Brasil, os contos de Andersen chegaram em 1879 
traduzidos de uma versão francesa. Inicialmente foram 
publicados em folhetins, depois Figueiredo Pimentel, 
através da Livraria Quaresma, reuniu alguns desses 
contos que saíram com o selo dessa editora. Atualmente 
existem ótimas edições brasileiras que publicam os con-
tos de Andersen. Em 2011, a Editora Paulinas publicou 
Contos de Andersen, uma edição bem completa com qua-
se todos os contos do escritor dinamarquês. Esse livro 
também reúne artigos críticos escritos por estudiosos 
da literatura infantil brasileira. A Editora Paz e Terra pu-
blicou uma seleção de contos do escritor, reproduzindo 
ilustrações originais das primeiras edições, há também 
uma edição da editora Melhoramentos com recontos de 
Tatiana Belinky que recebeu belíssimas ilustrações de 
Franz Richeter. Vale a pena conferir esses livros.

Para uma leitura de fim de ano, recomendamos 
livros que trazem a biografia de Andersen e os livros 
de contos desse escritor. São eles: Andersen e suas 
histórias, adaptação de Regina Drummond (Editora 
Ave-Maria); Palmas para João Cristiano, texto de Ana 
Maria Machado (Editora Mercúrio Jovem), Uma vida de 
contos de fadas. A história de Hans Christian Andersen 
(Editora Ática), de Marcos Bagno.

O leitor poderá ainda se deliciar com a leitura dos 
contos O patinho feio, um conto autobiográfico, A me-
nina dos fósforos, O Pinheirinho, A pequena sereia e 
muitos outros cheios de encanto e poeticidade. O uni-
verso dos contos de Andersen é  rico e variado e  os 
textos vêm  revestidos de muita ternura e emoção.

Nota literária: ainda é tempo de presentear ami-
gos e familiares. Dê presente de livros aos amigos e 
familiares - faz parte da campanha que faço todos os 
anos no período natalino. Em 2021, escolhi livros de 
autores paraibanos ou radicados na Paraíba. Poetas, 
romancistas, cronistas integraram a minha seleção de 
mimos para pessoas queridas.

Andersen no 
raiar de um 
novo ano

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona
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Cartas trocadas

Ana. Sem Título, longa-metragem 
dirigido por Lúcia Murat, é um misto 
de documentário e ficção que che-
ga com exclusividade ao Canal Brasil 
amanhã, às 19h. A première mundial 
do filme foi no Festival Internacional 
de Cinema de Moscou e a obra foi se-

lecionada para a 44ª Mostra Interna-
cional de Cinema de São Paulo.

O filme acompanha Stela, uma 
jovem atriz brasileira, na busca por 
artistas plásticas mulheres da Améri-
ca Latina. A personagem decide fazer 
um trabalho sobre as cartas trocadas 
entre elas nos anos de 1970 e 1980, 
período em que enfrentavam ditadu-

ras em seus países, e viaja para Cuba, 
México, Argentina e Chile.

Durante a pesquisa, ela descobre 
Ana, uma jovem artista brasileira que 
fez parte desse mundo, mas desapare-
ceu. A busca ganha um novo sentido, 
Stela resolve se aprofundar na histó-
ria de Ana e descobrir o que aconte-
ceu com ela.

Longa-metragem inédito 
estreia no Canal Brasil
Da Redação

EstrEias

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. CENTERPLEX MAG 2: 14h (dub.) - 17h15 
(leg.) - 20h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 3: 13h30 (dub.) - 
16h45 (leg.) - 20h (leg.); CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 18h30 
- 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 14h45 - 18h - 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h45 - 16h45 - 20h - 23h10 
(sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 20h - 23h10; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h (sáb. e dom.) - 16h 
- 19h15 - 22h30 (sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, 
dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
14h (exceto qua.) - 17h15 (exceto qua.) - 20h30 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h30 (dub.) 
- 17h45 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(3D, leg.): 15h30 - 18h45 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 17h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(3D, dub.): 15h30 - 18h45 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 15h (dub.) - 18h15 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 - 16h45 - 20h - 23h10 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h (exceto 
qua.) - 19h (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
15h20 (exceto qua.) - 18h10 (exceto qua.) - 21h (exceto qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 20h45 
(exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 13h50 (exceto 
qua.) - 16h40 - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 
14h50 - 17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 
14h50 - 17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
13h50 (exceto qua.) - 16h40 - 19h30 (leg.); CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 15h20 (exceto qua.) - 18h10 (exceto 
qua.) - 21h (exceto qua.).

pré-EstrEia (apEnas quarta)

matrix rEsurrECtions (The Matrix 
Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski. Ação, Sci-Fi e 
Aventura. 14 anos). Em um mundo de duas realidades – a 
vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas Anderson 
(Keanu Reeves) terá que escolher seguir o coelho branco mais 
uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única 
maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais 
segura e mais perigosa do que nunca. CENTERPLEX MAG 2: 
14h30 (dub.) - 17h45 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 8: 14h (dub.) - 17h15 (leg.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS 

MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h - 17h15 - 20h30.

ContinuaÇÃo

amor sublimE amor (West Side Story. 
EUA. Dir: Steven 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.) 13h40 
(exceto na qua.).

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 ita-
liana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, 
contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, 
incluindo o terapeuta. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
20h15 (exceto qua.).

Clifford - o GiGantE CÃo VEr-
mElHo (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.): 13h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (sáb e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 14h (exceto qua.).

EnCanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e 
Jared Bush. Animação 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 super-
força 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 
2 (dub.): 12h (qua.) - 14h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 15h45 - 18h10 - 20h40; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 (exceto qua); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40 (exceto qua.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 15h40 (exceto qua.).

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 MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 18h30 (exceto qua.).

missÃo rEsGatE (The Ice Road. EUA. Dir: 
Jonathan Hensleigh. Ação e Suspense. 14 anos). Depois que 
uma distante mina de diamantes desmorona na região nor-
te 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 MANGABEIRA 2 
(dub.): 21h45 (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: Divulgação

Na maioria das salas da PB, terceiro filme solo de Tom Holland como o herói: ‘Homem-Aranha - Sem Volta para Casa’

Foto: Divulgação

Lúcia Murat dirige a obra que foi 
selecionada para a 44ª Mostra 
Internacional de Cinema de São Paulo
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Filmes mais assistidos através da Plataforma Aruanda Play são premiados e voltam a ser exibidos hoje e amanhã

Pelo segundo ano consecuti-
vo, a organização do Fest Aruan-
da premia os filmes mais assisti-
dos na Plataforma Aruanda Play, 
que voltou a fazer parte da pro-
gramação do 16º Fest Aruanda 
neste ano. Como o relatório que 
discrimina e monitora os acessos 
à plataforma só foi emitido após o 
término do evento, somente essa 
semana a direção do festival re-
cebeu o respectivo documento e 

anunciou as produções mais as-
sistidas de forma virtual.

O curta-metragem O Pato, de 
Antônio Galdino, e o longa-me-
tragem Miami Cuba, de Caroline 
Oliveira, foram os filmes mais as-
sistidos pelo público internauta 
do Fest Aruanda, uma categoria 
nova, surgida em 2020, no ápice 
da pandemia da Covid-19. Por 
essa razão, ambos serão laurea-
dos com direito a troféus, espe-
cialmente pela força mobilizadora 
que exerceram sobre os especta-

dores, na segurança e aconchego 
do lar, para conferir os trabalhos.

O curta já havia recebido o Prê-
mio do Júri Abraccine (Associação 
Brasileira de Críticos de Cinema) 
que justificou a escolha da seguinte 
forma: “A faca afiada é uma forma 
de enfrentar as mortes cotidianas, 
sentidas na pele e vividas na carne. 
Pela maneira aguda como aborda e 
encara a violência contra a mulher, 
o prêmio de melhor curta-metra-
gem da Mostra Nacional vai para O 
Pato, de Antônio Galdino”.

Já Miami Cuba, de Caroline 
Oliveira, levou os Troféus de Me-
lhor Roteiro e Melhor Longa-Me-
tragem da mostra Sob o Céu Nor-
destino, segundo o Júri Popular, 
um dos mais cobiçados pelos di-
retores em todos os festivais, pela 
legitimação que o prêmio repre-
senta como espécie de “carimbo 
popular”, de receptividade.

Ambos os filmes ficarão dis-
poníveis durante 48 horas (hoje e 
amanhã) na Plataforma Aruanda 
Play do festival.

Da Redação

Festival anuncia as produções 
vencedoras em exibição virtual

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Por meio do QR Code, acesse a 
Plataforma Aruanda Play

‘Miami Cuba’ (nas duas imagens à esquerda), de Caroline Oliveira, e ‘O Pato’ (nas outras duas imagens à direita), de Antônio Galdino, foram os filmes mais assistidos pelo público internauta na edição do Fest Aruanda deste ano

Fotos: Divulgação

e início, estive confuso com esses deba-
tes em torno da maioridade penal (se 
continua como está, aos 18, ou cai para 
os 16 anos de idade). 

Passados uns seis meses de quando comecei 
a me aprofundar sobre o assunto, comparar 
nossa situação com a de outros países, ver 
nossas questões políticas, educacionais e 
econômicas (tendo informações sobre as 
deles), e inevitavelmente analisando os da-
dos das formações culturais, não tenho mais 
dúvidas: sou favorável à queda da maiorida-
de penal para os 16 anos.
       Foi leviano que a escolha dos 18 anos 
para a maioridade penal - na Constituição 
Federal e no Código Penal - tenha levado em 
consideração o critério puramente biológico. 
Entenderam os legisladores que os menores 
de 18 anos (incluindo seus filhos ou netos) 
não gozariam de plena capacidade de en-
tendimento do caráter criminoso de um ato. 
Era uma convicção sem fundamento. Pura 
presunção de quem está coberto pelo manto 
do autoritarismo.
       É preciso ver que - com a evolução social, 
da educação (mesmo com algumas precarie-
dades), dos meios de comunicação - o maior 
de 16 anos já não pode mais ser considerado 
como um “inocente permanente”, bobinho, 
tolinho.
       Tenho uma pergunta fundamental aos 

Quem está na vanguarda do atraso?
defensores da maioridade 
aos 18: se aos 16 anos, o 
jovem é considerado com 
maturidade suficiente 
para votar (escolhendo do 
vereador ao presidente 
da República), se pode ter 
economia própria consti-
tuindo uma firma, se pode 
casar no civil e no reli-
gioso, se pode ter filhos e 
criá-los bem, por que eles 
não teriam consciência 
quando seqüestram, rou-
bam, estupram e matam?
       

nnnnnnnnnn

       Há “menores”, em todas as classes 
sociais, que diariamente   cometem    pe-
nalidades, que deveriam levá-los à Justiça, 
recebendo as condenações ocorridas em 
outros países. Infelizmente, os tais “politi-
camente corretos” brasileiros acham que 
somos mais democratas que a maioria 
das nações europeias e os Estados Unidos. 
Continuam na chamada vanguarda do atra-
so. Argumentam que a redução da maio-
ridade para os 16 anos pode levar para a 
cadeia “crianças em formação”. 
        Mas, que crianças?

A raça humana
       Cada vez mais acho que o bicho-homem é 
o mais perigoso dos bichos. Pensei nisso ao ler 
numa edição da “Folha de S. Paulo” uma página 
sobre tartarugas marinhas.

 Li que a origem delas foi na  terra. Seu 
habitat virou marinho há 180 milhões de anos 
e para isso elas passaram por adaptações, 
como a diminuição no número de vértebras, 
e ganharam uma carapaça resistente, porém 
mais leve que a das espécies terrenas. Os 

D
dentes deixaram de existir e, em seu lugar, a tarta-
ruga marinha ganhou um bico. Suas patas viraram 
nadadeiras. Elas vivem cerca de 100 anos e as 
fêmeas sempre botam ovos na praia onde nasceram, 
mesmo que para isso elas precisem se deslocar dois 
mil quilômetros.

São vários motivos de mortes das tartarugas 
marinhas causadas pela raça humana.  Por exemplo, 
elas são propensas a confundir sacos de plástico, 
deixados pelo bicho-homem, com águas-vivas, um de 
seus alimentos favoritos. O plástico acaba bloquean-
do o tubo digestivo. 260 milhões de toneladas de 
plástico são produzidas por ano. Um bilhão de saco-
las são distribuídas gratuitamente todos os dias e até 
três em cada mil acabam navegando pelo oceano.

Todas as espécies de tartarugas marinhas estão 
perdendo seus habitats por causa do turismo e desen-
volvimento costeiro mal planejados. Em muitas praias 
onde elas desovam, hotéis e casas são construídos. 

Cadeiras de sol e construções de praia podem 
bloquear o caminho das fêmeas, quando se encon-
tram à beira-mar procurando lugares propícios para 
a desova. Se ainda assim conseguem desovar com 
sucesso, os bichos-homens, animais e veículos po-
dem passar por cima dos ninhos e destruir os ovos.

Quanto aos filhotes que sobrevivem: as marcas 
deixadas por veículos motorizados podem tornar-se 
numa armadilha mortal. Se eles caem numa dessas 
valas artificiais não podem sair por conta própria. 
Em alguns lugares, muito do lixo urbano é simples-
mente despejado no mar, atraindo as tartarugas. Vá-
rias das encontradas mortas estão com os intestinos 
cheios de sacos de plástico.

Assim caminhamos: matando os animais que 
dividiram espaço conosco na lendária Arca de Noé.
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Solenidade na sede da PDE, ontem pela manhã, marcou a sanção do texto que moderniza o funciomaneto do órgão

Em solenidade realiza‑
da na manhã de ontem‑, na 
sede da Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba (DPE) 
no bairro do Tambiá em 
João Pessoa, o governador 
João Azevêdo sancionou a 
Lei Complementar 33/2021, 
também chamada de Lei Ge‑
ral da Defensoria Pública. O 
novo ordenamento atualiza a 
Lei 104/2012, que estabele‑
ce todo o funcionamento do 
órgão, acrescentando orde‑
namentos vindos de emen‑
das constitucionais e das de‑
cisões do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

O defensor público‑ge‑
ral, Ricardo Barros, ressaltou 
que essa foi a primeira vez 
que um governador do Es‑
tado foi até a sede do órgão 
sancionar uma lei. Ainda de 
acordo com Ricardo Barros, 
a Lei 33/2021 aprovada na 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba e sancionada por 
João Azevêdo é de propositu‑
ra da própria DPE e foi fruto 
de um estudo feito por dois 
anos por defensores.

“Muitas emendas consti‑
tucionais davam autonomia 
administrativa e financeira 
à Defensoria Pública. Núme‑
ro do quadro de defensores 
que estava mal distribuído, 
dá uma nova regulamenta‑
ção atualizada no Direito Ad‑
ministrativo sobre as verbas 
indenizatórias e remunera‑
tórias, dá mais dinamismo à 
gestão para operar dentro do 
próprio órgão. Só temos que 
agradecer ao Poder Legislati‑
vo e ao governador, que deci‑
diu vir até aqui à Defensoria 
Pública, um fato inédito, o 
primeiro governador eleito 
que vem até o órgão”, comen‑
tou Barros.

O chefe do Executivo 
Estadual ressaltou a impor‑
tância da harmonia entre os 
Poderes e o reconhecimento 
do Estado à atuação da De‑
fensoria Pública junto aos 

paraibanos. “Com esta san‑
ção, a instituição passa a ter 
uma lei moderna, seguindo 
as mudanças da Legislação 
Federal, tendo a garantia de 
continuar desenvolvendo 
um trabalho extraordinário 
que vai na direção do que 
entendemos ser gestão pú‑
blica, atendendo o cidadão 
que mais precisa nos quatro 
cantos da Paraíba”, frisou.

João Azevêdo destacou 
que todas ações do governo 
são pautadas pelo diálogo, 
relembrando que desde 2019 
os defensores públicos passa‑
ram a receber o duodécimo e 
em 2020, o duodécimo com 
o reajuste. “Para demonstrar 
respeito é sentar, conversar, 
discutir as coisas que preci‑
sam ser feitas. Não considero 
que o que estou fazendo seja 
um favor, é um reconheci‑
mento daquilo que vem sen‑
do feito pelos defensores”, 
acrescentou o governador.

O presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, presente na 
solenidade, celebrou a san‑
ção e o fato de ter sido um 
interlocutor entre a Defen‑
soria Pública do Estado e o 
Executivo. “Tenho muito or‑
gulho de ter sido o interlocu‑
tor desse diálogo. Os méritos 
cabem aos defensores e cabe 
ao governador, que faz o go‑
verno do diálogo, um gover‑
no que entende a importân‑
cia de cada um dos poderes. 
Se alguém neste ato precisa 
ser parabenizado, essa pes‑
soa é o governador João Aze‑
vêdo”, comentou o presiden‑
te da Assembleia Legislativa 
da Paraíba.

Na ocasião, Ricardo 
Barros aproveitou para re‑
lembrar que João Azevêdo, 
enquanto candidato ao go‑
verno, esteve na Defensoria 
Pública para assumir uma 
carta de intenções de pro‑
jetos para o órgão e agora, 
como governador do Estado, 
honrou com todas as pautas 
propostas pela categoria. O 
defensor público‑geral des‑
tacou que a Lei 33/2021 san‑

cionada ontem foi a quinta 
lei em benefício da DPE nos 
anos de 2020 e 2021.

“O governador João 
Azevêdo conversou comigo 
e disse ‘qualquer problema 
que tiver, antes de tomar 
qualquer providência, con‑
verse comigo que vamos tri‑
lhar pelo caminho do diálo‑
go, porque o outro caminho 
já ficou no passado’. E assim 
procedemos, essa lei sancio‑
nada é a quinta lei de propo‑
situra da Defensoria Pública 
sancionada”, comentou.

Na semana passada, o 
governador havia sanciona‑
do a Lei Estadual 3.356/21 
que estabeleceu o aumen‑
to de 25% na remuneração 
dos defensores públicos da 
Paraíba. Além das duas nor‑
mas que receberam a sanção 
neste ano, três outras foram 
aprovadas em 2020. A lei 
que aprovou o diário eletrô‑
nico do DPE como comuni‑
cação oficial, uma norma que 
permitiu a formalização de 
contratos temporários para 
manutenção de programas de 
assistência social por parte do 
órgão e uma terceira lei, que 
desvinculou a obrigatorieda‑
de de registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
para exercício da atividade de 
defensor público.

Ricardo Barros des‑
tacou, por fim, que a Lei 
33/2021 consolida o tra‑
balho da Defensoria Públi‑
ca no Estado, fortalecendo 
a relação entre os poderes 
baseados no diálogo. “A lei 
sancionada hoje é a espinha 
dorsal da Defensoria Pública 
do Estado para atuar mais e 
melhor, porque nós somos 
um braço do Executivo junto 
ao povo. Pela primeira vez o 
Governo da Paraíba visuali‑
zou a Defensoria Pública no 
seu horizonte, com a sensi‑
bilidade e o diálogo desse go‑
verno conseguimos avançar 
bastante. No fim, todo esse 
diálogo é convergido em prol 
do povo da Paraíba”, comen‑
tou o defensor público‑geral. 

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

João Azevêdo sanciona a Lei 
Geral da Defensoria Pública

João Azevêdo (acima) ressaltou 
que a nova lei é mais um reco-

nhecimento do trabalho feito 
pela Defensoria Pública e que 
a harmonia entre os poderes 

é feita com diálogo; o defensor 
público-geral, Ricardo Barros (ao 
lado), lembrou que o texto apro-
vado pela Assembleia Legislativa 
e sancionado pelo governador é 
fruto de um estudo de dois anos 

feito pelos defensores

Mesmo com parecer do 
Ministério Público da Paraí‑
ba (MPPB), no último dia 20 
de dezembro, pedindo pela 
suspensão da tramitação 
do projeto de lei, a Câmara 
de Vereadores do Conde, 
no Litoral Sul da Paraíba, 
aprovou o PL que permite 
prédios de até três andares 
na orla do município. A vo‑
tação, que ocorreu ontem, 
contou com oito votos fa‑
voráveis e apenas um con‑
trário, do vereador Rodrigo 
Gonzaga (PSB). 

Em entrevista ao Jor‑
nal A União, o secretário de 
Planejamento do município, 
Márcio Simões, confirmou 

que a prefeita Karla Pimen‑
tel sancionará a lei de sua 
autoria. A lei vai permitir 
que sejam construídos pré‑
dios de até três andares com 
pilotis na orla e com mais de 
sete andares a uma distân‑
cia de 500 metros do mar. 

No entanto, segundo 
parecer emitido pelo MP, 
a tramitação deveria ser 
suspensa para que houves‑
se uma maior participação 
democrática. Segundo o pa‑
recer, o projeto possui “gra‑
ves vícios e sérios riscos 
de dano ao meio ambiente 
urbanístico e à população 
condense em geral, espe‑
cialmente ao povo indígena 
tabajara e à comunidade do 
Gurugi”. 

Por outro lado, o se‑

cretário de Planejamento 
argumenta que ocorreram 
reuniões com os indígenas 
e comunidades tradicionais. 
Ele afirmou que indígenas 
e quilombolas não serão 
atingidos. “Tivemos uma 
reunião com os indígenas 
e as comunidades tradicio‑
nais que moram aqui. Não 
fizemos uma nova lei, nós 
apenas fizemos uma adequa‑
ção de padrões construtivos 
dentro da lei vigente. Não 
autorizamos construção di‑
ferente dentro do território 
indígena, que já estava na lei, 
e também dos povos tradi‑
cionais, como as comunida‑
des quilombolas”, ressaltou. 

