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Em 2022, Nota Cidadã irá 
pagar R$ 720 mil em prêmios

Prazo para consignado com 
margem de 35% termina hoje

Sefaz divulga cronograma com os sorteios do programa, 
que, mensalmente, irá contemplar quem exige nota fiscal 
no ato da compra com R$ 60 mil em prêmios. Página 17

A partir de janeiro, empréstimos para aposentados 
e pensionistas do INSS voltam a obedecer o 
limite de 30% dos rendimentos. Página 18

Colunas

Em qualquer época de nossa vida ou situação 
(...) é tempo para buscar resposta nos poetas e 

místicos. Respostas que vêm de quem contempla o 
mundo com os olhos do coração.  Página 11
José Nunes

Com uma insistência talvez nunca vista antes na 
história, a impostura, tal como um vírus da maledicência, 
contagia as línguas de todas as nacionalidades, negando 

as conquistas da humanidade.  Página 2
Editorial

Só esperar as doses Vacina contra Covid-19 para 
crianças entre cinco e 11 anos é aprovada no estado. Página 5
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Economia

Clube-empresa divide opiniões 
entre dirigentes de times na PB

Mais de 40 mil são vacinados 
no último Dia D deste ano

Pauta ganhou força após aporte de R$ 400 milhões que 
Ronaldo ‘Fenômeno’ fez no Cruzeiro, mas proposta não 
encanta Botafogo e Campinense, por exemplo. Página 21

Secretaria de Estado da Saúde divulgou, ontem à noite, 
uma parcial da quinta campanha voltada à imunização 
da população contra a Covid-19. Página 4

Paraíba

Réveillon: o que abre e fecha 
na sexta-feira e no sábado
Bancos só recebem o público até esta quinta-feira e 
retomam o atendimento dia 3; comércio e shoppings 
funcionam dia 31, mas fecham dia 1o de janeiro. Página 8

João Pessoa promete mais 
eventos esportivos em 2022
Prefeitura da capital desenvolve o calendário de 
competições para o próximo ano e negocia, até, uma prova 
de Stock Car para ser realizada na cidade. Página 22

Audiovisual Músicos paraibanos, como Léo Noronha, 
abraçam o “sound design” de produções nacionais. Página 9

Foto: Divulgação

Solidariedade Saiba como bombeiros paraibanos estão atuando no 
sul da Bahia no auxílio às famílias desabrigadas pelas chuvas. Página 6

Foto: CBMPB/Divulgação

Esportes

Foto: Secom-PB/Arquivo

Luto Morre, em João Pessoa, o ex-deputado e presidente da Junta Comercial 
do Estado da Paraíba, Simão Almeida, em decorrência da Covid-19. Página 14
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NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

463.855

22.262.869

282.800.017

9.591

618.870

5.414.213

CASOS vACINAS APLICADAS

------

330.302.583

9.077.460.291
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 

Com redução de ICMS, 
PB estimula indústria 
e produção de queijos
Política tributária adotada por João Azevêdo diminui alíquota do gás natural para 
grandes empresas e zera imposto para produção artesanal do laticínio. Página 13

Foto: Evandro Pereira

Duas solenidades, ambas conduzidas por 
João Azevêdo, no Palácio da Redenção, 

marcaram as assinaturas dos decretos que 
alteram o ICMS para o gás natural e para 

cadeia de queijos artesanais

Últimas
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“Pode-se enganar a alguns o tempo todo e a todos por 
algum tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo.” 
Impossível se ter a conta exata de quantas vezes essa frase 
- atribuída ao presidente dos Estados Unidos da América, 
Abraham Lincoln (1809-1865) - já foi usada. O que se pode 
ter certeza é de que a verdade que ela contém não perdeu a 
vitalidade.

Afirma-se que a mentira é inerente ao comportamento 
humano, mas isso não significa dizer que o embuste deve 
ser aplicado a torto e a direito, como uma espécie de lei 
irrevogável da condição humana. A transparência continua 
sendo o caminho mais indicado para se chegar à sociedade de 
liberdade e justiça social que as pessoas de bom senso lutam 
para construir.

A colmeia humana ainda não produz mel em abundância 
exatamente porque pessoas nos quatro cantos do mundo fazem 
de suas existências fábricas de fel, utilizando a mentira como 
matéria-prima. São o que se chama, hoje, de pessoas tóxicas, ou 
seja, homens e mulheres cujas frustrações as motivam a impedir 
que outros seres humanos sejam mentalmente saudáveis.

Os mentirosos fazem parte de todos os grupos humanos e 
na esfera profissional não é diferente. Ora por incapacidade, 
ora por interesses políticos escusos, esses falsos profetas – na 
verdade, seres lesivos à vida em comunidade – fazem de tudo 
para disfarçar o despreparo, assumindo uma ínfima liderança 
por enganar a alguns - felizmente, apenas por algum tempo.

A verdade nem sempre é tão difícil de alcançar. Às vezes 
está tão próxima que basta os incautos abrirem bem os olhos, 
colocando os discursos que os seduziram em confronto 
direto com a realidade dos fatos, para perceber que foram 
transformados em vítimas do engodo simplesmente porque não 
deram ouvidos à voz interior; à própria inteligência.