Segundo Márcio Si‑
mões, têm sido divulgadas 
“falácias e inverdades” so‑

bre as mudanças na lei. Ele 
afirmou ainda que o objeti‑
vo é atrair maiores investi‑
mentos para o município. “O 
objetivo é colocar a cidade 
do Conde em competição 
com as outras cidades lito‑
râneas”, comentou. Ainda 
de acordo com o secretário, 
a lei de 2018 dificultava a 
aprovação de condomínios 
ou loteamentos na cidade. 

Sobre as preocupações 
com os danos ambientais 
que as mudanças na lei po‑
dem acarretar, levantadas 
pelo MP, o secretário afir‑
mou que todas as leis estão 
sendo respeitadas. “Nós es‑
tamos respeitando todas as 
leis ambientais em todas as 
esferas, tanto federal, esta‑
dual e municipal”, disse.

Conde aprova construção de prédios na orla
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Votação na Câmara
A Câmara Municipal de João Pessoa vota hoje a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) com mudanças propostas pela Prefeitura da capital. 
É a última sessão do ano do legislativo municipal. Página 14
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Serão permitidas construções de prédios de três andares à beira-mar no Conde
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Prefeitura pediu adiamento da votação, que seria na semana passada, para fazer mudanças na destinação de R$ 3 bilhões 

A Câmara Municipal de 
João Pessoa realiza hoje a 
última sessão de 2021, com 
a votação da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA). A peça, que 
era para ter sido apreciada e 
votada na semana passada, 
acabou adiada a pedido da 
Prefeitura para mudanças de 
destinações orçamentárias 
do montante de mais de R$ 3 
bilhões. 

Ontem, o vereador Car-
lão Pelo Bem (Patriota), 
relator da LOA, concluiu o 
relatório que apresentou 
mudanças em emendas im-
positivas e as de remaneja-
mento no documento. 

“Estarei entregando a 
peça com as alterações devi-
damente feitas ao presiden-
te da Comissão de Finanças 
e Orçamento, o vereador 
Bruno Farias, para que se 
submeta a aprovação e, em 

seguida, vá ao Plenário para 
a chancela dos vereadores”, 
explicou o relator. 

De acordo com Carlão 
Pelo Bem, houve um aumen-
to no número de emendas 
impositivas individuais dos 
vereadores. “Eram cinco 
emendas individuais por ve-
reador, o que dá 135 para to-
dos os parlamentares. Cada 
emenda destinada é, em mé-
dia, no valor de R$ 700 mil. 
Então era normal, natural, 
que houvesse um aumento”, 
justificou o relator.      

O vereador também 
confirmou alterações no 
número de emendas de re-
manejamento, que também 
eram cinco, mas foram am-
pliadas. “As mudanças nes-
ta modalidade de emendas 
obedecem um rigor maior, 
pois precisa de cinco assina-
turas dos membros integran-
tes da Comissão de Finanças 
e Orçamento”, completou o 
vereador.

Pettrônio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Câmara da capital vota hoje a 
LOA na última sessão do ano
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Guarda Subsidiada

Cícero sanciona lei que institui programa em JP
Muitas crianças e ado-

lescentes em situação de 
risco na capital poderão ser 
acolhidos em um ambiente 
afetivo e que mantém seus 
laços familiares e comuni-
tários. Esse é o objetivo do 
Programa de Guarda Sub-
sidiada, projeto da Prefei-
tura de João Pessoa junto 
ao Ministério Público da 
Paraíba (MPPB). Na manhã 
de ontem, o prefeito Cícero 
Lucena sancionou, ao lado 
do vice-prefeito Leo Bezerra 
e do promotor da Infância e 
Juventude, Alley Escorel, a 
lei que garante a implanta-
ção do projeto. Isso aconte-
ce após aprovação unânime 
do texto por parte da Câma-
ra Municipal de Vereadores.

João Pessoa é a primei-
ra cidade do Estado a im-
plementar o programa, que 
pretende garantir que crian-
ças e adolescentes com di-
reitos violados ou em situa-
ção de risco sejam acolhidos 
da forma mais humana e 
afetiva. O entendimento é de 
que isso é possível junto da 
chamada família extensa ou 
ampliada, que são parentes 
próximos com os quais já 
existe convivência e afinida-

de, o que mantém vínculos 
e garante a manutenção de 
grupos de irmãos.

Muitas famílias, no en-
tanto, não possuem as con-
dições necessárias para 
realizar este acolhimento. 
É aí que entra o Programa 
de Guarda Subsidiada, que 
garante o pagamento de 
um salário mínimo à fa-
mília acolhedora para que 
possa custear as despesas 
do acolhido.

“Isso significa que o 
Poder Público, na esfera 
executiva, cumpre seu pa-
pel e responsabilidade. A 
proposta foi trazida pelo 
promotor e debatida pela 
prefeitura e nos faz muito 
feliz em implementar essa 
ação de cuidado com nos-
sas crianças. Só assim va-
mos fazer dessa cidade um 
lugar mais justo e solidário. 
Se uma criança tiver sua 
condição de vida melhora-
da, já será motivo de grande 
alegria”, declarou Cícero.

O promotor de Justi-
ça Alley Escorel, que atua 
na defesa da criança e do 
adolescente, parabenizou 
a atitude da Prefeitura da 
capital. “Este era um sonho 

não só do Ministério Públi-
co, mas de toda a rede que 
atua na proteção da criança 
e do adolescente. Fico mui-
to feliz, pois em pouco tem-
po de diálogo e articulação, 
as coisas já aconteceram. O 
prefeito demonstrou muita 
sensibilidade ao tema, as-
sim como os vereadores. É 
um dia histórico, pois ma-
terializa o discurso e efeti-
va os direitos. Não adianta 
proclamar direitos se na 
prática eles não existem”, 
afirmou.

O acesso ao benefício 
acontece por meio de deci-
são judicial, com a conces-
são da guarda pelo Poder Ju-
diciário. Para ter acesso ao 

programa, a família passará 
ainda por avaliação técnica 
da equipe de proteção social 
do Centro de Referência Es-
pecializada em Assistência 
Social (Cras).

O programa é de res-
ponsabilidade do municí-
pio, por meio da Secreta-
ria Municipal dos Direitos 

Humanos e Cidadania. A 
manutenção do pagamento 
estará também vinculada à 
matrícula e frequência do 
estudante à rede de ensino, 
à atualização da vacinação 
e à comprovação da utili-
zação do benefício para o 
suprimento das necessida-
des da criança. As famílias 

serão acompanhadas nas 
unidades públicas da Rede 
Socioassistencial.

O ato formal contou 
também com a presença dos 
secretários municipais da 
Gestão Governamental, Die-
go Tavares, e dos Direitos 
Humanos e Cidadania, João 
Corujinha.

Após decisão judicial, a 
família passará ainda por 

avaliação técnica da equipe 
de proteção social do Cras

Acesso

Cícero frisou a importância da lei: “Se uma criança tiver sua condição de vida melhorada, já será motivo de grande alegria”

Foto: Secom-JP

Aumento de quase 10% em relação ao orçamento aprovado no ano passado
O orçamento para 2022 

que será votado hoje pelos ve-
readores de João Pessoa terá 
um aumento de quase 10% em 
relação aos valores votados e 
aprovados no ano passado. O 
valor global da peça atual é de 
R$ 3,06 bilhões.

Deste montante, os valores 
maiores serão destinados à saú-
de, com mais de R$ 800 milhões, 
educação, com mais de R$ 600 
milhões, e administração, apro-
ximadamente R$ 420 milhões. 

Em João Pessoa, o aumento 
do orçamento deveu-se pela 
retomada e incremento das ati-
vidades econômicas em 2021, 
que, por tabela, ampliou as 
receitas ordinárias municipais, 
segundo revelou o prefeito da 
capital Cícero Lucena (Progres-
sista), em mensagem enviada ao 
Legislativo. 

A LOA é o que regula o 
orçamento dos órgãos públicos. 
Ela é necessária para que não 
haja descontrole nas contas e 

funciona, também, como instru-
mento pelo qual o poder público 
faz a administração dos recursos 
oriundos das diversas receitas, 
como impostos, taxas, convênios 
entre outras.  

Comissão de recesso 
Após a votação e promulga-

ção da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que acontece hoje, o ve-
reador Dinho Dowsley (Avante), 
presidente da Câmara Municipal 
de João Pessoa, anunciará o fim 

do ano legislativo em 2021e o 
período de férias. O parlamentar 
também divulgará os membros 
da Comissão de Recesso, que 
dará andamento aos trabalhos 
na Casa Napoleão Laureano. 

“A tendência é que após a 
votação e aprovação do orça-
mento para 2022, possamos 
divulgar, ainda hoje, os nomes 
dos vereadores que irão com-
por a Comissão Representativa 
de Recesso, que funcionará no 
período de férias dos parlamen-

tares”, confirmou o presidente. 
A comissão vai atuar no 

recebimento e deliberação das 
demandas que chegarem ao Le-
gislativo nesse período de recesso 
parlamentar. 

Também compete à Comis-
são de Recesso zelar pelas prer-
rogativas do Poder Legislativo e 
convocar, com o voto da maioria 
dos membros, secretários munici-
pais, para fornecer pessoalmente 
informações sobre assuntos com-
preendidos na área respectiva. 

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP

Vereador Carlão Pelo Bem explicou que 
proposta da LOA com alterações passa-
rá pela Comissão de Orçamento antes 
de ir ao Plenário, nesta terça-feira
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Cem municípios decretaram situação de emergência; já foram registradas 20 mortes e 358 pessoas feridas

A Superintendência de 
Proteção e Defesa Civil da Bah-
ia (Sudec) contabiliza, ontem,  
116 municípios afetados pelas 
fortes chuvas que atingem o 
estado desde a última quinta-
feira, 23. Desses, 100 municí-
pios já decretaram situação de 
emergência. Foram registradas 
ainda 20 mortes e 358 pessoas 
feridas.

Os dois óbitos mais re-
centes ocorreram em Itabuna: 
uma mulher de 33 anos, víti-
ma de desabamento, e um ho-
mem, de 21 anos, levado pela 
correnteza. O total de pessoas 
afetadas chega a 471.009, con-
forme dados das prefeituras e 
da Sudec. Ainda de acordo com 
os dados, 31.405 pessoas estão 
desabrigadas e 31.391 desalo-
jadas

Pelo menos outras 15,4 
mil pessoas estão desabriga-
das. A previsão meteorológica 
é que os temporais na região 

persistam nos próximos dias, 
o que pode piorar os impactos 
das chuvas.

O Governo Federal já re-
passou R$ 20 milhões aos mu-
nicípios da Bahia atingidos, 
como mostrou o Broadcast 
Político .

O ministro da Cidadania, 
João Roma, está no estado 
para representar o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e prestar 
auxílio aos desabrigados. Ele 
também é pré-candidato pelo 
Republicanos ao governo baia-
no, hoje nas mãos de Rui Costa 
(PT).

Bolsonaro, por sua vez, 
embarcou para São Francisco 
do Sul (SC), onde passará a fes-
ta de Revéillon acompanhado 
da primeira-dama Michelle e 
da filha Laura, de 11 anos, e só 
deve retornar a Brasília no dia 
3 de janeiro.

Ao Broadcast Político, o 
Ministério do Desenvolvimen-
to Regional informou que o 
chefe da pasta, Rogério Mari-
nho, deve ir à Bahia somente 
amanhã de manhã.

Izael Pereira e 
Eduardo Gayer
Agência Estado

Chega a 116 número de cidades 
afetadas pelas chuvas na Bahia 
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A previsão meteorológica é que os 
temporais continuem nos próximos 
dias. Há, pelo menos, 15 mil pessoas 
desabrigadas na região

Foto: Isac Nóbrega/PR

Solidariedade

Governo de São Paulo envia 
equipes de apoio à Bahia

Uma equipe da Coor-
denadoria Estadual de Pro-
teção e Defesa Civil de São 
Paulo, composta por quatro 
agentes, embarcou, ontem 
com destino ao estado da 
Bahia para compor a força-
tarefa enviada pelo governo 
paulista para auxiliar as ví-
timas das chuvas na região.  

Segundo o governo 
de São Paulo, a equipe au-
xiliará na elaboração de 
planos de trabalho, no res-
tabelecimento dos serviços 
essenciais e na organiza-
ção de abrigos para as ví-
timas. Além disso, ajudará 
na mensuração dos danos, 

para auxiliar em caso de 
decretação de situação de 
emergência ou estado de 
calamidade pública.

Na manhã do domin-
go, o governo de São Paulo 
enviou dois helicópteros 
Águia e dois aviões, como 
parte da força-tarefa, para 
auxílio na Bahia. Na oca-
sião, também foram envia-
dos outros 14 profissionais 
do Corpo de Bombeiros e 
do Comando de Aviação da 
Polícia Militar que embar-
caram do Campo de Marte, 
na zona norte da capital 
paulista, e 16 da cidade de 
Ribeirão Preto.

Seis bombeiros já ti-
nham partido na noite de 

sábado (25) da Estação de 
Bombeiros, no bairro do 
Belém, em direção ao sul 
da Bahia, levando um ca-
minhão com cinco embar-
cações.

Segundo informou o 
governo estadual, a força-
tarefa é composta por ofi-
ciais e praças especialistas 
em resgates, salvamento 
e logística e a operação é 
integrada pelo Corpo de 
Bombeiros de São Paulo, 
Comando de Aviação da Po-
lícia Militar, Corpo de Bom-
beiros da Bahia, Fundação 
Florestal, Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e 
voluntários.

Foto: Camila Souza/GOVBA
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O ano de 2021 se en-
cerra para o Brasil com 
39 leilões de infraestru-
tura realizados: 22 de 
aeroportuários, 13 por-
tuários, 3 rodoviários e 1 
ferroviário. O valor con-
tratado em investimen-
tos foi de R$ 40 bilhões. 
“Foi um ano para ficar na 
história. Bem-sucedido 
em termos de parceria”, 
disse o ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas. Desde 
2019, foram 79 leilões 
realizados.  

No programa, ele fez 
um balanço das ações do 
Ministério da Infraestru-
tura este ano.  Freitas 
falou sobre o progra-
ma Pró-Trilhos que tem 
como objetivo expan-
dir o modal ferroviário 
no Brasil e explicou os 
três eixos do programa: 
novas concessões, re-
novações antecipadas 
de contratos existentes 
com inovações de inves-
timentos e um programa 

de autorizações ferro-
viária. “Sem dúvida ne-
nhuma, [o programa] vai 
provocar o maior avanço 
nesse segmento nos últi-
mos cem anos”.

Segundo o ministro 
foram recebidos 49 pe-
didos de autorização, 
o que representa mais 
12.900 quilômetros de 
ferrovias e R$ 165 bi-
lhões de investimentos 
privados. Com isso, a 
participação do modal 
no Brasil deverá passar 
de 20% para 40% e o 
Custo Brasil deve ser re-
duzido em 35%.

A Voz do Brasil
A participação do 

titular do Ministério da 
Infraestrutura faz parte 
da série de entrevistas 
que serão veiculadas no 
programa A Voz do Bra-
sil até o último dia do 
ano. Haverá transmissão 
normal do programa no 
dia 31.

A Voz do Brasil é vei-
culada em todas as emis-

soras de radiodifusão 
brasileiras, entre as 19h 
e às 22h (do horário de 
Brasília), de segunda a 
sexta-feira. O programa 
também pode ser acom-
panhado pelas redes so-
ciais e pelo canal da TV 
Brasil Gov no YouTube.

Foram realizados 
39 leilões em 2021 e 79 
leilões desde 2019, se-
gundo o Ministério da 
Infraestrutura.

Brasil realizou 79 leilões 
de infraestrutura este ano

Foram recebidos 
49 pedidos de 

autorização,  que 
representa mais de 
12 mil quilômetros 
de ferrovias e R$ 
165 bilhões de 

investimentos privados

Para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas “foi um ano para ficar na história e bem-sucedido em termos de  parceria”

        Foto: Divulgação

Agentes vão compor força-tarefa para auxiliar no atendimento às vítimas das chuvas na região 



Mundo

Surto em trabalhadores do setor aéreo provoca o cancelamento de mais de dois mil voos no Hemisfério Norte

O avanço da variante 
Ômicron da Covid-19 no 
Hemisfério Norte levou di-
versos países a bater recor-
de de contágios no feriado 
de Natal e mobilizou go-
vernos dos Estados Unidos, 
Alemanha, França, Itália e 
Reino Unido a planejar no-
vas medidas contra a nova 
cepa do vírus. Em parale-
lo, o cancelamento de voos 
provocado pelo impacto do 
surto em trabalhadores do 
setor aéreo nesses países 
ainda afeta o transporte 
aéreo nesses países, com 
mais de 2 mil viagens sus-
pensas só ontem

Casos
A França e o Reino Uni-

do superaram nos últimos 
dias a marca de 100 mil 
casos diários, enquanto os 
Estados Unidos passaram 
de 200 mil. Outros recor-
des de contágio foram ba-
tidos também na Irlanda, 
Itália e na Austrália. 

Estados Unidos
Autoridades dos Esta-

dos Unidos temem que o 

número de casos ultrapas-
se 1 milhão por dia, um nú-
mero quatro vezes maior 
do que o pior momento da 
pandemia no país até ago-
ra. O setor aéreo dos EUA 
vive uma série de cancela-
mentos de viagens nos úl-
timos dias em virtude do 
contágio de equipes de co-
missários, pilotos e pessoal 
de apoio em aeroportos. Só 
nos Estados Unidos, foram 
800 cancelamentos na ma-
nhã de ontem.

A situação em alguns 
Estados, principalmente na 
costa leste e no sul dos Esta-
dos Unidos é preocupante. 
“Estamos falando de festa 
de Ano Novo e eu recomen-
do de maneira muito firme 
que é melhor ficar longe de-
las este ano”, disse o princi-
pal assessor de Biden para 
a pandemia, Anthony Fauci. 
“Precisamos ser extrema-
mente cuidadosos.”

Europa
A situação se agrava 

também na Europa, onde 
a França vai adotar novas 
medidas de restrição de-
pois de ter ultrapassado 
100 mil casos por dia. A 

tendência é um endureci-
mento nas regras do passa-
porte sanitário, permitindo 
atividades de lazer apenas 
para quem estiver vacinado 
completamente. O governo 
francês estuda também um 
toque de recolher na noite 
de Ano Novo para impedir 
aglomerações.

A Alemanha decidiu 
limitar atividades públi-
cas e privadas para deter 
o avanço da Ômicron, mes-
mo com uma tendência de 
queda nos contágios para 
os próximos dias. A Itália 
decidiu antecipar o prazo 
da dose de reforço para 
quatro meses.

Agência Estado

Covid: Ômicron provoca caos 
em aeroportos de vários países
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Restrições e lockdown em 

A cidade chinesa de Xian endure-
ceu as restrições à circulação dentro 
de seus limites ontem, quando iniciou 
uma nova rodada de exames no quin-
to dia de um lockdown de seus 13 
milhões de habitantes. Xian relatou 
150 casos novos sintomáticos do novo 
coronavírus no último domingo, uma 
ligeira queda em relação aos 155 do 
dia anterior, e autoridades alertaram 
que pessoas que desobedecerem as 
regras de circulação ou de exames 
podem enfrentar detenção e multas.

O número de casos de Xian con-
tinua minúsculo quando comparado 
ao de muitos focos em outros países, 
mas autoridades impuseram restrições 
rigorosas à circulação para quem está 
na cidade e de partida, alinhando-se a 
uma iniciativa do governo para conter 
surtos de imediato.

Autoridades não anunciaram ne-
nhuma infecção pela variante Ômicron 
do novo coronavírus entre os 635 casos 
confirmados em Xian entre 9 e 26 de 
dezembro. A China só detectou um pu-
nhado de infecções pela Ômicron em 
viajantes estrangeiros e no sul do país.

Nacionalmente, a China relatou 
162 casos sintomáticos no domingo, 
mais do que os 158 do dia anterior. 
A cifra é a maior desde que o boletim 
diário oficial começou a classificar 
portadores assintomáticos separa-

damente no final de março do ano 
passado.

Desde a semana passada, os mo-
radores de Xian não podem deixar a 
cidade sem permissão de seus empre-
gadores ou das autoridades.

Desde ontem, nenhum veículo pode 
circular pelas ruas, a não ser para con-
trole do vírus ou para fins de subsistên-
cia. Os violadores podem ser submetidos 
a até 10 dias de detenção policial e 
multas de 500 iuanes (78,48 dólares).

Também ontem, a cidade instruiu 
os moradores a não saírem de casa a 
menos que estejam fornecendo amos-
tras para uma nova rodada municipal 
de exames. Pessoas de áreas sob risco 
menor poderão sair para comprar itens 
necessários se tiverem exames negati-
vos, disse o governo municipal.

As pessoas que se recusarem a 
seguir as regras durante a realização 
de exames, que incluem ficar a 1 metro 
de distância uma das outras nas filas, 
também estão sujeitas a detenção e 
multas, informou a polícia.

Xian ainda lançou uma campanha 
de desinfecção de âmbito municipal, 
acionado agentes que borrifam solu-
ções que matam patógenos em ruas 
e edifícios.

Dongyan Jin, virologista da Uni-
versidade de Hong Kong, disse que 
a desinfecção em massa de áreas e 
superfícies ao ar livre parece desne-
cessária, dado o risco baixo de pessoas 
contraírem Covid-19 nestes locais com 
tão poucas pessoas fora de casa.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o governo trabalha para vacinar mais norte-americanos

Foto: Fotos Públicas

Roxanne Liu e
Gabriel Crossley
Agência Estado

Biden alerta sobre hospitalizações

O presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, voltou a alertar 
para a gravidade da Covid-19 
no país. Em breves declarações 
públicas durante uma reunião 
virtual com governadores sobre 
a crise de saúde, ele considerou 
que o quadro nos EUA é melhor 
que no auge da pandemia, mas 
notou que as hospitalizações têm 
aumentado.

Biden disse que o governo tra-
balha para reforçar o acesso a testes 
para detectar o vírus, bem como para 
vacinar mais norte-americanos.

Ele voltou a insistir sobre a ne-
cessidade de se imunizar, notando 
que há ainda milhões no país sem 
vacina, mesmo com a disponibili-
dade existente.

Segundo Biden, a administração 
“obviamente precisa fazer melhor” na 
questão da disponibilidade de testes 
no país.

Agência Brasil 

Coreia do Sul libera pílula da Pfizer

A Coreia do Sul autorizou o uso 
emergencial do comprimido antiviral 
contra Covid-19 da Pfizer, o primei-
ro do tipo a ser adotado no país, 
informou o Ministério da Segurança 
Alimentar e Farmacológica ontem.

Na semana passada, a Co-
reia do Sul reativou restrições de 
distanciamento rígidas que havia 
amenizado em novembro, porque 
uma série de novas infecções diárias 
recordes e casos graves sobrecarre-
garam os serviços médicos, apesar 
de um índice de vacinação de mais 
de 92% entre as pessoas de 18 anos 
ou mais.

O tratamento oral antiviral da 
Pfizer, batizado de Paxlovid, “deve 
ajudar a evitar uma deterioração 
grave de pacientes internados em 
centros de tratamento residenciais 

ou sendo tratados em casa” ao 
diversificar os tratamentos contra 
coronavírus para além das inje-
ções usadas atualmente, disse o 
ministro da Segurança Alimentar e 
Farmacológica, Kim Gang-lip, em 
um briefing à imprensa.

O remédio será usado em adul-
tos e crianças de 12 anos ou mais de 
mais de 40 quilos com sintomas entre 
suaves e moderados e com risco alto 
de desenvolver um caso grave de 
coronavírus devido a fatores como 
doenças preexistentes.

Outro tratamento oral contra o 
coronavírus chamado molnupiravir, 
desenvolvido pela MSD, solicitou 
uma autorização de uso emergencial 
no início deste mês, mas o ministério 
ainda está analisando o pedido por 
necessitar de informações adicionais 
sobre a eficácia do medicamento, 
disse Kim.

Agência Brasil

Estamos falando 
de festa de Ano Novo e 

eu recomendo, de 
maneira muito 

firme, que é melhor 
ficar longe delas este 
ano. Precisamos ser 

extremamente 
cuidadosos       

Mas as medidas 
nucleares 

significativas do 
país alarmaram 
rivais regionais e 

potências mundiais

Por acordo nuclear

Irã insiste em exportar petróleo em meio a negociações

O Irã insistiu, ontem, 
que os Estados Unidos e 
seus aliados se compro-
metam a autorizar Teerã 
a exportar seu petróleo 
enquanto as negociações 
para restaurar o acordo 
nuclear são retomadas 
em Viena. Comentários do 

ministro das Relações Ex-
teriores iraniano, Hossein 
Amirabdollahian, sinali-
zam que o Irã está pressio-
nando sua posição antes 
das negociações, que têm 
lutado para avançar e fo-
ram suspensas no início 
deste mês, após uma ro-
dada marcada por tensões 
sobre novas demandas de 

Teerã. Em entrevista a re-
pórteres em Teerã, Ami-
rabdollahian disse que o 
Irã quer que a próxima 
rodada de negociações se 
concentre em sua indús-
tria de petróleo atingida 
por sanções.

O objetivo é chegar 
“ao ponto em que o petró-
leo iraniano seja vendido 

facilmente e sem barreiras 
e seu dinheiro chegue às 
contas bancárias do Irã”, 
disse ele.

Paralelamente, ontem, 
o porta-voz do Ministé-
rio do Exterior iraniano, 
Saeed Khatibzadeh, disse 
que seria “intolerável” o 
Ocidente exigir qualquer 
coisa de Teerã além do 

cumprimento do acordo 
original. O Irã insiste que 
seu programa nuclear é 
pacífico. Mas as medidas 
nucleares significativas do 
país alarmaram rivais re-
gionais e potências mun-
diais. Diplomatas alerta-
ram que o tempo está se 
esgotando para restaurar 
o acordo.

Agência Estado
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Com avanço da vacinação contra a Covid, consumidor saiu de casa, movimentando as lojas na semana do Natal

Gerentes de vendas do 
comércio varejista de João 
Pessoa estão comemoran-
do as vendas realizadas na 
semana que antecedeu o 
Natal. Para eles, as vendas 
foram além das expectativas 
principalmente no segmen-
to de vestuário e calçados. 
Para esta última semana do 
ano, a proposta do comércio 
é vender todos os produtos 
que ficaram nas lojas através 
do já tradicional “saldão da 
virada”. Também conhecido 
como liquidação do Natal.

Para o gerente de ven-
das de loja do Centro da 
capital, Roberto Firmino, as 
vendas de Natal surpreen-
deram. “Tanto os lojistas 
como os consumidores fi-
caram satisfeitos com as 

compras. Nós fizemos ofer-
tas que valeram a pena e o 
consumidor, confiante na 
vacinação contra a Covid-19, 
saiu de casa sem medo de ir 
às compras, coisa que não 
aconteceu no ano passado”, 
lembrou o gerente.

Para os comerciantes, 
as expectativas de vendas 
para a última semana do 
ano também são as melho-
res possíveis porque muita 
gente aproveita o período 
que é de ofertas de estoque 
dos produtos que não foram 
vendidos no Natal. Para o 
gerente João Evangelista, 
“as vendas neste período 
são significativas porque a 
maioria das pessoas conti-
nua aproveitando o décimo 
terceiro salário para fazer 
compras”.

Segundo o presidente da 
Câmara dos Dirigentes Lo-

jistas (CDL) de João Pessoa, 
Nivaldo Vilar, a instituição 
ainda não tem os números 
referentes à semana que an-
tecedeu o Natal. Ele garantiu 
que esse balanço será divul-
gado no mês de janeiro, mas 
acredita que foi bem supe-
rior ao ano de 2020. Sobre 
as vendas pela internet, ele 
revelou que elas foram 18% 
superiores ao ano passado.

“Os produtos mais pro-
curados durante o Natal fo-
ram vestuário, sapatos, ce-
lulares e eletroeletrônicos”, 
revelou Nivaldo Vilar, enfa-
tizando que o segmento que 
mais lucra na última semana 
do ano é o da área de alimen-
tação e bebidas, ou seja, ba-
res e restaurantes.

Empregos temporários
No que diz respeito ao 

número de empregos tempo-

rários em João Pessoa, o pre-
sidente da CDL-JP afirmou 
que a previsão para o perío-
do é de que fossem abertas 
1.800 vagas. Pesquisas apon-
tam que aproximadamente 
12% dos profissionais que 
buscaram os empregos tem-
porários deverão ser efetiva-
dos. Mas esse número só vai 
ser divulgado no mês de ja-
neiro. Ainda segundo Nival-
do, as contratações tiveram 
início no mês de agosto e se 
intensificaram até o início 
deste mês.

O maior número de va-
gas neste período foi dis-
ponibilizado para os cargos 
de vendedor, operadores de 
caixa e embaladores, mais 
voltadas para atividades no 
comércio calçadista, de ves-
tuário e supermercados. Os 
salários oferecidos oscilaram 
entre R$ 1,3 mil e R$ 1,5 mil.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Comércio festeja vendas e já 
prepara “saldão da virada”

Opinião Juna Maria de Sousa L. Galvão
Diretora-executiva da MRV

Engenheiras, armadoras, soldadoras, 
pedreiras, carpinteiras, serralheiras, 
encarregadas de obras, operadoras de 
máquinas... Eis aqui uma lista de designações 
profissionais muito comuns no universo da 
construção civil, mas que até hoje nos soam 
estranhas quando flexionadas no feminino, tão 
raras são as vezes que ouvimos (ou falamos) de 
mulheres que exercem esses ofícios.

Afinal, são funções historicamente 
associadas ao público masculino, a ponto 
de até nos despertar vieses conflitantes 
quando expressadas. Evidência clara de que 
a equidade de gênero, neste segmento, ainda 
é algo bastante distante da realidade.

As profissões mencionadas, aliás, só 
exemplificam um cenário presente em 
centenas de outras atividades do ramo da 
Construção Civil - um setor essencialmente 
masculino, mesmo nas ocupações de chefia 
e nas funções que não requerem uso de força 
física para desempenhá-las.

O dado mais recente do Ministério 
da Economia (Rais 2016) aponta que as 
mulheres representam apenas 9,9% dos 
profissionais do segmento.

Portanto, buscar o equilíbrio dessa 
proporção é um desafio ousado aos gestores 

de companhias que têm a agenda ESG entre 
suas diretrizes de governança.

Um desafio ousado, mas válido! – 
importante ressaltar. Não só pela questão 
da igualdade de oportunidades, tendo em 
vista que a construção civil é um dos setores 
que mais emprega no país e, neste momento 
de crise, pode servir de salvaguarda para 
milhões de chefes de família – homens ou 
mulheres. Mas, também, pelo entendimento 
de que a diversidade contribui para o melhor 
desempenho das corporações - conforme já 
identificado por inúmeros estudos – e pode 
ser aplicada à Construção Civil. Por que não?

Como representante do setor há quase 
20 anos e atualmente diretora-executiva da 
maior empresa da construção da América 
Latina, posso afirmar seguramente (e por 
experiência própria) o quanto a presença 
feminina tem impactado positivamente 
as nossas operações. Ao passo que cresce 
a proporção de mulheres em nosso time, 
cresce também o desempenho dos negócios, 
seja em volume, seja em dividendos, seja 
em expansão. Os números de mercado 
são testemunhas disso e reforçam essa 
visão pragmática, que é acompanhada de 
resultados bastante positivos.

Em um esforço conjunto, conseguimos 
elevar a representatividade feminina em 
quase 14%, de 2019 para 2020, em nossos 
quadros gerais. Alcançamos a marca de 
quatro mil mulheres, que hoje representam 
mais de 20% do total de funcionários da 
companhia – mais que o dobro da média 
verificada no setor.

O exemplo começou ‘de cima’, assim 
pode-se dizer. Ou seja, a partir dos cargos de 
liderança. Atualmente, 1/5 dessas posições 
são ocupadas por mulheres. Nos conselhos 
administrativos das empresas que compõem 
nossa holding, essa proporção chega hoje a 
37,5% - mais que o triplo da média verificada 
no Brasil, que é de 11%, segundo estudos 
divulgados pelo IBGC (Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa).

Desta forma, podemos afirmar que 
flexionamos em gênero, número e grau a 
composição de nossos quadros profissionais, 
pois além de valorizar a presença feminina, 
houve aumento de contratação e de presença 
em postos-chaves. Hoje, as designações 
citadas no início deste artigo já não soam 
mais tão estranhas a nós, pois estão ficando 
cada vez mais presentes no nosso dia a dia.

Esse esforço,  inclusive ,  teve o 

reconhecimento da ONU Mulheres, que no 
último mês de novembro nos concedeu o 
selo Women on Board (WOB). Trata-se de 
um estímulo às empresas que valorizam a 
equidade de gênero - e que também serve de 
exemplo às demais.

No Brasil, pouco mais de 40 empresas 
conquistaram esse selo, desde 2020, quando 
foi lançado.  Número baixo, se levado em 
conta que o principal critério exigido é ter, 
pelo menos, duas mulheres nos conselhos 
administrativos ou consultivos – ou seja, 20% 
de representatividade.

Nesse contexto, a Construção Civil 
mais uma vez se destaca na agenda ESG, 
ao reconhecer a necessidade de melhor 
estruturar suas relações sociais, em busca 
de um ambiente mais plural e diverso, mesmo 
com as aparentes inflexões de gênero que 
culturalmente ainda nos distanciam desse 
propósito.

Esse processo de disrupção, como se pode 
ver, já está em curso. Portanto, que venham 
muitas gesseiras, encanadoras, arquitetas, 
diretoras, conselheiras, supervisoras, 
executivas e todas as demais mulheres dispostas 
a transformar esse universo. Elas são bem-
vindas e, sem dúvida, fazem toda a diferença.

Construção civil, flexionada em gênero, número e grau

Ibovespa 

-0,40%
R$ 5,641

-0,5%
R$ 6,387

-0,26%
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+0,66%
105.582 pts
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Troca de produtos
No fim de ano é comum as lojas ficarem 

lotadas de pessoas que desejam trocar ou fazer 
alguma reclamação dos presentes. De acordo 
com informações da Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon-PB), os consumi-
dores devem ficar atentos no momento da compra 
e procurar saber qual a política de troca da loja.

Para a troca de produtos, cada loja tem sua 
política. Por exemplo, para troca de móveis e 
eletroeletrônicos, geralmente é dado um prazo de 
sete dias. Mas isso ocorre em pequena escala em 
lojas de móveis ou eletrônicos, e acontece mais 
em lojas de sapatos ou vestuário. Em algumas 
lojas, o prazo para troca de produtos é de apenas 
72 horas após a compra. Outras, a exemplo de 
algumas lojas de calçados, o prazo para troca de 
uma compra é de 30 dias, desde que o consumi-
dor apresente a nota fiscal da compra.

De acordo com o Procon-PB, a troca de pro-
dutos sem defeitos comprados em loja física não 
é obrigatória, mas se o estabelecimento decidir 
por essa prática deve informar ao consumidor 
no momento da compra. Quando o problema 
for por tamanho que não ficou adequado, cor 
ou modelo que não agradou, o fornecedor só é 
obrigado a efetuar a troca do produto se tiver se 
comprometido no momento da compra.

As condições para fazer a troca (prazo, local, 
dias e horários específicos) devem estar na eti-
queta do produto, na nota fiscal ou em um cartaz 
na loja. Para ter seus direitos resguardados na 
hora da troca, o consumidor deve guardar a nota 
fiscal ou recibo de compra, termo de garantia e 
a etiqueta no produto.

O Procon-PB recomenda que antes de fazer 
qualquer compra, o cliente deve perguntar sobre 
a política de troca do estabelecimento. Normal-
mente, as lojas oferecem a opção de troca, mas é 
importante esclarecer que se trata de uma mera 
cortesia, gentileza do estabelecimento, política do 
bom relacionamento entre comércio e consumi-
dor para agradar o cliente e tentar nova venda.

Caso a compra seja efetivada pela internet, o 
cliente tem sete dias, a partir da data de entrega, 
para devolver o item por não ter gostado, por não 
ter sido como estava na foto ou por não servir. 
A devolução ou troca não pode ter custo para o 
consumidor, o dinheiro deve ser devolvido e não 
pode ser em forma de vale-compras.
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Vendas na semana do Natal 
superaram as registradas 
no mesmo período de 2020
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Desligamento das datas limites permite que contribuinte possa efetuar o pagamento até 12 de janeiro de 2022
O prazo para o contri-

buinte paraibano aderir ao 
Refis do ICMS termina na 
próxima quinta-feira, mas 
uma das vantagens do novo 
Programa de Regularidade 
Fiscal do Governo da Paraíba 
é que o pagamento pode ser 
feito até o dia 12 de janeiro 
de 2022, tanto na opção da 
cota única à vista ou a pri-
meira parcela na modalidade 
do parcelamento em até 60 
meses. 

“O mais interessante do 
Refis deste ano é que há essa 
flexibilidade, pois houve des-
ligamento das datas limites 
de adesão e do pagamento. O 
contribuinte deve aderir ao 
Refis até o dia 30 de dezem-
bro e aplicar, por exemplo, o 
dinheiro reservado ao Refis 
em algum investimento, pa-
gando apenas no dia 12 de 
janeiro de 2022. O valor será 
o mesmo se ele pagar este 
ano ou em janeiro”, reforçou 
o secretário de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB), Marialvo 
Laureano.

Opções e vantagens
Todos os débitos de 

ICMS atrasados até 31 de ju-
lho deste ano poderão ser re-
negociados, inclusive os que 
estão na dívida ativa, com 
vantagens e descontos espe-
ciais. Há duas modalidades 
de pagamento: a primeira é 
o pagamento à vista em cota 
única, que tem redução de 
80% das multas punitivas e 
moratórias, além de 70% das 
multas acessórias; e o paga-
mento parcelado.

Na modalidade parce-
lada, há duas opções: o par-
celamento em até 30 meses, 
que concede redução de 60% 

das multas punitivas e mora-
tórias, com 50% dos juros de 
mora; e o parcelamento em 
até 60 meses, que concede 
redução de 40% das mul-
tas punitivas e moratórias, 
e 30% dos juros de mora. É 
bom lembrar que no paga-
mento de parcela em atraso 
serão aplicados os acrésci-
mos legais previstos na legis-
lação tributária estadual.

Como fazer
Para aderir ao Refis de 

ICMS, os empresários ou res-
ponsáveis precisam se deslo-
car a uma das 20 repartições 
fiscais do Estado, enquanto 
para as empresas com do-
micílio em João Pessoa e Ba-
yeux, há duas maneiras de 
fazer a adesão: presencial-
mente, na repartição fiscal, 
ou então via e-mail. Na opção 
do e-mail, os contribuintes 
de João Pessoa e de Bayeux 
precisam enviar a solicitação 
de sua adesão ao endereço 
eletrônico refis2021@sefaz.
pb.gov.br

Atendimento presencial
O contribuinte pode fa-

zer adesão presencial em 20 
cidades da Paraíba onde há 
repartição fiscal do Estado 
(Centros de Atendimento e 
Unidades de Atendimento ao 
Cidadão). Vejam a cidade e o 
endereço dos cinco centros 
de atendimento ao cidadão 
da Sefaz-PB no link https://
www.sefaz.pb.gov.br/insti-
tuciona/centro-atendimen-
to-cidadao  e também as 15 
unidades de atendimento 
da Sefaz-PB no link  https://
www.sefaz.pb.gov.br/ins-
tituciona/unidade-atendi-
mento-cidadao 

Refis do ICMS: adesão segue 
até quinta-feira na Paraíba 
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Em 20 municípios paraibanos, contribuinte pode fazer adesão presencial, mas há também o formato digital para quem não quiser se deslocar até a repartição

Após o feriado de Na-
tal, quando as agências 
trabalharam em horário 
reduzido, os bancos reto-
maram ontem o horário 
normal de funcionamen-
to, das 10h até 16h. Segun-
do a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), o 
último dia útil para aten-
dimento ao público, com 
expediente normal para 
a realização de todas as 
operações bancárias so-
licitadas pelos clientes, 
será 30 de dezembro. No 
dia 31, as agências ban-
cárias não vão abrir para 
atendimento.

A Febraban lembra 
que as agências bancá-
rias não funcionam em 
feriados oficiais, sejam 
municipais, estaduais ou 
federais. Dessa forma, os 
bancos não funcionam 
nos dias de Natal e de 
Ano-Novo.

Nesses casos, a Fe-
braban orienta a popu-
lação a utilizar os meios 
eletrônicos de atendi-
mento bancário, como 
mobile e internet ban-
king, caixas eletrônicos, 
banco por telefone e cor-
respondentes para fazer 
transações financeiras.

Além disso, os car-
nês e contas de consumo 
(como água, energia, te-
lefone, etc.) vencidos no 
feriado poderão ser pagos 
sem acréscimo no dia útil 
seguinte. Normalmente, os 
tributos já estão com as da-
tas ajustadas ao calendário 
de feriados, sejam federais, 
estaduais ou municipais.

Os clientes também 
podem agendar os pa-
gamentos das contas de 
consumo ou pagá-las 
nos caixas automáticos. 
Já os boletos bancários 
de clientes cadastrados 
como sacados eletrôni-
cos poderão ser agenda-
dos ou pagos por meio 
do Débito Direto Autori-
zado (DDA).

Agências 
bancárias 
funcionam 
até quinta
Luciano Nascimento
Agência Brasil

A campanha Fique em 
Dia com a Cagepa entra na 
última semana de realiza-
ção. O prazo já havia sido 
prorrogado no final do mês 
de novembro e, portanto, 
os clientes da Companhia 
com alguma pendência 
agora têm até a próxima 
sexta-feira para aproveita-
rem as condições facilita-
das para o acerto dos dé-
bitos. Descontos de até 
100% em multas e juros e 

parcelamento da dívida em 
até 60 vezes estão entre os 
benefícios da campanha.

 Os clientes interessados 
em aproveitar o benefício 
precisam apenas entrar em 
contato com um dos canais 
de atendimento da compa-
nhia, tendo em mãos o RG, o 
CPF e uma fatura de água.

 De acordo com balan-
ço divulgado pela diretoria 
comercial da Cagepa, mais 
de 25 mil clientes negocia-

ram suas dívidas por meio 
da campanha, nos primei-
ros 45 dias de ação no es-
tado. 

 “Na primeira etapa do 
‘Fique em Dia’, que ocorreu 
no mês de novembro, tive-
mos um volume de mais de 
R$ 24 milhões de dívidas 
negociadas. É um recorde 
em relação à campanha de 
2020”, afirmou o diretor 
Comercial da companhia, 
Isaac Veras.

Campanha da Cagepa se 
encerra na próxima sexta

PARA PARTICIPAR DA CAMPAnhA, EnTRE EM ConTATo:

n  Call Center 115;
n WhatsApp (83) 98198-4495;
n Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br;
n Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br;
n Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS;
n Atendimento presencial, com agendamento prévio, nas lojas de João Pes-
soa (Camilo de Holanda e preferencialmente Casa da Cidadania de Manga-
beira), Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal e Cajazeiras. 
n Nesse caso, o agendamento pode ser feito pelo site agendamentos.pb.
gov.br, pelo 115, pelo WhatsApp (83) 98198-4495, pelo aplicativo da Cage-
pa, e também por meio da atendente virtual Acqua.

Produtor rural pode garantir 
desconto na conta da energia

Os produtores rurais 
da Paraíba podem garantir 
descontos de 10% a 40% na 
conta de energia. Para ter di-
reito ao benefício, entretanto, 
precisam atualizar o cadastro 
na Energisa até o dia 31 deste 
mês. Desde julho, a conces-
sionária tem informado os 
clientes do programa sobre a 
atualização cadastral através 
de cartas e da própria conta 
de energia.

O procedimento pode ser 
feito pela internet, sem a ne-
cessidade de deslocamento 
até as agências. O produtor 
deve entrar em contato com 
a Energisa pelo WhatsApp 
(83) 99135-5540. Após o 
contato, o próprio sistema vai 
orientando o produtor passo 
a passo de como fazer, enviar 
as fotos dos documentos e 
concluir a atualização.

A lista de documentos, 
que varia de acordo com a ati-
vidade exercida na unidade, 
pode ser verificada também 
no WhatsApp selecionando a 
opção “9 – Ver todos os servi-
ços”, e depois o item “16 – Re-
cadastramento rural”.

Têm direito ao benefício 
clientes que exercem ativida-
des como agropecuária rural 
ou urbana, residencial rural, 
cooperativa de eletrificação 
rural, agroindustrial, aquicul-
tura e irrigação, serviço públi-
co de irrigação rural e escola 
agro técnica.

Atualmente, 52 mil clien-
tes são cadastrados no pro-
grama da Tarifa Rural, só aqui 
na Paraíba. Há, ainda, outros 
24 mil clientes que têm direi-
to ao benefício, mas não usu-
fruem do desconto por não 
terem se cadastrado ainda.

A Tarifa Rural é um dos 
principais programas sociais 
do setor elétrico brasileiro e 
proporciona o desconto de 
10% a 40% no pagamento da 
conta de energia, dependendo 
do tipo de atividade realizada 
na unidade. Para manter o be-
nefício, é preciso estar com o 
cadastro sempre atualizado.

Para ter direito ao 
benefício, usuário 
precisa atualizar o 

cadastro na Energisa 
até o dia 31. Pelo 

menos 24 mil clientes 
não realizaram a 

atualização cadastral

Prova de vida

Prazo termina no dia 
31 para aposentados

Termina na próxima 
sexta-feira o prazo para 
aposentados, pensionis-
tas e anistiados políticos 
do Executivo federal que 
não realizaram a pro-
va de vida entre janei-
ro de 2020 a setembro 
de 2021 comprovarem 
vida.

A obrigatoriedade 
da prova de vida estava 
suspensa, como medida 
de prevenção ao contágio 
pela Covid-19, mas vol-
tou a ser exigida a partir 
de outubro de 2021.

Segundo a Secreta-
ria de Gestão do Minis-
tério da Economia, para 
realizar a prova de vida, 
os aposentados, pensio-
nistas e anistiados de-
vem comparecer presen-
cialmente a uma agência 
do banco onde recebem 
o pagamento, munidos 
de documento de identi-
ficação com foto.

Prova digital
Também é possível 

realizar a prova de vida 
digital. Para isso é ne-

cessário ter a biometria 
(identificação digital) já 
cadastrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
ou no Departamento Na-
cional de Trânsito (De-
natran).

No celular, é neces-
sário instalar o aplica-
tivo gov.br, por meio do 
qual é realizada a vali-
dação facial. O acompa-
nhamento da situação 
da prova de vida, assim 
como a obtenção do seu 
comprovante e notifi-
cações para lembrar o 
prazo da realização são 
realizados pelo aplica-
tivo SouGOV.BR, desen-
volvido exclusivamente 
para servidores ativos, 
aposentados e pensio-
nistas da Administração 
Pública Federal.

Independentemen-
te do canal em que rea-
lizou a prova de vida, 
o beneficiário pode 
consultar sua situação 
pelo aplicativo SouGOV.
BR, disponível nas lojas 
Google Play e App Sto-
re, ou pelo computador, 
acessando www.gov.br/
sougov.

Agência Brasil

Foto: Secom-PB
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Deflagrada em agosto, ação teve por objetivo combater o garimpo ilegal e expulsar não-indígenas do espaço yanomami

Deflagrada no fim de agos-
to deste ano para combater o 
garimpo ilegal e expulsar não
-indígenas da terra indígena 
yanomami, no Norte do país, 
a chamada Operação Yanoma-
mi já resultou na apreensão de 
111 aeronaves, das quais 22 
foram inutilizadas.

Segundo balanço divul-
gado ontem pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), dez balsas, 11 veículos 
e quatro tratores usados para 
cometer crimes ambientais 
também já tinham sido des-
truídos até o último fim de 
semana.

Além disso, o comba-
te às ilegalidades ao redor e 
no interior da maior reserva 
de usufruto indígena do país 
também resultou na prisão 
de 38 pessoas e na apreensão 
de cerca de 30 mil quilos de 
minério e 850 munições. No 
total, 87 pistas de pouso e três 
portos clandestinos foram fis-
calizados.

Coordenada pela Secre-
taria de Operações Integradas 
(Seopi) do MJSP, a iniciativa 
congrega esforços de diversos 
órgãos federais, entre eles as 
Polícias Federal e Rodoviária 
Federal; os Institutos Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio); agências re-

guladoras; Força Nacional de 
Segurança Pública; Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e 
Ministério da Defesa.

“Esta é uma resposta do 
Governo Federal na proteção 
dos indígenas e no combate 
aos crimes ambientais e de-
monstra que o trabalho in-
tegrado das forças e órgãos 
federais trazem bons resulta-
dos”, afirmou, em nota, o mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Torres.

Ainda segundo o balanço, 
no mês de dezembro foram 
distribuídas mais de 1 mil ces-
tas básicas na região, totali-
zando 25 toneladas de alimen-
tos. A medida foi um trabalho 
conjunto com a Funai, com 
avião disponibilizado pela 
Força Aérea Brasileira (FAB).

Com cerca de 9,66 mi-
lhões de hectares (cada hecta-
re corresponde, em média, às 
medidas de um campo de fute-
bol oficial), a reserva Yanoma-
mi abrange parte do território 
de Roraima e do Amazonas. 
A extensa área de vegetação 
preservada, duas vezes supe-
rior à dimensão do estado do 
Rio de Janeiro, atrai a cobiça 
de garimpeiros e madeireiros, 
provocando conflitos entre in-
dígenas e não-indígenas.

Histórico
Segundo a Associação Ya-

nomami Hutukara, entidade 
que reúne representantes de 
todos os povos indígenas que 
vivem na reserva criada em 

Alex Rodrigues 
Agência Brasil

Operação apreende mais de 
100 aviões em terra indígena
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1992, cerca de 20 mil garimpei-
ros atuam ilegalmente na área 
demarcada, desmatando a flo-
resta, contaminando os cursos 
d’água com mercúrio e iodo e 
erodindo as margens dos rios.

Em maio deste ano, a as-
sociação denunciou uma série 
de ataques às comunidades es-
palhadas pelo interior da terra 
indígena.

Ainda na primeira quin-
zena de maio, a Justiça Fede-
ral determinou que a União 

mantenha efetivo armado, de 
forma permanente, na comu-
nidade Palimiú, para garantir 
a segurança dos moradores 
e evitar novos ataques como 
o denunciado no dia 10 de 
maio. A decisão judicial tam-
bém estabeleceu que a Funai 
auxilie as forças de segurança 
no contato com os indígenas e 
no gerenciamento das relações 
interculturais.

Dez dias depois, foi a vez 
do ministro Luís Roberto Bar-

roso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decretar que a 
União garantisse, por todos os 
meios necessários, a proteção 
da vida e da saúde das popu-
lações indígenas nas terras 
demarcadas dos povos yano-
mami e munduruku.

A decisão de Barroso 
atendeu a um pedido da Arti-
culação dos Povos Indígenas 
do Brasil (Apib), que pedia a 
retirada urgente dos invaso-
res, sobretudo do território 

demarcado dos yanomami, 
“diante da iminência de um ge-
nocídio e da escalada de disse-
minação de malária e Covid-19 
na área referida por garimpei-
ros ilegais”.

Desde 2020, uma Ação 
Civil Pública ajuizada pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
pede que autoridades federais 
retirem da área todos os não
-indígenas não autorizados a 
permanecer no interior da re-
serva.

Até junho de 2023

MEC unificará dados de estudantes em único aplicativo

O Ministério da Educa-
ção pretende, em 18 meses, 
unificar em um aplicativo 
informações da trajetória 
dos estudantes. A expecta-
tiva é de que uma primeira 
versão do produto, chama-
do Jornada do Estudante, 
seja disponibilizada ainda 
no primeiro semestre de 
2022, conforme disse à Rá-
dio Nacional o subsecretá-
rio de Tecnologia do MEC e 
gestor da unidade respon-

sável pelo projeto da Jor-
nada do Estudante, André 
Castro.

“Historicamente já ti-
vemos iniciativas do MEC 
visando uma ID estudantil 
que alcançava um ponto 
desse projeto. Agora vimos, 
com a nova proposta, um 
produto mais amplo, a ser 
construído de forma con-
junta com a Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(UFSC)”, disse o subsecre-
tário.

Segundo ele, a equipe 
ministerial identificou, em 

outubro, “um gap e uma 
série de oportunidades de 
avanço nos planos de trans-
formação digital do MEC”. 
Desde então, o ministério 
mapeou serviços e definiu 
“eixos estratégicos” de pro-
dutos de transformação di-
gital.

“Um desses eixos é o 
projeto da Jornada do Es-
tudante. A ideia é ser um 
produto que possa ser en-
tregue direto ao estudante. 
Como pano de fundo tere-
mos capacidade de gestão 
de dados e serviços para 

que os alunos acessem isso 
de forma facilitada”, disse.

Segundo Castro, quan-
do entrar em operação, o 
aplicativo representará 
também um canal direto 
de comunicação com os 
estudantes para divulgar 
“iniciativas, programas ou 
oportunidades” disponibi-
lizadas pela pasta. “Hoje, o 
MEC não dispõe de um ca-
nal efetivo de diálogo direto 
com o estudante”, disse.

“A ideia é que, a longo 
prazo, toda pessoa que es-
tudou ou realizou jornada 

acadêmica possa ter suas 
informações nesse aplicati-
vo de forma integrada, au-
têntica e reconhecida pelo 
MEC”, complementou.

A Jornada do Estudante 
faz parte do escopo da Rede 
Aprender, que tem como 
proposta implementar a 
plataforma de interopera-
bilidade da educação brasi-
leira.

Segundo o MEC, o apli-
cativo será disponibilizado 
gratuitamente na loja do 
Gov.br para as plataformas 
Android e IOS.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil A ideia é que, 

a longo prazo, toda 
pessoa que estudou 
ou realizou jornada 

acadêmica possa 
ter suas informações 
nesse aplicativo de 
forma integrada, 

autêntica e reconhecida 
pelo MEC 

A última semana do ano 
sinaliza para uma melhoria 
nos níveis dos reservatórios 
de usinas hidrelétricas de 
todo o país, é o que aponta o 
Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS). De acor-
do com boletim mensal do 
órgão, no período de 25 a 31 
de dezembro, o volume de 
água estará maior em todos 
os quatro subsistemas: Nor-
te, Sul, Sudeste/Centro-Oes-
te e Nordeste, onde deve 
ser registrado o maior vo-
lume, com os reservatórios 
em 50% da sua capacidade, 

devido às chuvas acima da 
média na bacia do Rio São 
Francisco.

De acordo com o bo-
letim, a semana operativa 
mantém o padrão obser-
vado das últimas semanas, 
com a formação de um sis-
tema de baixa pressão, ao 
largo da costa da região Sul, 
que favorece a formação de 
um novo corredor de umi-
dade.

“Portanto, há previ-
são de precipitação acima 
da média semanal para as 
bacias dos rios Madeira, 
Tocantins, São Francisco e 
Parnaíba. As demais bacias 
de interesse do Sistema In-

terligado Nacional (SIN) 
apresentam previsão de 
precipitação abaixo da mé-
dia semanal”, disse o ONS.

Com isso, as chuvas 
previstas para a bacia do 
Rio Madeira devem cola-
borar para que o subsiste-
ma da região Norte alcance 
47,8% da capacidade. No 
Sul, as projeções indicam 
que o nível chegará a 41,1%, 
e, no Sudeste/Centro-Oeste, 
a 24,9%.

A estimativa do ONS 
é de que os reservatórios 
terminem o ano com um 
volume maior que o re-
gistrado em 2020, quando 
os subsistemas Nordeste, 

Norte, Sul e Sudeste/Cen-
tro-Oeste encerraram o 
ano, respectivamente, com 
46,1%, 28,1%, 27,5% e 
18,67%, de energia arma-
zenada nas usinas.

Carga de energia
O documento indica 

ainda que a carga de ener-
gia esperada para o mês de 
dezembro deve ter um re-
cuo de 0,6% perante à carga 
de dezembro de 2020, com 
o volume estimado fican-
do em 70.631 MegaWatts 
(MW) médios.

O Sudeste/Centro
-Oeste apresentará redu-
ção de 1,7%, com 40.088 

MW médios. A região Nor-
deste vai registrar desa-
celeração de 2,7%, com 
11.699 MW médios. A car-
ga do Sul segue em 3,6%, 
com 12.835 MW médios. 
Em relação ao Norte, a pre-
visão é de 2,3%, com 6.009 
MW médios.

“O percentual é reflexo 
dos feriados relativos às fes-
tas de final de ano, mudança 
na trajetória de recuperação 
da indústria em decorrência 
das interrupções prolonga-
das na cadeia de suprimen-
tos, pressões intensas sobre 
os preços, incerteza do mer-
cado e aumento das taxas de 
juros”, informou o ONS.

Melhora nível de reservatórios de usinas hidrelétricas 
Luciano Nascimento 
Agência Brasil

De acordo com o boletim, a 
semana operativa mantém 

o padrão observado das 
últimas semanas, com a 
formação de um sistema 

de baixa pressão, ao largo 
da costa da região Sul, que 

favorece a formação 
de um novo corredor 

de umidade

Foto: Divulgação/Polícia Federal

Operação inutilizou 22 aeronaves, prendeu 38 pessoas, apreendeu cerca de 30 mil quilos de minério e 87 pistas de pouso e três portos clandestinos foram fiscalizados



Diversidade
Edição: Satva Costa          Editoração: Bhrunno Maradona20  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de dezembro de 2021

Em sua 13ª edição, concurso terá o sorteio das seis dezenas realizado no dia 31 para um prêmio estimado em R$ 350 milhões

Com um prêmio estimado em 
R$ 350 milhões, pela Caixa Eco-
nômica Federal, o apostador tem 
até as 17h (horário de Brasília) 
da próxima sexta-feira (31), dia 
do sorteio, para fazer o seu jogo 
nas casas lotéricas credenciadas 
pela Caixa, em todo o país ou pela 
internet.  

Em sua 13ª edição, a Mega da 

Virada 2021, concurso nº 2.440 
da Mega-Sena, terá o sorteio das 
seis dezenas realizado a partir 
das 20h (horário de Brasília). A 
aposta simples, com seis dezenas 
marcadas, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, Mega 
da Virada não acumula. Se não 
houver ganhadores na faixa prin-
cipal, com o acerto de seis núme-
ros, o prêmio será dividido entre 
os acertadores da segunda faixa 

(com o acerto de cinco números) 
e assim por diante, conforme as 
faixas de premiação.

Bolão
Para fazer o bolão, basta jun-

tar os amigos, colegas do trabalho 
ou parentes para formar um gru-
po, escolher os números da aposta, 
marcar a quantidade de cotas e re-
gistrar em qualquer uma das 13 mil 
lotéricas do país. Ao ser registrado 

no sistema, a aposta gera um recibo 
de cota para cada participante que, 
em caso de premiação, poderá res-
gatar o prêmio individual.

O apostador também pode 
adquirir cotas de bolões organi-
zados pelas lotéricas. Basta solici-
tar ao atendimento a quantidade 
de cotas que deseja e guardar o 
recibo para conferir a aposta no 
dia do sorteio. Nesse caso, po-
derá pagar uma tarifa de serviço 

adicional de até 35% do valor da 
cota, a critério da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm 
preço mínimo de R$ 10. Porém, 
cada cota não pode ser inferior a R$ 
5. É possível realizar um bolão de 
no mínimo duas e no máximo 100 
cotas. É permitida a fazer no máxi-
mo dez apostas por bolão. Em caso 
com mais de uma aposta, todas elas 
devem conter a mesma quantidade 
de números de prognósticos.

Agência Brasil

Apostador tem até sexta-feira 
para jogar na Mega da Virada

A Positivo Tecnologia 
anuncia que foi confirma-
da como empresa vencedora 
do processo licitatório para 
produção e fornecimento de 
urnas eletrônicas de modelo 
UE2022. A concorrência do 
Tribunal Superior Eleitoral (nº 
03/21) compreende o forne-
cimento de até 176 mil urnas 
eletrônicas e demais produtos 
e serviços, com o valor global 
de R$ 1,179 bilhão.

A companhia diz que será 
convocada após publicação do 

resultado do certame pelo TSE 
no Diário Oficial, para a assi-
natura da Ata de Registro de 
Preços, cujo prazo de validade 
é de 12 meses.

“Os fornecimentos ocor-
rerão a partir das oportunas 
formalizações dos contratos 
de fornecimentos com presta-
ção de serviços, em lotes que 
venham a ser requeridos pelo 
TSE, observando-se todas as 
disposições contratuais e le-
gais aplicáveis”, diz em fato re-
levante.

A previsão para uso dos 
equipamentos é para o pleito 
de 2024, segundo o TSE.

Positivo vence licitação 
para urnas eletrônicas
Luana Pavani
Agência Estado

A previsão para uso dos equipamentos é para o pleito de 2024, segundo o TSE

Foto: Divulgação

Sugestão do povo

Eletrobras contará com opinião do 
público sobre eficiência energética

O Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica 
(Procel), criado em 1985 pelo 
governo federal e executado pela 
Eletrobras, recebe, desde ontem 
até o dia 9 de fevereiro, contri-
buições do público em geral so-
bre eficiência energética em edi-
ficações.

Segundo a Eletrobras, o ob-
jetivo é desenvolver uma Análise 
de Impacto Regulatório (AIR) da 
compulsoriedade do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem de 
Edificações (PBE Edifica) e de 
um plano de implementação, que 
servirão como guia para os agen-
tes públicos.

A coordenadora do Grupo 
Técnico para Eficientização de 
Energia em Edificações da Ele-
trobras, arquiteta e urbanista 
Estefânia Neiva de Mello, expli-

cou que o setor de edificações 
responde por mais de 50% do 
consumo de energia elétrica do 
Brasil, constituindo um setor 
estratégico para potenciais me-
lhorias e ganhos de eficiência no 
contexto da transição energética. 
“O sucesso desse projeto depen-
de da participação da sociedade 
para juntos construirmos um 
futuro mais eficiente e limpo em 
nossas cidades”, disse a coorde-
nadora.

Conservação
Por meio da coleta pública 

de sugestões, a tomada de subsí-
dios da AIR pretende impulsio-
nar a conservação de energia dos 
edifícios, com a definição de um 
modelo obrigatório de avaliação 
da eficiência energética das edifi-
cações construídas no país. Atual-
mente, a avaliação é feita volunta-
riamente pelo PBE Edifica.

As contribuições podem ser 

feitas a partir das orientações 
contidas no site da tomada de 
subsídios.

De acordo com a Eletro-
bras, o Procel visa o aumento da 
eficiência dos bens e serviços, 
disseminação de conhecimento 
sobre o uso eficiente da energia 
e adoção de hábitos de consumo 
mais conscientes. O programa 
contribui para “postergar inves-
timentos no setor elétrico, redu-
zir emissões de gases de efeito 
estufa e mitigar impactos am-
bientais, colaborando para um 
mundo mais sustentável”.

Somente no ano passado, 
o Procel alcançou economia de 
aproximadamente 22,02 bilhões 
de quilowatts-hora (kWh), cor-
respondente a 4,64% do consu-
mo nacional de energia elétrica, 
ao consumo anual de 11,13 mi-
lhões de residências, e evitando 
emissões de 1,36 milhão de tone-
ladas de CO2 equivalentes.

Alana Gandra
Agência Brasil

Foto: Divulgação

A empresa irá receber 
contribuições do público 
em geral até o dia 9 de 

fevereiro do próximo ano
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Pré-temporada começa na próxima segunda-feira, e clube já preparou toda a logística para rebecer os novos jogadores

O Botafogo- PB teve as 
contas desbloqueadas após 
ter firmado acordo junto ao 
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT). As dívidas decor-
rentes de processos traba-
lhistas apresentados desde 
2019 serão pagas de manei-
ra gradativa, sendo 20% das 
receitas correntes do clube 
destinadas ao pagamento 
dos valores que somam cer-
ca de R$ 500 mil. O acordo foi 
comemorado pela presidên-
cia do Belo que começa o ano 
com as contas em dia. “Como 
a proposta foi aceita, foi mui-
to bom porque entendemos 
que assim poderemos efe-
tuar esses pagamentos, mes-
mo tendo sido contraídos na 
gestão passada. Na verdade 
entendemos que a dívida é 
do clube”, afirmou Alexandre 
Cavalcanti, presidente do Bo-
tafogo-PB.

Com um problema a 
menos, o foco agora é na 
apresentação do time, que 
acontece no próximo dia 3 
na Maravilha do Contorno. 
O Botafogo se prepara tam-
bém para oficializar as duas 
últimas contratações para a 
temporada de 2022. Dos 26 
jogadores selecionados para 
compor o time no próximo 
ano, 11 foram mantidos, sen-
do os outros 15 formados 
por novos contratados e jo-
gadores da categoria de base 
que serão promovidos para 
profissionais. 

“Estamos encerrando as 
duas últimas contratações 
essa semana e divulgare-
mos assim que tudo estiver 
acertado. Estamos fazendo 
um time competitivo que vai 
entrar nas disputas sempre 
com o objetivo de vencer”, 
adiantou Alexandre Caval-
canti, presidente do clube. 
O Campeonato Paraibano, a 

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Botafogo vai começar 2022 
com todas as contas em dia

Copa do Brasil
Confederação Brasileira de Futebol define a tabela 
básica com as datas sobre o torneio mais democrático 
do país para a temporada de 2022. Página 23
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Copa do Nordeste e o Cam-
peonato Brasileiro da Série C 
são as competições do clube 
em 2022. Um ano que prome-
te e que vai exigir dos jogado-
res foco e muito treino, para 
isso o Centro de Treinamento 
já está pronto, segundo con-
firmou o presidente do Belo. 
“Manutenção e revitalização 
do gramado, pintura e ajus-
tes. Tudo estará pronto para 
o início dos treinos”. 

Campinense
O atual campeão parai-

bano segue com atividades 

até a próxima quinta-feira, 
30, quando enfrenta o Glo-
bo,  atual campeão potiguar, 
no amistoso que está sendo 
chamado de ‘Duelo de Cam-
peões’. A partida, primeiro 
amistoso oficial do Campi-
nense visando a temporada 
2022, será disputada no Cen-
tro de Treinamento Renato 
Cunha Lima (O Renatão), às 
15h15, sendo cobrado o va-
lor único de R$ 20. O dinheiro 
arrecadado será utilizado na 
reforma do Centro de Treina-
mento, que passa por ajustes 
estruturais. 

O elenco, para dias 31 
de dezembro e 1º de janeiro, 
estará de folga com o retor-
no dos treinos marcado para 
o próximo dia 2, quando o 
Campinense se prepara para 
o segundo amistoso, que será 
disputado dia 8 contra o Re-
trô, de Pernambuco. A partida 
acontece às 16h, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande.

Para a temporada 2022, 
o time contratou sete novos 
jogadores, com destaque 
para Olávio,  um dos princi-
pais artilheiros do Brasil em 
2021. O atacante, empres-

tado pelo Atlético Cearense 
(CE),  marcou 24 gols em 30 
jogos, sendo o artilheiro iso-
lado do Campeonato Cearen-
se com 14 gols em 15 parti-
das.  “Espero contribuir ao 
máximo com o Campinense 
nas competições, com meus 
companheiros de campo e 
buscar os objetivos do clube”, 
colocou o jogador. 

Treze
Com novo presidente, 

empossado há pouco mais de 
um mês, o Treze Futebol Clu-
be está focado nos desafios 

do próximo ano. “Estamos 
trabalhando na montagem do 
time e na melhoria do Está-
dio Presidente Vargas”, desta-
cou Olavo Rodrigues. O time, 
que se prepara para disputar 
três amistosos, segue trei-
nando durante toda a sema-
na, fazendo uma pausa para 
as festividades de virada de 
ano. “Na segunda-feira (4) já 
retornamos, sempre de olho 
no futuro, olhando pra fren-
te com otimismo, vontade e 
união. É uma nova fase para o 
Treze”, reforçou o presidente 
do time.

O Botafogo vai disputar a Copa 
do Nordeste, o Campeonato 
Paraibano e o Brasileiro da 
Série C na temporada de 2022

Copa São Paulo

Disputa terá todos os jogos transmitidos ao vivo
Maior torneio de base do 

mundo, a Copa São Paulo de 
Futebol Jr. estará de volta em 
2022 com uma nova identi-
dade visual e transmissões 
multiplataformas. A Copinha 
começará no dia 2 de janei-
ro, com a grande decisão em 
25 de janeiro, integrando as 
festividades do aniversário da 
cidade de São Paulo. Todos os 
jogos serão transmitidos ao 
vivo pelo SporTV, na platafor-
ma Paulistão Play, no YouTu-
be e na Eleven.

“A Copinha é uma compe-
tição grandiosa, com clubes 
de todos os estados, com mui-
tas caras e diversos sotaques. 
São mais de 3 mil atletas reu-
nidos em São Paulo buscando 
um sonho. E voltar a realizar 
a Copinha após uma parada 
difícil nos traz uma imensa 
alegria”, diz Reinaldo Carnei-
ro Bastos, presidente da Fede-

ração Paulista de Futebol.
A Paraíba será represen-

tada pelo Confiança, que está 
sediado na cidade de Franca, 
e a Desportiva Perilima, esta 
em São Caetano do Sul. O Con-
fiança estreia no dia 4 contra o 
Juventude-RS, enquanto a Pe-
rilima no dia seguinte, diante 
do São Caetano. As duas equi-
pes seguem treinando para a 
disputa.

Na primeira fase, os ti-
mes se enfrentam dentro de 
cada grupo, classificando-se 
as duas melhores campanhas. 
A partir da segunda fase, to-
dos os jogos são de mata-ma-
ta. Lançada em 1969, a Co-
pinha não foi realizada em 
2021 por causa da pandemia 
de coronavírus.

Assim como no Paulis-
tão Sicredi, a bola da Copinha 
2022 será a S11 Ecoknit, da 
Penalty, primeira bola de fu-

tebol profissional do mundo 
desenvolvida com o propósito 
de unir a excelência em per-
formance à sustentabilidade. 
Ela é revestida por tecido eco-
lógico obtido a partir da reci-
clagem de garrafas PET.

Maior campeão da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior, o 
Corinthians estreia diante do 
Resende-RJ no dia 4 de janei-
ro, às 21h45, com transmis-
são do Sportv.

Último paulista a levantar 
a taça (2019), o São Paulo faz 
a sua primeira aparição no dia 
5 de janeiro, às 19h30, em São 
Caetano do Sul, com transmis-
são do Sportv. No mesmo dia, 
um pouco mais cedo, o Pal-
meiras enfrenta o Assu-RN, 
às 15h15, em Diadema. Atual 
campeão, o Internacional es-
treia no dia 4, às 19h30 diante 
do São Raimundo, em Mogi 
das Cruzes. Jogadores da Desportiva Perilima trabalhando intensamente para as disputas da Copa São Paulo

Foto: Instagram/Perilima

Foto: TVTorcedor
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Chuvas intensas na Bahia afetam o Centro de Treinamento em Ubaitaba, onde o campeão olímpico começou no esporte
Felipe Rosa Mendes
Agência Estado

Inundação atinge Centro onde 
Isaquias iniciou na canoagem
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As chuvas intensas que 
atingem a Bahia também afe-
taram o Centro de Canoagem 
de Ubaitaba, cidade no sul 
do estado onde o campeão 
olímpico e mundial Isaquias 
Queiroz se iniciou na canoa-
gem velocidade. Vídeos nas 
redes sociais mostram que 
a inundação atingiu quase o 
teto da estrutura inaugurada 
em 2020.

Pelas imagens, é possí-
vel avistar apenas o telhado 
do Centro de Treinamento, 
localizado às margens do 
Rio de Contas, local onde ca-
noístas locais treinam. E até 
o próprio Isaquias já treinou 
no local quando visita fa-
miliares na cidade. A chuva 
forte neste mês de dezembro 
fez o rio transbordar, inva-
dindo e tomando conta de 
toda a estrutura.

Em contato com o Esta-
dão, a Confederação Brasi-
leira de Canoagem informou 
que ainda não pôde avaliar a 
amplitude do estrago causa-
do pelas águas. O centro de 
treinamento conta com gara-
gem para os barcos, sala de 
musculação, refeitório, des-
pensa, área de serviço, área 
administrativa, sala de aulas 
e de professores e um deck 
flutuante.

De acordo com morado-
res da vizinhança, o estrago 
foi menor do que o esperado. 
"As portas foram arrancadas, 
uma parede foi danificada. A 
estrutura parece intacta no 
momento", disse à reporta-
gem Dilton da Silva Santos 
Júnior, morador da cidade e 
amigo de infância de Isaquias.

Segundo Júnior, como é 
mais conhecido, a direção do 
centro conseguiu remover 
caiaques e alguns objetos do 
centro entre sexta-feira e sá-
bado, quando a chuva mais 
forte atingiu a cidade. "O que 
ficou foram os aparelhos de 
musculação, amarrados e 
com correntes." O local foi 
erguido com a missão de se 
tornar um celeiro de talentos 
da canoagem brasileira, se-
guindo o exemplo dos locais 
Isaquias e Jacky Godmann, 
que ficaram em quarto lugar 

no C2 1000 metros na Olim-
píada de Tóquio, no Japão. 
Dias depois, Isaquias se sa-
grou campeão olímpico no 
C1 1000m.

O dono da medalha de 
ouro tem laços fortes com a 
cidade de Ubaitaba, mas treina 
com os demais integrantes da 
seleção brasileira na cidade de 
Lagoa Santa, em Minas Gerais.

Vídeos enviados à repor-
tagem mostram que não foi 
apenas o Centro de Canoa-
gem que sofre com a inun-
dação em Ubaitaba. Diver-

sos pontos da cidade estão 
alagadas ou completamente 
inundados. Uma delas é a 
Avenida Vasco Neto, por onde 
Isaquias desfilou em carro 
aberto, com sua medalha no 
peito, após a Olimpíada.

"A chuva começou na 
sexta. O rio encheu mais do 
que o normal. No sábado, a 
chuva veio mais forte. Como 
o rio já estava acima do nível 
normal, a água não escoava. 
Ficou represada dentro da 
cidade. As ruas principais 
foram alagadas, garagens fo-

ram invadidas, muitos carros 
foram danificados. Mas, gra-
ças a Deus, não houve regis-
tro sobre mortes e desapare-
cimentos", conta Júnior.

Desde o fim de novem-
bro, moradores de diversas 
cidades da Bahia têm sido 
castigados pelas tempesta-
des que já deixaram 18 mor-
tos, 286 feridos e cerca de 
15,4 mil sem casa. No total, 
72 municípios já estão em 
situação emergência e houve 
rompimento de pelo menos 
duas barragens.

As portas foram 
arrancadas, uma 

parede foi danificada. 
A estrutura parece 

intacta no momento. O 
que ficou foram os 

aparelhos de 
musculação, 

amarrados e com 
correntes. 

O Centro de Canoagem de 
Ubaitaba foi inaugurado em 

2020. O local  foi atingido 
pelas fortes chuvas

Foto: Carol Garcia/GOVBA

O campeão olímpico Alexan-
der Zverev está confiante de que 
uma troca de guarda está quase 
concluída no tênis masculino e que 
os troféus do ano que vem prova-
velmente serão divididos entre No-
vak Djokovic, Daniil Medvedev e ele 

mesmo. O alemão derrotou Djoko-
vic e conquistou o ouro olímpico e 
terminou o ano com o título do ATP 
Finals pela segunda vez.

Djokovic levou três títulos de 
Grand Slam neste ano, mas os ve-
lhos rivais Rafael Nadal e Roger 
Federer não conseguiram aumen-
tar suas coleções e o trio está em-

patado com 20 troféus de Grand 
Slam cada.

Número dois do mundo, Med-
vedev derrotou Djokovic na final 
do US Open, enquanto Zverev che-
gou a duas semifinais de Grand 
Slam em 2020.

Para a próxima temporada, 
Federer, de 40 anos, ainda se recu-

Zverev aponta os favoritos na próxima temporada
Agência Brasil pera de uma cirurgia no joelho, en-

quanto Nadal, de 35 anos, está nos 
estágios iniciais de recuperação de 
uma lesão no pé.

“Acho que o ano que vem pode 
ser muito semelhante aos últimos 
seis meses deste ano”, declarou 
Zverev, eleito esportista alemão 
do ano na semana passada, ao po-
dcast Das Gelbe vom Ball da rede 
Eurosport.

“Antes, sempre se falava de 
Nadal, Federer e Djokovic. Agora, 
os grandes títulos foram a Olim-
píada, o US Open, Turim [ATP Fi-
nals] e Wimbledon, e todos eles 
foram vencidos por Medvedev, 
Djokovic e eu. Não espero que seja 
nada diferente no ano que vem”, 
afirmou. Zverev encerrou o ano 
como terceiro do ranking e acre-
dita que a primeira posição é uma 
meta viável.

Carol Meligeni
A tenista brasileira Carolina 

Meligeni Alves vai disputar seu 
primeiro Grand Slam da carreira 
em janeiro. Em bom momento da 
carreira, a sobrinha de Fernando 
Meligeni garantiu seu lugar no 
qualifying do Aberto da Austrália, 
em Melbourne, após desistências 
na chave principal.

A confirmação da vaga veio 
nessa segunda-feira em razão da 
desistência da argentina Nadia 

Podoroska. A atual número 84 do 
ranking saiu da chave principal, 
abrindo espaço para a francesa 
Harmony Tan entrar. Como con-
sequência, Carol herdou a vaga da 
tenista da França no quali, quando 
terá três rodadas pela frente para 
tentar buscar a classificação para 
a chave principal.

Carol vai se juntar, assim, a 
Laura Pigossi, medalhista de bron-
ze nas duplas na Olimpíada de 
Tóquio. Laura também fará sua 
estreia num Grand Slam, também 
partindo do quali. Beatriz Haddad 
Maia, número 1 do Brasil, já está 
assegurada na chave principal do 
primeiro Grand Slam do ano.

Aos 25 anos, Carol Meligeni 
vive grande momento no circui-
to. É a atual número 3 do Brasil e 
250ª do mundo, após começar a 
temporada no 368º posto. No iní-
cio de dezembro, obteve sua me-
lhor posição na lista da WTA: 245º. 
Se conseguir vitórias no quali ou 
mesmo atingir a chave principal, a 
brasileira deve superar este recor-
de pessoal no ranking. No masculi-
no, o Brasil já tem garantido Thia-
go Monteiro, número 1 do País e 
89º do mundo na chave principal. 
Thiago Wild, 131º, e Felipe Meli-
geni, 210º, vão disputar o quali. 
Nas duplas, Bruno Soares, Marcelo 
Melo e Marcelo Demoliner devem 
ser os representantes brasileiros.O campeão olímpico Alexander Zverev aponta ele próprio, Djokovic e Medvedev como os favoritos aos títulos do próximo ano
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Esportes

Competição mais democrática do país começa no dia 23 de fevereiro e as finais serão disputadas em outubro 

A CBF divulgou as datas 
e a tabela básica da Copa do 
Brasil da temporada 2022. A 
competição nacional terá oito 
fases no total, com início no 
fim de fevereiro e finais mar-
cadas para outubro.

Considerado o torneio 
mais democrático do Brasil, 
por envolver clubes de todos 
os estados e de diferentes 
portes, a Copa do Brasil vai 
começar em 23 de feverei-
ro. A primeira fase também 
será disputada no dia 24 do 
mesmo mês e nos dias 2 e 3 
de março. A segunda fase vai 
acontecer nas semanas se-
guintes, nas seguintes datas: 
09/03, 10/03, 16/03 e 17/03.

As duas primeiras fases 
vão seguir o mesmo formato, 
com jogos únicos. A primeira 
terá 80 clubes, dos quais 40 
estarão na etapa seguinte. Os 
jogos de ida e volta vão come-
çar na terceira fase, no mês de 
abril, nos dias 20 e 21.

Entre a 4ª e a 6ª fases, 
os confrontos serão definidos 
por sorteio. Na prática, todos 
os clubes poderão se enfren-
tar. A quarta etapa da compe-
tição será realizada em 11 e 12 
de maio. A quinta, equivalente 
às oitavas de final, terá jogos 
entre junho e julho: 22/06, 
23/06, 13/07 e 14/07.

As quartas de final come-
çam em julho e terminam no 
mês seguinte (27/07, 28/07 
e 17/08 e 18/08), enquanto 
as semifinais serão disputadas 
nos dias 24/08 e 14/09. Qua-
se um mês depois, os finalistas 
vão decidir o título da Copa do 
Brasil em 12/10 e 19/10. Des-
ta forma, a competição será 
finalizada um mês antes do 
início da Copa do Mundo, do 
Catar, cuja abertura está mar-
cada para 21 de novembro.

Na temporada 2021, ain-
da por efeito dos atrasos no 
calendário causados pela pan-
demia de Covid-19, a Copa do 
Brasil foi o último torneio a ser 
finalizado no ano. Atlético-MG 
e Athletico-PR decidiram o 
título nos dias 12 e 15 de de-
zembro. O troféu ficou com a 
equipe mineira.

Agência Estado

CBF divulga datas e tabela
básica da Copa do Brasil

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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Simeone, 10 anos de Atlético de Madrid

Paulo Sousa assume o Fla em janeiro

Morte de Dorval
enluta o Santos

NBA planeja organizar um campeonato com 30 franquias

Ficar dez anos em um mesmo clube de 
futebol é raro. Diego Simeone pode se 
orgulhar dessa façanha. O argentino 
completou uma década no comando 
do Atlético de Madrid no último dia 23. 
O treinador alcança a marca expressiva 
em meio a críticas por maus resultados 
em sequência, mas tem a confiança da 
diretoria e deve continuar seu trabalho, 
vitorioso e duradouro, ainda que sob 
críticas. Simeone transformou o Atléti-

co em um time forte e aguerrido, e foi 
responsável por montar sistemas defen-
sivos competentes e um contra-ataque 
m ortal. Encontrou o equilíbrio entre 
defesa e ataque. O "cholismo", que 
pressupõe coragem, garra, concentra-
ção, confiança em derrubar gigantes e 
também a arte de viver o agora, jogo a 
jogo, despertou grande ilusão entre um 
torcedor que havia perdido as esperan-
ças de ver seu time entre os melhores. 

O Flamengo anunciou no último 
final de semana a contratação do 
técnico português Paulo Sousa que 
estava no comando da Seleção Polo-
nesa. A ideia do clube é apresentá-lo 
na primeira semana de janeiro. Jorge 
Jesus era o mais cobiçado pela di-
retoria rubro-negra, mas as nego-
ciações não avançaram, apesar do 
“Mister” está em momento ruim no 
Benfica e até ameaçado de demis-

são. Segundo a imprensa portugue-
sa, os constantes desentendimentos 
com a Federação tiraram de Paulo 
Sousa a ambição de disputar a re-
pescagem da Copa do Mundo do 
Catar pela seleção polonesa em 
março e o interesse do Flamengo 
veio como uma tábua de salvação. 
O técnico foi contratado por Zbig-
niew Boniek, lendário atleta da 
seleção então presidente da PZPN.

Um dos grandes ídolos do Santos 
Futebol Clube, o ex-jogador Dorval 
morreu no último domingo. Aos 86 
anos de idade, ele estava internado 
na Casa de Saúde de Santos (SP) com 
quadro clínico delicado, com muita 
tosse.  Segundo nota publicada no 
site do clube santista, a informação da 
morte foi confirmada pela sobrinha do 
ex-jogador que o acompanhava. O clu-
be decretou sete dias de luto. Nascido 
em Porto Alegre, em 26 de fevereiro 
de 1935, Dorval Rodrigues chegou ao 
Santos em 1957 e foi considerado, 
pela crítica esportiva o melhor ponta-
direita da história do clube. Nos anos 
1960 formou o Ataque dos Sonhos, 
ao lado de Mengálvio, Coutinho, Pelé 
e Pepe. Entre suas conquistas estão 
o bicampeonato da Libertadores e o 
bimundial de 62 e 63, e marcou 194 
gols, sendo o sexto maior artilheiro 
da história do Peixe.

A NBA também quer ter a sua 'copa'. A direção da principal liga de basquete dos Estados Unidos pretende implementar a partir da próxima 
temporada ou na seguinte um novo torneio no seu calendário. A ideia é fazer um campeonato com as 30 franquias, das quais as oito 
primeiras colocadas entrariam no mata-mata, em jogo único, até sair o campeão. A premiação seria mais um atrativo com cada atleta do 
time vencedor recebendo US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões), com a possibilidade de aumentar o valor. Para a NBA e para as equipes poderia 
render bons contratos de publicidade e com as emissoras de TV. O período da competição, segundo informação do jornalista da ESPN 
Adrian Wojnarowski, seria no fim do ano, com a diminuição do número de partidas na temporada regular de 82 para 78.

Curtas
Foto: Reprodução/Twitter/NBA

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O comandante da sele-
ção do Brasil, Tite, é o único 
brasileiro no ranking de me-
lhores técnicos de futebol 
do mundo elaborado pela 
revista especializada Four 
Four Two. Ele está na 35ª 
posição da relação.

Segundo a publicação 
inglesa, “o técnico do Brasil 
completou 60 anos este ano, 
lançou uma geração de es-
trelas da seleção e chegou à 
final da Copa América - seu 
time estará entre os favori-
tos para a Copa do Mundo 
no ano que vem e ele ain-

da é um técnico de seleção 
astuto, capaz de encontrar 
harmonia entre as estrelas 
do samba do Brasil”.

O primeiro colocado 
no ranking é o espanhol Pep 
Guardiola, que comanda o 
Manchester City (Inglaterra), 
sendo seguido pelos alemães 
Jürgen Klopp, do Liverpool 
(Inglaterra), e Thomas Tu-
chel, do Chelsea (Inglaterra).

Transferências
Nos últimos anos o fu-

tebol brasileiro viu suas re-
ceitas despencarem. Parte 
disso ocorreu pela desvalo-
rização do Real. Mas tam-

bém é importante citar o 
fato dos dirigentes não tra-
balharem na questão de ou-
tras fontes de receitas. Isso 
fica evidente no fato das 
vendas de jogadores para o 
futebol representarem boa 
parte do valor arrecado pe-
los clubes brasileiros.

Porém, com a queda da 
nossa moeda, é possível no-
tar o quanto o Brasil fica atrás 
de outros países até mesmo 
na questão de transferências 
de atletas. Conforme levan-
tamento da Fifa, mais de sete 
mil jogadores deixaram o 
país, mas o faturamento foi 
de R$ 15.889 bilhões. É um 

valor significativo, mas que 
fica muito atrás do que a Es-
panha arrecadou no mesmo 
período. Mais de quatro mil 
atletas deixaram o futebol 
espanhol entre 2011 a 2020, 
mas a receita gerada foi de 
R$ 35.184 bilhões.

Ou seja, o Brasil ven-
deu quase que 60% a mais 
de atletas que a Espanha, 
porém teve um faturamento 
65% inferior. Mas ao menos 
em termos de faturamento 
total, o futebol brasileiro se-
gue bem posicionado entre 
os países que mais arreca-
dam com vendas de atletas.

Além da Espanha, que 

Tite está longe de ser o melhor do mundo

Em 2021, a Copa do Brasil foi a última competição do calendário devido aos atrasos causados pela pandemia, decidida entre Atlético-MG e Athletico-PR e vencida pelo Galo mineiro

Agência Brasil

lidera o ranking, aparece a 
frente do Brasil a Inglater-
ra, França, Portugal, Itália e 
Alemanha.

O técnico do Brasil 
completou 60 anos este 

ano, lançou uma 
geração de estrelas da 

seleção e chegou à final 
da Copa América  e é 

um dos favoritos para a 
Copa do Mundo 
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Decisão do Superior Tribunal de Justiça permite cobrança das parcelas do empréstimo consignado aos herdeiros do falecido

Morte de servidor municipal e 
estadual não extingue dívida

Ao prever que o falecimento 
do servidor leva à extinção da 
dívida do empréstimo feito me-
diante simples garantia da con-
signação em folha de pagamento, 
o artigo 16 da Lei 1.046/1950 não 
se aplica aos servidores públicos 
estaduais e municipais.

Com esse entendimento, a 
1ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) deu provimento 
ao recurso especial ajuizado pelo 
Banco do Brasil para permitir 
que possa cobrar dos herdeiros 
de um servidor municipal uma 
dívida decorrente de empréstimo 
consignado.

Conforme Danilo Vital re-
gistra no site Consultor Jurídico 

(Conjur), após a morte do servi-
dor, os herdeiros ajuizaram ação 
e conseguiram o reconhecimento 
da extinção da dívida referente 
ao empréstimo consignado feito 
em 2014, por aplicação do artigo 
16 da Lei 1.046/1950. Porém, a 
jurisprudência do STJ entende 
que essa lei foi revogada pela Lei 
8.112/1990, que trata do regime 
jurídico dos servidores públicos 
civis da União.

As instâncias ordinárias, ao 
analisarem o caso, entenderam 
que a revogação valeu apenas 
para os servidores públicos fe-
derais. Assim, a norma seguiu 
válida para os servidores esta-
duais e municipais, pois a lei não 
fez distinção entre eles. No STJ, 
o ministro Sérgio Kukina deci-

diu reformar o entendimento. 
Segundo ele, para além da mera 
interpretação gramatical desse 
dispositivo, é necessário exami-
nar a Lei 1.046/1950 sob a pers-
pectiva histórica.

“Compulsando-se o Projeto 
de Lei 63/1947, que deu origem 
à Lei 1.046/1950, bem como sua 
respectiva exposição de motivos, 
é possível inferir que a intenção 
do legislador era disciplinar o 
empréstimo consignado tão so-
mente na esfera dos servidores 
públicos da União”, esclareceu.

Assim, embora no decorrer 
do processo legislativo tenham 
sido incluídos outras categorias, 
isso não autoriza a conclusão de 
que o objetivo inicial de atender 
aos servidores públicos federais 

teria sido alargado, de modo a 
incluir também os servidores es-
taduais e municipais.

“Nesse diapasão, conclui-
se que a Lei 1.046/1950 não se 
aplica aos servidores públicos 
estaduais e municipais, motivo 
pelo qual, embasando-se o pedido 
autoral no artigo 16 desse diplo-
ma legal, é forçoso reconhecer 
sua improcedência, em virtude 
de o falecido mutuário ter sido 
servidor público aposentado do 
município de São Paulo”, concluiu.

A votação na 1ª Turma foi 
unânime, conforme a posição 
do relator. Ele foi acompanhado 
pelos ministros Regina Helena 
Costa, Gurgel de Faria e Benedito 
Gonçalves, e pelo desembargador 
convocado Manoel Erhardt.

1622 — Francisco de Sales, santo francês
1889 — Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias, 
imperatriz consorte do Brasil
1918 — Olavo Bilac, jornalista e poeta brasileiro
1937 — Maurice Ravel, compositor e pianista francês
1992 — Daniella Perez, atriz brasileira
1992 — Otto Lara Resende, 
jornalista e escritor brasileiro
1995 — Expedito Santos, radialista (PB)
1998 — Admildo Chirol, técnico de futebol brasileiro
2018 — José Hercílio Maia, promotor público (PB)
2019 — Thiago de Castro Formiga, médico (PB)
2019 — José Simeão Dias (“Zé Carreiro”), 
empresário (PB)
2019 — Nilcea Freire, 
médica, acadêmica e pesquisadora brasileira
2020 — Fábio Fernandes, político (PB)

Mortes na História

Obituário

Antônia Adriane de Sousa
25/12/2021 – Aos 35 anos, em São João 
do Rio do Peixe (PB), assassinada. A sus-
peita é de feminicídio e a Polícia Civil está 
realizando a investigação.

Foto: Redes Sociais

Aclécio Pereira Murici
26/12/2021 – Aos 41 anos, em Bonito 
de Santa Fé (PB), assassinado. Ele esta-
ria bebendo com o cunhado quando se 
desentenderam. A vítima foi esfaqueada na 
região da cabeça. A polícia investiga o caso.

Foto: Redes Sociais

Aforismo
“A morte é a frescura 

da noite e a vida 
o dia sufocante.”

(Heinrich Heine)
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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.

Leonardo e João Vitor
24/12/2021 – Aos 23 e 
32 anos, em Bayeux (PB), 
assassinados. Foram mortos 
a tiros véspera de Natal 
quando celebravam com 
familiares e amigos.

Foto: Portal do Litoral

Da Redação

Ludmila Porto Mendes Polari
26/12/2021 – Aos 37 anos, em João 
Pessoa (PB), de causa não informada. 
Farmacêutica era casada com o secretário 
de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
do Estado da Paraíba, Rômulo Polari Filho. 
Seu corpo foi cremado em Cabedelo (PB). 
Ela era imunossuprimida e há três anos havia sido submeti-
da a um transplante de medula.

Foto: ParlamentoPB

Joan Didion
23/12/2021 – Aos 87 anos, devido a 
complicações causadas pela doença de 
Parkinson . Escritora norte-americana que 
ganhou destaque no mundo da cultura e 
da comunicação, com colunas nas revistas 
Life e The Saturday Evening Post. Ela com-
binava técnicas literárias com os princípios do jornalismo 
para escrever reportagens sobre a atualidade.

Foto: Kathy Willens

Desmond Tutu
26/12/2021 – Aos 90 anos. Arcebispo 
sul-africano ganhador do Prêmio Nobel da 
Paz em 1984 por sua luta contra o apar-
theid na África do Sul, um regime segre-
gacionista que vigorou no país de1948 a 
1991, que separava pessoas negras das 
brancas e dava às últimas domínio do poder político e eco-
nômico. Comandou numerosas marchas e campanhas para 
acabar com o apartheid nos degraus da entrada da Catedral 
de São Jorge (“Catedral do Povo”). Foi ordenado sacerdote 
em 1960, serviu como bispo do Lesoto de 1976 a 1978, bispo 
assistente de Joanesburgo e reitor de uma paróquia em So-
weto. Em 1985, se tornou bispo de Joanesburgo e foi nomea-
do o primeiro arcebispo negro da Cidade do Cabo.

Foto: Rodger Bosch

Dorval
26/12/2021 – Aos 86 anos, em Santos 
(SP). Ex-jogador, um dos principais ídolos 
da história do Santos. Era ponta direita do 
que é considerado o melhor ataque da his-
tória da equipe, com Mengálvio, Coutinho, 
Pelé e Pepe. É o quinto jogador com mais 
partidas na história do clube, com 610 atuações, e o sexto 
maior artilheiro. Foram 193 gols marcados em sua passa-
gem, que durou entre 1956 e 1967, com rápidas experiências 
no Juventus (SP) e no Racing (Argentina). Conquistou 17 
títulos pelo Santos, entre Mundial (duas vezes), Libertadores 
(duas vezes), Brasileiro (quatro vezes), Paulista (cinco vezes) 
e Rio-São Paulo (quatro vezes). Também defendeu a seleção 
brasileira em 13 partidas, entre 1959 e 1963; e Palmeiras 
(SP), Athletico (PR), Valencia (Venezuela) e SAAD (SP), onde 
encerrou a carreira em 1972.

Foto: Ernesto Guerra Azevedo

Joey Ray
18/12/2021 – Aos 51 anos, em Miami, nos 
Estados Unidos, encontrado morto em sua 
casa, vítima de disparo de revólver. Estrela 
de filmes pornôs que estrelou mais de 700 
filmes. Ele nasceu em Massachusetts, nos 
Estados Unidos.

Foto: Reprodução

Tiarly Cesário
24/12/2021 – Aos 32 anos, na estra-
da que dá acesso ao Sítio Riacho do 
Meio, na zona rural de Cajazeiras (PB), 
vítima de acidente de carro. Empresá-
rio cajazeirense do ramo de bicicletas 
e motocicletas. Era filho de Tião das 
Bicicletas. Ele dirigia uma camionete que capotou.

Foto: Arquivo Pessoal

Carlos Beni Carvalho de Oliveira Borja
23/12/2021 – Aos 60 anos, em Teresópo-
lis (RJ), de causa não revelada. Músico, ex
-baterista e um dos fundadores da banda 
Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Dei-
xou sua marca em hits como ‘Fixação’, um 
dos maiores sucessos do grupo carioca.

Foto: Divulgação

Almihan Seyiti
16/12/2021 – Aos 135 anos, em Xinjiang, na 
China. Casada em 1903, viu seis gerações de 
descendentes crescerem. Teve 43 netos e bis-
netos. Afirmava ter nascido em 25 de junho 
de 1886, durante a dinastia Qing, e foi oficial-
mente declarada a pessoa viva mais velha do 
país em 2013, pela Associação Chinesa de Gerontologia.

Foto: Folha de Maputo

Ministro Sérgio Kukina decidiu que a Lei 1.046/1950 
foi destinada somente aos servidores da União

Foto: STJ

Kened Handerson de Sousa Silva
25/12/2021 – Aos 27 anos, em João 
Pessoa (PB). Foi encontrado morto em 
sua residência, no bairro das Trinchei-
ras, na capital paraibana. A família 
não sabe a causa da morte do jovem e 
aguarda o laudo. A suspeita é que mor-
rido de infarto. Foi sepultado no Cemitério São Miguel, 
em Santa Luzia (PB).

Foto: Folha Patoense

T. Mark Taylor
23/12/2021 – Aos 80 anos, na Califórnia, 
Estados Unidos, por insuficiência cardíaca 
congestiva. Artista e designer de brinque-
dos das franquias ‘Mestres do Universo’ 
e ‘Tartarugas Ninja’. He-man era o mus-
culoso personagem principal de ‘Mestres 
do Universo’, da fabricante de brinquedos Mattel. Depois do 
sucesso, se tornou uma série de animação. He-Man pode ter 
sido conhecido como um guerreiro super-herói gigantesco, 
mas também se tornou um ícone dentro da comunidade 
LGBTQI+, que viu paralelos na vida secreta do Príncipe 
Adam, o álter ego de He-Man.

Foto: Rebecca Taylor

Thomas Lovejoy
25/12/2021 – Aos 80 anos, em Washin-
gton, nos Estados Unidos, de causa não 
informada. Biólogo e ambientalista, um 
dos principais nomes em defesa da preser-
vação da Amazônia e da biodiversidade da 
região. Formado pela Universidade de Yale, 
fez a sua pesquisa de doutorado na Amazônia nos anos de 
1960 e fincou raízes no Brasil. Em 1965, passou a desenvol-

Foto: José Patrício

ver estudos sobre a floresta tropical. Foi fundador do Ama-
zon Biodiversity Center e do Biological Dynamics of Forest 
Fragmentation Project (BDFFP), além de chefiar pesquisas 
para o Banco Mundial e para as Nações Unidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 07 ao Contrato nº 26/2020 – Processo: 015/2020, Tomada de Pre-
ços nº 003/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 90 (noventa) dias a vigência do contrato, a 
partir do dia 06/01/2022.

Alagoa Grande(PB), 27 de dezembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALBERTO VIEIRA DE AR-
RUDA - R$ 258.800,00; AURELIO LEAL FREIRE NETTO LTDA - R$ 27.600,00; ÉRIKA PATRÍCIA 
LIMA FERREIRA - R$ 48.000,00; RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA - R$ 24.000,00; TARCILA DE 
BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA - R$ 48.000,00.

Alagoa Nova - PB, 06 de Dezembro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA - R$ 54.600,00; UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 
DA MULHER LTDA - R$ 74.100,00.

Alagoa Nova - PB, 10 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ISMÊNYA BATISTA DINIZ 
DA SILVA - R$ 25.000,00.

Alagoa Nova - PB, 15 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A & M CONSULTORIO 
MEDICO S/S LTDA - R$ 60.960,00; DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA - R$ 138.000,00; 
GALBER FIGUEIRÊDO LIMA - R$ 79.200,00.

Alagoa Nova - PB, 16 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FABRINA VIEGAS DOS 
SANTOS - R$ 79.200,00.

Alagoa Nova - PB, 22 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA EIRELI 
- R$ 84.000,00; THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA - R$ 27.600,00.

Alagoa Nova - PB, 27 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
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: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ALBERTO VIEIRA DE ARRU-
DA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ALBERTO VIEIRA DE ARRUDA - R$ 258.800,00.

Alagoa Nova - PB, 06 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2021
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 IN00007/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A AURÉLIO LEAL FREIRE 
NETTO LTDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AURELIO LEAL FREIRE NETTO LTDA - R$ 27.600,00.

Alagoa Nova - PB, 06 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2021
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 IN00008/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ERIKA PATRICIA LIMA 
FERREIRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ÉRIKA PATRÍCIA LIMA FERREIRA - R$ 48.000,00.

Alagoa Nova - PB, 06 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2021
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 IN00009/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RAFAEL ALMEIDA DE 
ALMEIDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA - R$ 24.000,00.

Alagoa Nova - PB, 06 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2021
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 IN00010/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A TARCILA DE BRITO 
LIRA DAL MONTE GADELHA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE 
GADELHA - R$ 48.000,00.

Alagoa Nova - PB, 06 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2021
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 IN00011/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A MEDICAL SERVIÇOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEDICAL SERVICOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 54.600,00.

Alagoa Nova - PB, 10 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2021
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 IN00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UDM 
UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA, CONFORME 
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER 
LTDA - R$ 74.100,00.

Alagoa Nova - PB, 10 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2021
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 IN00013/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO 
JUNTO A ISMÊNIA BATISTA DINIZ DA SILVA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ISMÊNYA BATISTA DINIZ 
DA SILVA - R$ 25.000,00.

Alagoa Nova - PB, 15 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2021
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 IN00014/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GALBER FIGUEIRÊDO 
LIMA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GALBER FIGUEIRÊDO LIMA - R$ 79.200,00.

Alagoa Nova - PB, 16 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2021
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 IN00015/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 
DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DANNYELY MEDEIROS 
FARIAS DE SOUSA - R$ 138.000,00.

Alagoa Nova - PB, 16 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2021
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 IN00016/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A A & M CONSULTÓRIO 
MÉDICO S/S LTDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA - R$ 60.960,00.

Alagoa Nova - PB, 16 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2021
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 IN00017/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FABRINA VIEGAS DOS 
SANTOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABRINA VIEGAS DOS SANTOS - R$ 79.200,00.

Alagoa Nova - PB, 22 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ALBERTO VIEIRA DE ARRU-
DA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00006/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS / FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até 06/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT 
Nº 00218/2021 - 06.12.21 - ALBERTO VIEIRA DE ARRUDA - R$ 258.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A AURÉLIO LEAL FREIRE 
NETTO LTDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexi-
gibilidade de Licitação nº IN00007/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS / 
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 06/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00219/2021 - 06.12.21 - AURELIO LEAL FREIRE NETTO LTDA - R$ 27.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ERIKA PATRICIA LIMA 
FERREIRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN00008/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS 
/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 06/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Alagoa Nova e: CT Nº 00220/2021 - 06.12.21 - ÉRIKA PATRÍCIA LIMA FERREIRA - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RAFAEL ALMEIDA DE ALMEI-
DA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00009/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS / FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até 06/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT 
Nº 00221/2021 - 06.12.21 - RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A TARCILA DE BRITO 
LIRA DAL MONTE GADELHA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO 
PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 06/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00222/2021 - 06.12.21 - TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE 
GADELHA - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A MEDICAL SERVIÇOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: 
RECURSO PRÓPRIOS /. VIGÊNCIA: até 10/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00234/2021 - 10.12.21 - MEDICAL SERVICOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 54.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVI-
ÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 
Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 10/12/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00235/2021 - 10.12.21 - UDM 
UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA - R$ 74.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ISMÊNIA 
BATISTA DINIZ DA SILVA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECUR-
SO PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 15/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00236/2021 - 15.12.21 - ISMÊNYA BATISTA DINIZ DA SILVA 
- R$ 25.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A GALBER FIGUEIRÊDO 
LIMA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00014/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS / FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até 16/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT 
Nº 00237/2021 - 16.12.21 - GALBER FIGUEIRÊDO LIMA - R$ 79.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DANNYELY MEDEIROS 
FARIAS DE SOUSA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓ-
PRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 16/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alagoa Nova e: CT Nº 00238/2021 - 16.12.21 - DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA 
- R$ 138.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A A & M CONSULTÓRIO 
MÉDICO S/S LTDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-
xigibilidade de Licitação nº IN00016/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS / 
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 16/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00239/2021 - 16.12.21 - A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA - R$ 60.960,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FABRINA VIEGAS DOS 
SANTOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00017/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSO PRÓPRIOS / FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até 22/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT 
Nº 00243/2021 - 22.12.21 - FABRINA VIEGAS DOS SANTOS - R$ 79.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, (Itens 
remanescentes). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00035/2021. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alcantil e: CT Nº 25144/2021 - Nocarvel - Nossa Senhora do Carmo Veículos Ltda - CNPJ: 
05.914.425/0001-20 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias. ASSINATURA: 27.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSÉ SALVADOR DE BARROS, LOCALIZADA 
NO SITIO MALHADA DE DENTRO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VERSATTA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 165.132,24.

Algodão de Jandaíra - PB, 27 de Dezembro de 2021
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSÉ SALVADOR DE BARROS, 
LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Algodão de Jandaíra: 02.040–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
02040.12.361.2002.1005 – CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES 
4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: até 26/04/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00106/2021 - 27.12.21 - VERSATTA SERVI-
ÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 165.132,24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:00 horas do dia 10 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de medicamentos 
diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 27 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CHAMADA PÚBLICA 00002/2021

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, e obser-

vando o parecer jurídico, referente a presente Chamada Pública, que visa o Credenciamento para 
contratação de leiloeiros públicos oficiais para realizarem, mediante contrato específico, leilões de 
bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, equipamentos, mobiliário e outros) pertencentes ao 
município de Araçagi. HOMOLOGO o correspondente procedimento, findando com o seguinte rol 
de credenciados, nesta ordem: MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS (MATRÍCULA 
10/2014) e FILIPE PEDRO DE ARAÚJO (MATRÍCULA 08/2021).  

Araçagi, 27 de Dezembro de 2021. 
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdeci Sales, 579 - Centro - Areia de Baraunas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
UM VEICULO DE PASSAGEIROS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Janeiro 
de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 07 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaoareiadebaraunas@gmail.com. Edital: http://areiadebaraunas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Areia de Baraunas - PB, 23 de Dezembro de 2021
JOAO DE MELO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO–PB. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99383–7991. 
E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 27 de Dezembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 00004/2021

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, e obser-

vando o parecer jurídico, referente a presente Chamada Pública, que visa o Credenciamento para 
contratação de leiloeiros públicos oficiais para realizarem, mediante contrato específico, leilões de 
bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, equipamentos, mobiliário e outros) pertencentes 
ao município de Baia da Traição. HOMOLOGO o correspondente procedimento, findando com o 
seguinte rol de credenciados, nesta ordem: MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS 
(MATRÍCULA 10/2014) e FILIPE PEDRO DE ARAÚJO (MATRÍCULA 08/2021).  

Baia da Traição, 27 de Dezembro de 2021. 
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00015/2021
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 DP00015/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (CARRO PIPA), PROGRAMA DE ABASTE-
CIMENTO D’ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA CONFORME (CONVÊNIO 086/2021), FIRMADO 
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE – SEIRHMA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB, 
PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA 
ESTIAGEM, DO MUNÍCIPIO DE BARRA DE SANTANA – PB; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOÃO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - R$ 54.000,00.

Barra de Santana - PB, 02 de Dezembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (CARRO PIPA), PROGRAMA DE ABASTE-
CIMENTO D’ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA CONFORME (CONVÊNIO 086/2021), FIRMADO 
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE – SEIRHMA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB, 
PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA 
ESTIAGEM, DO MUNÍCIPIO DE BARRA DE SANTANA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00015/2021. DOTAÇÃO: Recursos provenientes do convênio N°028/2021, 
firmado entre Secretaria De Estado Da Infraestrutura, Dos Recursos Hídricos E Do Meio Ambien-
te – SEIRHMA e a prefeitura municipal de Barra De Santana: 02.110 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 18 544 1001 2048 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
CARROS PIPAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO  33.90.39 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 02/06/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 07501/2021 - 02.12.21 - JOÃO FRANCISCO 
DA SILVA JUNIOR - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
Objeto: Aquisições Parceladas de Combustíveis, para abastecer a frota de Veículos e Máquinas, 

pertencentes e/ou locados a Edilidade no exercício 2022. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 09h00min de 28/12/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 07/01/2022 às 09h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Borborema/PB, sito a Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - 
Borborema - PB, Telefone: (083) 3360-1010, Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.
pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Borborema - PB, 27 de dezembro de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2021
No Aviso de Licitação do Pregão Presencial Nº 00096/2021, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CON-
TEMPLANDO PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO DE SAÚDE, SERVIÇOS E ESTRUTURA 
PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS, publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal 
A União, na edição do dia 11 de Dezembro do corrente ano, nas páginas 39 e 25 respectivamente, 
com relação à data de abertura do certame, onde se lê “às 09:00 horas do dia 27 de Dezembro de 
2021”, leia-se “às 09:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2022”.

Telefone: (083) 3250-3120. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 27 de Dezembro de 2021

YURI VERAS LEANDRO
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00010/2021
A Prefeitura de Cabedelo/PB torna público, através da Comissão Permanente de Licitação, 

sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, com base na 
DECISÃO SINGULAR – DS1 – TC 00099/21 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a republi-
cação do edital retificado, da abertura da licitação modalidade Concorrência Pública, do tipo menor 
preço global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB, às 08:00 
horas do dia 28 de janeiro de 2022. Recursos: Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/transparencia e www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 27 de dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de dezembro de 2021 

Publicidades
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2021
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 14 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ PERSONALIZADO, COM 
PRESILHAS E PROTETOR PLÁSTICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA–HMMPAB, NO ÂMBITO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO–SESCAB. 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; Decreto Municipal nº 007/17; 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. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 27 de Dezembro de 2021.
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

PREGOEIRA SUBSTITUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às 08:00 
horas do dia 11 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de corte de 
terras, a serem trabalhadas com trator, com grade simples e hidráulica de pressão, com motorista 
e combustível incluso, em diversas comunidades rurais, a fim de atender as necessidades dos 
pequenos e médios produtores agrícolas deste Município, conforme especificações e quantitativos 
constantes no Anexo I. 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 001A/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Índios - PB, 27 de Dezembro de 2021
ALBERTO DE ABREU PESSOA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 006/2021
REVOGAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, 
tipo Menor Preço GLOBAL, que se realizaria em no dia 28 de Dezembro de 2021 as 10:00 horas, 
objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Publica De Pavi-
mentação Em Concreto Betuminoso Usinado A Quente – (CBUQ) na Zona Rural do Município De 
Caldas Brandão/PB; 

Foi Revogada em razão da necessidade de readequação do Edital (planilha base), com vistas a 
uma contratação satisfatória e para melhor atender ao interesse da administração.

Informações: Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, 
ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com. 

Caldas Brandão, 24 de Dezembro de 2021.
NILCETE GONÇALVES DINIZ 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00010/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00010/2021, que objetiva: Contratação de empresa para �Prestação de serviços de gerencia-
mento do abastecimento de combustíveis automotivos e lubrificantes, por meio da implantação de 
sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para abastecimento em rede 
credenciada de postos, para a frota de veículos, máquinas e equipamentos da Superintendencia de 
transito e transportes publicos de Campina Grande; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - R$ 396.112,80.

Campina Grande - PB, 27 de Dezembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00010/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00010/2021, que objetiva: Contratação de empresa para �Prestação de serviços de gerencia-
mento do abastecimento de combustíveis automotivos e lubrificantes, por meio da implantação de 
sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para abastecimento em rede 
credenciada de postos, para a frota de veículos, máquinas e equipamentos da Superintendencia de 
transito e transportes publicos de Campina Grande; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - R$ 391.252,80.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
Campina Grande - PB, 27 de Dezembro de 2021

CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 28 de 
Dezembro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 
00032/2021, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, conforme 
termo de referência, para atender as necessidades da STTP. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - 
Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB. Telefone: (83) 33411278. E-mail: 
sttpcampina.licita@gmail.com. 

Campina Grande - PB, 27 de Dezembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00011/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00011/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
locação de equipamentos para complementação do cercamento eletrônico, para atender a neces-
sidade do Município de Campina Grande PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: Velsis Sistema e Tecnologia Viaria S.A. - R$ 4.758.000,00.

Campina Grande - PB, 27 de Dezembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: CONFECÇÃO 
E FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS; ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO DE 
ASSIS GONCALVES DE FARIAS – ME - R$ 6.500,00.

Caraúbas - PB, 14 de Setembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS – ME - R$ 6.500,00.

Caraúbas - PB, 16 de Setembro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00029/2021
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 DV00029/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA A SEMANA CULTURAL EM 
CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IOA 
SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - R$ 46.500,00.

Caraúbas - PB, 07 de Dezembro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO - VALOR

CONTRATO Nº. 20201-2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: 
CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, C/C O §1º DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO AN-
TÔNIO DE SOUZA ( NO SÍTIO PASSAGEM).ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ACIMA, 
NO VALOR DE R$ 33.436,39 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e nove 
centavos), TOTALIZANDO R$ 149.998,42 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e 
oito reais e quarenta e dois centavos), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 
28,68% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, QUE TEM COMO OBJETO REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA ( NO SÍTIO PASSAGEM): 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAR KITS ESCOLARES PARA PROFESSO-

RES E ALUNOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2021 
– MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 113.000001 – Transfe-
rências do FUNDEB – Impostos 30% 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0023.2023 
– MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 25% 111.000001 – Receitas de 
Impostos e de Transferência de Imposto � Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.0036.2024 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO–EDUCAÇÃO 120.000001 – 
Transferências do Salário–Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0013.2026 
– MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 111.000001 – Receitas de Impostos e de Transferência 
de Imposto � Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 113.000001 – Transferências 
do FUNDEB – Impostos 30% 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0047.2068 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 119.000000 – Transferências do FUNDEB 
30% – Complementação da União � VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até 23/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 11901/2021 
- 23.12.21 - JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA - R$ 26.383,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA A SEMANA CULTURAL EM 
CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00029/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0007.2040 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0010000.01 Recursos 
Ordinários 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Caraubas e: CT Nº 52901/2021 - 08.12.21 - IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - 
ME - R$ 46.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20201/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 24.575.584/0001-91. FUNDAMEN-
TAÇÃO: PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser 
prorrogado dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Oitava, Parágrafo único, na forma 
prevista no parágrafo 1º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 859764/2017, 
POR 05(CINCO) MESES A PARTIR DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021. DATA DA ASSINATURA: 10 
DE DEZEMBRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00011/2021
Aos 17 dias do mês de Setembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Caraubas, Estado da Paraíba, localizada na Rua: Expedicionário Luís 
Tenório Leão - Centro - Caraúbas - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro 
de 2013; Decreto Municipal nº 001, de 03 de Janeiro de 2018; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apre-
sentada no Pregão Presencial nº 00011/2021 que objetiva o registro de preços para: CONFECÇÃO 
E FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAUBAS - CNPJ nº 01.612.638/0001-46.

VENCEDOR: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS – ME
CNPJ: 11.572.908/0001-96
TOTAL: 6.500,00
1 - PADRÕES ESPORTIVOS
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

1

CONJUNTO CONTENDO: 15 CAMISAS ESPORTIVAS 
MANGA CURTA, PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO 
PARA CADA EQUIPE; TECIDO CACHARREL; TAMA-
NHO G, CORES DIVERSAS CONFORME MODELOS 
APRESENTADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO 
MUNICÍPIO DE CARAÚBAS; COM NÚMERO E ESCUDO 
DE CADA EQUIPE

VITEX UND 5

2

CONJUNTO CONTENDO: 16 SHORTS ESPORTIVOS; 
TECIDO 100% POLIÉSTER; TAMANHO G, CORES 
DIVERSAS CONFORME MODELOS APRESENTADOS 
PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 
CARAÚBAS; COM ESCUDO DE CADA EQUIPE

VITEX UND 5

3

CONJUNTO CONTENDO: 16 PARES DE MEIÕES ES-
PORTIVOS PARA CADA EQUIPE; TAMANHO G, CORES 
DIVERSAS CONFORME MODELOS APRESENTADOS 
PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 
CARAÚBAS

VITEX UND 5

4

CAMISA ESPORTIVA MANGA LONGA, PERSONALIZA-
DAS EM SUBLIMAÇÃO PARA CADA EQUIPE (GOLEIRO); 
TECIDO CACHARREL; TAMANHO G, CORES DIVERSAS 
CONFORME MODELOS APRESENTADOS PELA SECRE-
TARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS; 
COM NÚMERO E ESCUDO DE CADA EQUIPE

VITEX UND 5

Total do Lote 1 6.500,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caraubas firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00011/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Caraubas, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00011/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS – ME.
CNPJ: 11.572.908/0001-96.
lote(s): 1.
Valor: R$ 6.500,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Serra Branca.
Caraúbas - PB, 17 de Setembro de 2021

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 452/2021
Tomada de Preços Nº 005/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Jhonatan 

Andrade da Silva Eireli-ME, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: Prestar serviços de engenharia na 
Reforma da Escola Municipal Antônia Maria da Conceição, localizada sede do município de Coremas-
-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Considerando a planilha encaminhada pelo setor de 
engenharia desta Prefeitura, onde está comtemplando os novos serviços de engenharia que serão 
executados pela contratada e que não foram previstos na planilha inicial contratada que foi de R$ 
98.619,13 (noventa e oito mil, seiscentos e dezenove reais e treze centavos). Desta forma deverá 
ser acrescentado o valor total de R$ 45.153,37 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais, 
trinta e sete centavos) ao valor total contratado, com isso o valor total contratado passou para R$ 
143.772,50 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). 
Fundamentado no inciso §1º do Art. 65 Lei Nº 8.666 e suas alterações, e na clausula decima. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o 
Sr. Jhonatan Andrade da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 23 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO: 20501/2020 / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-

TRATO ORIGINAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889155/2019/MDR/CAIXA / CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – NELSON JOSÉ NEVES HONORATO / 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI – CNPJ SOB O Nº 33.665.164/0001-97 / PERÍODO: 
02/10/2021 A 02/04/2022 / DATA DA ASSINATURA: 01/10/2021 / AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 
DE 21.06.93. ART. 57, § 1º, INCISO VI. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICTAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2021

A CPL da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que a Tomada de Preços 009/2021, que 
tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
E DRENAGEM NO SÍTIO JARDIM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB, foi declarada 
FRACASSADA. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 07 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO �PENSAR E PRATICAR – ROBÓTICA 
NA PRÁTICA� PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITÉ–PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS 
EIRELI - R$ 601.160,00.

Cuité - PB, 24 de Dezembro de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00031/2021
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 DP00031/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULA-
ÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDILSON SOARES PIMENTA - R$ 
12.000,00; JOAREZ GOMES DA SENA JUNIOR - R$ 12.000,00; JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS 
- R$ 12.000,00; JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA - R$ 12.000,00; JOSE GILVANIO DE 
SOUZA SILVA - R$ 12.000,00.

Cuité - PB, 17 de Dezembro de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito
Republicado por conter incorreção no original publicado no DOE Nº 17.516 de 18/12/2021, pag. 

30 e Jornal a União de 18/12/2021, pág. 25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais para a Rede Pública Infantil de Ensino deste 
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Damião:05.00 –SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.365.2006
.1021/12.365.2006.2021. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO e 
4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00102/2021 
- 27.12.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 49.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção para atender demandas de serviços de 
diversas Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:.VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00355/2021 - 21.12.21 - EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME - R$ 76.329,15; CT Nº 00356/2021 
- 21.12.21 - G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 
20.944,60; CT Nº 00357/2021 - 21.12.21 - ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE - R$ 41.345,36.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-se ao PREGÃO ELE-
TRONICO Nº 00006/2021, cujo objeto trata-se da Aquisição de Equipamento e Material Permanente 
para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, publicado no dia 15/12/2021, no Diário Oficial 
do Município de Guarabira/PB, Diário Oficial do Estado/PB, e Jornal A União.

MOTIVO: Por eventual interesse público.
Guarabira, 27 de Dezembro de 2021 

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00031/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física JOSÉ NUNES DOS SANTOS
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, COM MOTOBOY 

PARA SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS 

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00030/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO 

MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO IMPRENSA PARA A SEDE DO 
MUNICÍPIO, COM PILOTO HABILITADO

OBJETO CONTRATUAL: IRANILDO PEREIRA DE LIMA
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00059/2021, em 15.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física EVANES FELIX DA SILVA
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, 

ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00032/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física JOÃO LAURENTINO DA SILVA FILHO
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO LOGRADOURO PARA CEDE 
DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA, COM MOTORISTA

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00029/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física WAYRISON JUSTINO DE ARAÚJO.
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, COM MOTOBOY 

PARA SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
E SERVIÇOS DIVERSOS

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00072/2021, em 30.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Empresa AMANDA CARLA VENCESLAU 

VIEIRA BEZERRA
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA 

JUNTO A UNIDADE MISTA
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00033/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física MANOEL BEZERRA VENCESLAU
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-

TES DO SÍTIO BARROCÃO, SÍTIO COSMA, SÍTIO SERRINHA, SÍTIO MONTE CRISTO E SÍTIO 
RIACHO DO OLHO D´AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO (ALUNOS 13) – TURNO MANHÃ 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, COM MOTORISTA

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00024/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física FRANCISCO CABOCLO DA SILVA 
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um veiculo para o transporte de estudantes do Sítio Barra 

de Cabaças, Sítio Araras, Sítio Várzea do Sal, Sítio Alves, Sítio Santo Antonio, para a sede do 
município (alunos 16) – Turno Manhã - Secretaria de Educação, de segunda a sexta

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00027/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física IRAILSON PEREIRA DE LIMA
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PARA TRANS-

PORTE DE ESTUDANTE DO SITIO IMPRENSA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PILOTO 
HABILITADO

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00028/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física FÁBIO JÚNIOR RODRIGUES VIEIRA
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-

DANTES DO SÍTIO LAJES, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO (ALUNOS 04) – TURNO TARDE, DE 
SEGUNDA A SEXTA, COM MOTORISTA

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00066/2021, em 30.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Empresa JOSÉ ARRUDA DE SOUSA – ME
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTONOMO,  

JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E CORRELATA DE EQUIPAMENTOS HÍDRICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO 
MUNICÍPIO DE IBIARA – PB

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00069/2021, em 30.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Empresa FELIPE PEREIRA NUNES
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA 

JUNTO A UNIDADE MISTA
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com a reforma da 

Escola Municipal Ceci Badú 2, localizada no município de Ibiara-PB
O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:
HOMOLOGAR e ADJUDICAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a 

Lei, considerando que foram observados os prazos recursais, fica convocado a licitante vencedora 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

Vencedora: 
A empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ Nº 17.415.942/0001-33, 

sendo declarada vencedora com o valor global R$ 73.223,07(setenta e três mil, duzentos e vinte 
e três reais e sete centavos)

IBIARA-PB, 27 de Dezembro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com a 
reforma da Escola Municipal Ceci Badú 2, localizada no município de Ibiara-PB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ Nº 17.415.942/0001-33
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com a reforma da 

Escola Municipal Ceci Badú 2, localizada no município de Ibiara-PB
VALOR GLOBAL: R$ 73.223,07(setenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e sete centavos)
VIGÊNCIA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS

Ibiara - PB, 27 de Dezembro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTO
PROCESSO Nº 05.773/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2021
CHAVE CGM: 4V6Q-4UB5-4JPF-Y7JG
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 0KM.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. 

Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo torna público, para conhecimento dos interessados, 
que o certame acima referenciado deflagrou-se DESERTO. Consultas com o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, no HORÁRIO das 08h às 12h e das 13h às 17h, pelo Fone: (83) 3214-7937 ou 
pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 27 de dezembro de 2021. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO 
AVISO DE RETORNO DE FASE
Chave 9ZZS-SMDV-S2FL-8MES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/034067.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

A Secretaria de Administração do Município de João Pessoa/PB, através do Pregoeiro nomeado 
na Portaria N.º 1046 de 20 de janeiro de 2021, torna público aos interessados e em especial às 
empresas que retiraram o instrumento convocatório, que será RETORNADA A FASE DE ACEITAÇÃO 
do certame em epígrafe, nos itens 14 (LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA 15 LUGARES); 
25 (LOCACAO MENSAL DE VEICULO ADMINISTRATIVO HATCH  1.0); e 26 (LOCACAO MEN-
SAL DE VEICULO ADMINISTRATIVO HATCH  1.0) do Portal de Compras da SEAD, em razão da 
convocação dos fornecedores subsequentes na ordem de classificação do pregão para possível 
aceitação dos referidos itens ao preço do primeiro colocado. Fica a sessão AGENDADA para o dia 
30/12/2021 às 10h00min (HORÁRIO DE BRASILIA). Endereço Eletrônico: https://seadlicitacao.
joaopessoa.pb.gov.br. Outras informações através do telefone: (083) 3218 9005.

Publique-se.
João Pessoa, 27 de dezembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.069/2021
Chave CGM nº Y948-WIC2-OWTF-6O7P

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA 
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO – SEJER, CON-FORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANE-XOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/051865.
Data da sessão: 11/01/2022
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, 27 de Dezembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de corte de terras. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. 
E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 27 de Dezembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 13/2021, Pregão Presencial nº 00002/2021. Par-
tes: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA e a empresa GL ARAÚJO COMBUSTÍVEIS 
EIRELI. Objeto: Alterar em 10% (dez por cento) a quantidade dos materiais contratados, no valor 
de R$ 118.705,00 (Cento e dezoito mil setecentos e cinco reais).

Juarez Távora(PB), 27 de dezembro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preço nº 00008/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio no Município de Manaíra/PB, conforme Planilha 
Orçamentária. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: JAF CONSTRUCAO E CONSUL-
TORIA EIRELI - CNPJ: 40.603.807/0001-33. VALOR: 117.231,88. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua José Rosas, SN - Centro - Manaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Manaíra/PB, 27 de dezembro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio 

no Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária.  O Prefeito do Município de Manaíra, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, Modalidade Tomada de Preço nº 00008/2021, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: JAF CONSTRUCAO E CON-
SULTORIA EIRELI - CNPJ: 40.603.807/0001-33. VALOR: 117.231,88

Manaíra/PB, 27 de dezembro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E:  HOMOLOGAR a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2021: 
Contratação de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio no Município 
de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente a: JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 40.603.807/0001-33. 
VALOR: 117.231,88

Manaíra/PB, 27 de dezembro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 00002/2021

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, e obser-

vando o parecer jurídico, referente a presente Chamada Pública, que visa o Credenciamento para 
contratação de leiloeiros públicos oficiais para realizarem, mediante contrato específico, leilões de 
bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, equipamentos, mobiliário e outros) pertencentes 
ao município de Marcação. HOMOLOGO o correspondente procedimento, findando com o se-
guinte rol de credenciados, nesta ordem: MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS 
(MATRÍCULA 10/2014).  

Marcação, 27 de Dezembro de 2021. 
ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00050/2021

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola e uma grade com discos, 

com o objetivo de atender as necessidades do município de Nazarezinho-PB.
VENCEDORES:
RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI – CNPJ: 05.043.720/0001-58,-CT;259 

com o valor de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).
Data dos contratos: Nazarezinho, 23 de dezembro de 2021
VIGÊNCIA:  23 junho de 2022.

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional.

.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00050/2021
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola e uma grade com discos, 
com o objetivo de atender as necessidades do município de Nazarezinho-PB.

VENCEDORES: AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI- CNPJ: 22.865.897/0001-59,- CT; 
260 com o valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais).

Data dos contratos: Nazarezinho, 24 de dezembro de 2021
VIGÊNCIA:  23 junho de 2022.

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional.

.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1° TERMO ADITIVO

CONTRATO N° 00044/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO.
CONTRATADO: JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA
OBJETO DO ADITIVO: Alteração ao contrato com acréscimo de 25% ao valor original, passando 

de R$47.438,30 (quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos) a R$59.297,87 
(cinquenta e nove mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: 13 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021. 

Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 00042/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO.
CONTRATADO: SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA
OBJETO DO ADITIVO: Alteração ao contrato com acréscimo de 25% ao valor original, passando 

de R$50.051,00 (cinquenta mil e cinquenta e um reais) a R$62.563,75 (sessenta e dois mil quinhentos 
e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 13 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021. 

Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 00065/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CONTRATADO: VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
OBJETO DO ADITIVO: Alteração ao contrato com acréscimo de 25% ao valor original, passando 

de R$200.100,00 (duzentos mil e cem reais) a R$250.125,00 (duzentos e cinquenta mil e cento 
e vinte e cinco reais).

VIGÊNCIA: 05 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 05 de novembro de 2021. 

Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

6° TERMO ADITIVO DE PRAZO
TOMADA DE PREÇOS 02/2019

Contrato n° 40/2020
Contratado: FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Nº: 26.743.365/0001-08
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 
OBJETO: Prorrogação de prazo por 02 (dois) meses, a contar deste termo aditivo. 
DATA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021. 
VIGÊNCIA: 17 de fevereiro de 2021

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCVA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO Termo de Aditivo ao Contrato nº 0002/2021, em 25.01.2021.
PARTES: Câmara Municipal de Pedra Branca e MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS - CNPJ nº 27.295.576/0001-80
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de assessoria e consultoria jurídico-

-Administrativa a Câmara municipal de licitação de Pedra Branca – PB
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 27 de dezembro de 2021
Marcos Nazário da Silva
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: QUARTO Termo de Aditivo ao Contrato nº 00115/2020, em 24.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME 

CNPJ 17.415.942/0001-33.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-

-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 21 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00051/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa ALBERTO BARBOSA DA SILVA 

– ME - CNPJ nº 37.034.499/0001-68
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, ITEM 06.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 27 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00116/2021, em 02.12.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a P.P DE SOUSA - ME , CNPJ Nº 

10.504.257/0001-34
OBJETO CONTRATUAL: 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 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 27 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  000102/2021, em 05.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e JGA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 

10.540.927/0001-78
OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma Escola com 06 salas de aulas, com quadra – Projeto 

FNDE localizada na PB 356, zona rural do Município de Pedra Branca-PB, atendendo ao Termo 
de Compromisso Nº 202102427-1, Celebrado com o Ministério da Educação, Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Prefeitura Municipal de Pedra Branca.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 27 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Eletrônico Nº 
0004/2021, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos permanentes, destinada a várias Secretarias 
do Município de Pedra Branca-PB. Tem como vencedoras as empresas: EGC COMERCIO E ATA-
CADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI com o valor global de R$ 3.170,00 
(três mil cento e setenta reais), ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA  com  
o valor global de R$ 6.526,13 (seis mil quinhentos e vinte e seis reais e treze centavos), JOSIVAN 
MELQUIADES NOBREGA com o valor global de R$ 33.110,42 (trinta e três mil cento e dez reais e 
quarenta e dois centavos), T. I. TECNOLOGIA LTDA  com o valor global de R$ 43.270,00 (quarenta 
e três mil duzentos e setenta reais), THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE com 
o valor global de R$ 2.845,90 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) e  
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor global de R$ 131.869,00 (cento e trinta e um mil 
oitocentos e sessenta e nove reais). Concede-se prazo para recursos.

Pedra Branca – PB, 27 de dezembro de 2021.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00059/2021
Vencedora: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ nº 

05.301.712/0001-64, com o valor global de R$ 790.796,29 (setecentos e noventa mil, setecentos 
e noventa e seis reais e vinte e nove centavos). 

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para atender as neces-
sidades de todas as secretarias do 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, 24 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2021
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00066/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 09:31horas (horário de Brasília-DF) do dia  10/01/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a aquisição de peças para veículos 
de porte pequenos e pesados e a contratação dos serviços de oficina para conserto e manutenção 
da frota de veículos próprios do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. O Edital 
e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 27 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00065/2021
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00065/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  10/01/2022, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a aquisição de frutas e verduras des-
tinados a todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. O Edital 
e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 27 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00067/2021
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00067/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  13/01/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a aquisição de peças para motos 
pertencentes a frota de veículos próprios do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 
O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 27 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 0004/2021

Objeto: implantação de pavimentação em ruas do município de Piancó-PB, atendendo o Contrato 
de Repasse nº 1.018.105-98/2014/MC.

Vencedora: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ nº 35.042.630/0001-03 com o valor global 
de R$ 107.108,78 (cento e sete mil, cento e oito reais e setenta e oito centavos).

Resolve, com fundamento no inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93, Homologar e Adjudicar. 
Desde já fica convocada para assinatura do contrato.

Piancó – PB, 17 de dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE DECISÃO PELA RESCISÃO CONTRATUAL

E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 09.210.219/0001-90.
DECISÃO: Fica RESCINDIDO o Contrato nº 01.00033/2021 e IMPEDIDA a empresa PAULO 

JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME, CNPJ: 09.210.219/0001-90 de licitar e contratar com 
este município de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 
(Lei do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias, consoante Item 8.3, da cláusula oitava SANÇÕES, será 
concedido a empresa para apresentação de recurso a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 27 de dezembro de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE DECISÃO PELA RESCISÃO CONTRATUAL

E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: R. L. COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA – ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 22.226.670/0001-63.
DECISÃO: Fica RESCINDIDO o Contrato nº 01.00113/2021 e IMPEDIDA a empresa R. L. 

COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA – ME, CNPJ 22.226.670/0001-63, de 
licitar e contratar com este município de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do 
Art. 7º da Lei 10.520 (Lei do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias, consoante Item 7.3, da cláusula 
sétima SANÇÕES, será concedido a empresa para apresentação de recurso a contar da data da 
publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 27 de dezembro de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.029/2021, em 15.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr.  ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de imóvel localizado a rua Valdemar Costa Filho, n° 51, Bairro: 

Centro, CEP: 58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria 
de Educação e Esportes do município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 27 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.017/2021, em 04.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr.  ALFREDO HILARIO DA SILVA.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de imóvel localizado a rua 09 de fevereiro, n° 20, Bairro: 

Centro, CEP: 58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento da Comissão 
Permanente de Licitação do município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 27 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00114/2021, em 18.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o empresa IRMÃOS MIGUEL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: aquisição de materiais de construção para conclusão da obra da 

Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil (UAI) do município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 27 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS NOBERTO BRUNO, 
HERMITA CAVALCANTE/ MANOEL CORDEIRO, ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS, MANOEL 
MONTEIRO E TRAVESSA ESMERINO PEREIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00001/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00136/2019 - M. A. Empreendimentos e Serviços 
Ltda - CNPJ: 18.917.544/0001-88 - 3º Aditivo - acréscimo de R$ 10.819,30. ASSINATURA: 22.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de combustíveis diversos, destinados ao abastecimento da frota de veículos locados e pertencen-
tes a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 27 de Dezembro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 50201/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, CNPJ N°. 01.612.693/0001-36
Contratada: LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ N°. 

17.278.993/0001-60
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO do valor do contrato firmado 

entre as partes em 23/04/2021, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo: 
“2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no art. 65 da 
Lei Federal n.º 8.666/93”.

Da supressão: O valor do contrato, após a supressão, é R$ 405.133,27 (quatrocentos e cinco 
mil, cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos). A importância ora estabelecida corresponde 
ao valor do contrato vigente com decréscimo de 7,29%. Os efeitos financeiros decorrentes do 
decréscimo vigoram a partir de 21/12/2021.

Santa Inês - PB, 21 de dezembro de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO PÉ BRANCO, LO-
CALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB; REVOGO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Santa Helena - PB, 27 de Dezembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, etanol 
e diesel) e aditivo Arla, para atender as necessidades da frota veicular, a serviço das Secretarias 
Municipais e Gabinete do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades deste Município 
até 31 de dezembro de 2022, conforme edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 11/01/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 27 de dezembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00175/2021

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADO: SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n° 38.162.543/0001-88.
OBJETO: Contratação de empresa para coleta e transporte de resíduos sólidos até sua destinação 

final, visando atender as necessidades do município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 79.400,00 (setenta e nove mil, quatrocentos reais), perfazendo o valor 

para 12 meses de R$ 952.800,00 (novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos reais), vencendo 
no seguinte item: 1, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/12/2021 a 21/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 21 de dezembro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 092/2021, cujo 

objeto AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E FRAGMENTADORAS PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 09h00m do dia 11 de Janeiro de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompras-
publicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 27 de Dezembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - MEDICALMED 
REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- CNPJ: 27.705.997/0001-31 - Valor R$: 64.788,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 23 de dezembro de 2021.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 086/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 12 de janeiro de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  
para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE BARRACAS TIPO FEIRA EM 
METALON PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTE-
CIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.   Edital disponível: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 27 de dezembro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMO-
ÇÃO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 077/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DE CUR-
SOS DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

- KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA
CNPJ: 41.300.867/0001-40
Valor R$ 877.110,00
- LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA
CNPJ: 12.807.382/0001-49
Valor R$ 60.300,00

Santa Rita - PB, 27 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE 
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA 
RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 081/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- J G INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 
CNPJ: 07.148.726/0001-15
Valor R$ 3.259,20
- LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
CNPJ: 36.544.770/0001-42
Valor R$ 491.240,00
- MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 33.428.938/0001-66
Valor R$ 2.151,50

Santa Rita - PB, 27 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina 

comum, Diesel S–500 Comum e diesel S10), para o abastecimento da frota do Município de São 
Bentinho/PB. Data e local, às 08:30 horas do dia 10/01/2022, na Sala de Reunião da CPL, na 
Rua Francisco Felinto dos Santos, Nº 08, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Bentinho - PB, 27 de Dezembro de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e 

óleo diesel s10), destinado ao abastecimento dos veículos do município de São Bentinho e do Fundo 
Municipal de Saúde que viajam para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e adjacências, 
sejam próprios, locados ou a disposição do município de São Bentinho/PB. Data e local, às 10:30 
horas do dia 10/01/2022, na Sala de Reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, Nº 08, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Bentinho - PB, 27 de Dezembro de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
O Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espi-
nharas - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para conclusão da construção 
de escola na Zona Urbana -  Projeto FNDE, localizado na Rua Antônio Gomes da Costa, Centro, 
no Município de São José de Espinharas/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 29842/
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 23 de Dezembro de 2021.
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JÚNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de Locação de Máquinas Retroescavadeiras 4x4, com todas 
as despesas de operação por conta do contratado para atender as diversas necessidades da 
secretaria de agricultura deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CAMPINA VEICULOS LTDA - R$ 60.840,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Dezembro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aluguel de sanitários químicos, 
desentupimento de tubulações de esgosto e limpeza de fossas sépticas. 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 2.051/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 09 de Novembro de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais 
elétricos e de iluminação, destinados a atender as necessidades das secretarias municipais. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Eletrica Luz Comercial de 
Materiais Eletricos Eireli - CNPJ 00.226.324/0001-42. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 27 de Dezembro de 2021
ANA PAULA EVARISTO DE PONTES

Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2021

A pregoeira, torna público que fará realizar no dia 10 de janeiro de 2022, ás 8:30 horas, na 
sala da CPL na Prefeitura Municipal, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar,  Sousa-PB, 
Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de empresa especializada no 
fornecimento de quentinhas e lanches para o ano de 2022. Edital site sousa.pb.gov.br, e portal da 
transparência site do tramita tce.pb.gov.br. 

Sousa, 27 de dezembro de 2021.
Alyne Santos de Paulo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0124/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 

janeiro de 2022 às 08h30, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua Coronel 
José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOUSA-PB. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do Tribunal de Contas, www.tce.gov.br . Os licitantes 
devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 27 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 0125/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E MATERIAIS AFINS, DESTINADOS A PACIENTES 
COLOSTOMIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA-PB. Abertura das pro-
postas no dia 12 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar 
desistências após a homologação.

Sousa, 27 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0126/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedi-

mento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLÓGICOS, ESPECIFICADOS PARA ATENDER PACIENTES 
DE BAIXA RENDA, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA-PB. Abertura das propostas no dia 12 de janeiro de 2022, 
às 11:00 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.
tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção 
na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 27 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE APRECIAÇÃO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOSNº 04/2021
Torna público através do(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação  CPL, que após 

apreciar o(s) RECURSO(S) interposto(s) pela(s) empresa(s): POR TODOS ,   tem(ns) seu(s) 
PARECER(ES) INDEFERIDOS(S), portanto, O PROCESSO SUBIRAR PARA APRECIAÇÃO DO 
GESTOR  . Fundamento legal: Lei Federal nº .8.666/93 e suas alterações posteriores . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) NO SITE.
Email: NO SITE.

TACIMA - PB, 27 de 12 de 2021..
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 
06.000 SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO 06000.20.606.2011.2036 
MANTER ATIV SEC AGRIC PEC MEIO AMB DES.ECONOMICO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 27/12/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00147/2021 - 27.12.21 - ECOSOLO GUARABIRA GESTAO 
AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 59.400,00.

Adiamento da Audiência Pública Nº 005/2021
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS comunica aos usuários e demais interessados 

que a AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021, marcada para o dia 23 de dezembro de 2021, às 09h, 
foi ADIADA para o dia 30 de dezembro de 2021, às 9h.

A Audiência Pública, que tem 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, 
será realizada de forma virtual e qualquer interessado poderá participar através do link de acesso 
que será disponibilizado no site da PBGÁS (www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2021
PROCESSO Nº 22.201.000564.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS (OBRAS DE ARTE), destinados à FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL 
DA PARAÍBA - FUNESC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@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 21-02513-6
João Pessoa, 27 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 34/2021
 Registro CGE Nº 21-01990-5

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 34/2021 (Obras de Conservação Rotineira 
(Obras de Pavimentação Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades São João do Rio do Peixe, 
São José de Piranhas, Sousa e Triunfo, com aproximadamente 18,67 km) ,que após esta comissão 
fazer avaliação na documentação da empresa NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI que apresentou 
declaração ME/EPP, e constatou que  a mesma não pode usufruir do tratamento diferenciado 
estabelecido na Lei Complementar n° 123 , de 2006, devido não ter atendido o item 8.0, sub item 
8.1,8.1.1 e 8.1.2 do Edital, não apresentou documento oficial de acordo com o sub item 8.1.1 ( 
não apresentou Declaração de Enquadramento devidamente registrada na Junta Comercial e/
ou Declaração emitida pela Receita Federal) para comprovar sua condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. Ademais disto apresentou conforme item 10.3 sub item 10.3.1.b.b3, 
Certidão Simplificada da |Junta Comercial, como classificação de empresa de porte “demais”. Em 
vista disto, a Empresa: NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI impetrou recurso através do processo  
DER-PRC-2021/02594 datado de 22/12/2021., em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 
109 da Lei de Licitações e Contratos, o auto dos processos ficarão com vistas franqueadas aos 
interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao(s) recurso(s) a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

.João Pessoa, 27 de novembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2520/2021 em João Pessoa, 20 de dezem-
bro de 2021 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Pavimentação asfáltica da Rodovia Vicinal, 
trecho: Catolé do Rocha / Divisa PB-RN (João Dias) com extensão de 7,002km. Na (o) RODOVIA 
VICINAL, TRECHO: CATOLÉ DO ROCHA / DIVISA PB-RN (JOÃO DIAS) - UF: PB. Processo: 
2021-004054/TEC/LI-7873

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, RLO = LOA: 694/18 = PROC.: 18-0227 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA = AC: 50M² = NE: 04 = L/ATV: NA CIDADE, ZONA URBANA, MUNICÍPIO: NAZAREZINHO-
-PB. Processo: 2021-009619/TEC/LO-3413.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 
2279/2021, em João Pessoa, 17 de novembro de 2021. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Sistema Adutor Boqueirão, contemplando captação através de flutuante no Açude Boqueirão, 
adutora com 63.100m de extensão, reservatórios, estações elevatórias, estações de tratamento 
de água e outros, beneficiando as localidades de Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel 
e Alcantil. MUNICÍPIO: Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel e Alcantil/PB. Processo: 
2021-008112/TEC/LI-8130.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 
2277/2021, em João Pessoa, 17 de novembro de 2021. Prazo: 430 dias. Para a atividade 
de: Sistema Adutor Nova Camará, incluindo captação, adutora de água bruta e tratada, es-
tações elevatórias, estações de tratamento de água, reservatórios, canteiro de obras, além 
de outras instalações e equipamentos. MUNICÍPIO: Médio curso da Paraíba. Processo: 
2021-008108/TEC/LI-8128.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 2278/2021, 
em João Pessoa, 17 de novembro de 2021. Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Construção do 
Sistema de Abastecimento de Água composto de 02 (dois) poços tubulares, 02 (duas) estações 
elevatórias de água tratada, 01 (um) chafariz, 01 (um) reservatório elevado, 68m de adutora de 
água tratada, rede de distribuição, ligações domiciliares. MUNICÍPIO: Monteiro/PB. Processo: 
2021-008110/TEC/LI-8129.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 2331/2021, 
em João Pessoa, 24 de novembro de 2021. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção do 
Sistema de Abastecimento de Água contemplando captação, adutora de água bruta e água tratada, 
estações elevatórias, estações de tratamento de água -ETA, reservação e rede de distribuição, 
beneficiando as comunidades de Pau D´árco, Rigideira, Bredol e Mulungu. MUNICÍPIO: Monteiro/
PB. Processo: 2021-008703/TEC/LI-8181.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 2378/2021, 
em João Pessoa, 30 de novembro de 2021. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção 
do Sistema de Abastecimento de Água contemplando captação, adutora de água bruta e água 
tratada, estações elevatórias, estações de tratamento de água -ETA, reservação e rede de distri-
buição, beneficiando as comunidades de Bom Jesus, Tingui I e Tingui II. MUNICÍPIO: Monteiro/
PB. Processo: 2021-008701/TEC/LI-8180.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 
2280/2021, em João Pessoa, 17 de novembro de 2021. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Limpeza e recuperação de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, recuperação do sistema 
de drenagem no Açude Cachoeira dos Cegos. MUNICÍPIO: Catingueira/PB. Processo: 2021-
008245/TEC/AA-6818.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNPJ: 09 012 493 0001-54 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a reno-
vação para a Licença de instalação da obra de Urbanização na Orla de Formosa, no município 
de Cabedelo: - PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNPJ: 09 012 493 0001-54 torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a renovação 
para Licença de instalação referente a construção da Oficina para automóveis da Secretaria de 
Transportes, Rua Golfo de Genova, S/N Praia Ponta de campina. Cep: 58102-013 Intermares - 
Cabedelo – PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A ARCO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.663.012/0001-31, com endereço a 
Rua Professor Francisco Oliveira Porto nº 425 - Sala 009 – CEP: 58.033-390, Brisamar – João 
Pessoa – PB, torna público que requereu à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E 
AGRICULTURA (SEMAPA), a licença prévia, para regularização de um prédio Multifamiliar, 
uso R5, situado na Avenida José Américo de Almeida Filho, Lote 3-A, Quadra S/N, Bairro Areia 
Dourada, Cabedelo/PB.

ALEXANDRE AZEVEDO CRUZ, CPF:023.358.774-88 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A 
SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 2019.0001071 DE UMA CONSTRUÇÃO 
UNIFAMILIAR, QUADRA E, LOTE 23 NO CONDOMINIO HORIZONTAL VILLAS DE PONTA DE 
CAMPINA, NO BAIRRO PONTA DE CAMPINA EM CABEDELO PB.

JRA CONSTRUTORA LTDA, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM – SECRETA-
RIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, A LICENÇA PRÉVIA, PARA UMA CONSTRUÇÃO 
MULTIFAMILIAR SITUADA Á RUA ALBERTO DE BRITO, S/Nº, JAGUARIBE, JOÃO PES-
SOA - PARAÍBA
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