Com uma insistência talvez nunca vista antes na história, 
a impostura, tal como um vírus da maledicência, contagia as 
línguas de todas as nacionalidades, negando as conquistas da 
humanidade - entre elas, a ciência, a cultura e a democracia -, na 
tentativa de subjugar o planeta a um regime de ignorância, que 
nunca deixou de ser uma das formas da escravidão.

Embustes Metas para 2022
A mudança de calendário, naturalmen-

te, vem acompanhada de uma atmosfera de 
recomeço que nos impulsiona a estabelecer 
metas, montar listas de objetivos e planos 
a serem realizados ao longo do ano que se 
inicia. Somos inundados por diversas aspi-
rações, principalmente, após um período tão 
turbulento e inusitado como foi o ano de 2021.

Podem ser metas de emagrecimento, 
mudanças de emprego, escrever um livro, 
casar, viajar, ter filhos, eliminar dívidas, 
mudar de país, entre outros. Não importa, a 
verdade é que a cada ano renovamos nossas 
expectativas e nos enchemos de esperança 
de que, ao fim dos 365 dias iniciados, todas 
as metas estabelecidas es-
tejam cumpridas.

O romancista britâ-
nico Lewis Carroll, autor 
do clássico conto “Alice 
no País das Maravilhas”, 
retratou em uma fala en-
tre a menina e o gato, um 
exemplo do quão saudável 
e importante é planejar e 
estabelecer metas de vida. 
Neste diálogo, ao encontrar 
o gato, Alice indaga qual o 
caminho ela deveria seguir.

O misterioso felino 
respondeu: “Isso depende muito do lugar 
onde quer chegar. Se você não sabe para 
onde ir, qualquer caminho serve”. E é bem 
isso mesmo: as metas, estratégias e objetivos 
são valiosos na construção do nosso próprio 
equilíbrio e bem-estar.

A definição de propósitos e a busca por 
conquistar objetivos são ações benéficas que 
contribuem para o aumento da autoestima, 
o fortalecimento do ego, a renovação do 
ânimo, a diminuição do estresse e a injeção 
motivacional; além de propiciar saudáveis 
mudanças comportamentais e promoverem 
o autoconhecimento do indivíduo.

Entretanto, o grande desafio é tirar os 
desejos do papel, eliminar a procrastinação, 

concretizar os sonhos e não permitir que 
uma meta não concluída, por qualquer que 
seja o motivo, se transforme em frustração, 
sensação de fracasso ou sofrimento.

À vista disso, alguns cuidados devem 
ser tomados para que essa construção pes-
soal não se transforme em um pesadelo.

É muito importante definir metas con-
cretas e tangíveis. Objetivos reais e alcançá-
veis. Um dos grandes erros é não se atentar 
para a viabilidade do que está sendo esta-
belecido. Definir metas incompatíveis com a 
sua realidade, pode ser um prato cheio para 
a frustração. Além disso, alguns desejos po-
dem depender também de outras pessoas, 

ou até mesmo de um tempo 
maior que 12 meses para se 
concretizarem.

Também não adianta 
fazer uma lista gigantesca 
de metas a serem alcan-
çadas. Quantidade não é 
sinônimo de qualidade ou 
de perfeição. Comprome-
ta-se com o que dará conta 
de ser cumprido para que 
seus objetivos não sejam 
adiados. Desta forma, cor-
re-se menos risco de ser 
atropelado por sentimen-

tos de procrastinação que adiam decisões 
e buscam desculpas para impedir a sua 
progressão. A grande sabedoria é não per-
mitir que as metas se transformem em peso 
nas costas. 

Agir sem saber gerenciar os sentimen-
tos, pode provocar escolhas equivocadas 
e sem muitas expectativas de sucesso. O 
melhor a fazer é desacelerar o pensamento 
e saborear o momento, mantendo o foco, o 
equilíbrio e cuidando de sua saúde mental 
para encarar, de forma equilibrada e asser-
tiva, um novo ano e seus novos desafios.

( Excepcionalmente, não contamos com 
o texto do colunista Rui Leitão nesta edição)

O imperador na Parahyba
Muito já se escreveu sobre a visita 

do imperador Pedro II à Paraíba. Sabe-se 
que ele chegou à nossa capital na tarde 
de uma véspera de Natal. Era um sábado 
do ano de 1859. Um vapor da Marinha 
do Brasil conduzia o monarca e sua nu-
merosa comitiva nessa viagem de qua-
tro meses pelas províncias. Cinco dias 
foram dedicados à Parahyba do Norte. 
As cidades de Pilar, Mamanguape e Ca-
bedelo tiveram a honra de ver de perto 
a coroa de D.Pedro que, a cavalo, conhe-
ceu ainda alguns engenhos da Várzea. A 
pompa com que foi recebido, as despesas 
do erário com as festividades, reformas 
e adaptações das instalações palacianas, 
tapetes e talheres condignos às bocas 
imperiais, importaram na abertura de 
um crédito especial para tal finalidade. 
Um conto de réis que mandaram da Cor-
te foi insuficiente. Há registro de que o 
imperador tomara emprestado alguns 
contos de réis para arcar com as despe-
sas da viagem. O Tesouro Imperial era 
parco de recursos, mas, assim mesmo, 
S.M., “do seu bolsinho”, fez algumas doa-
ções que, infelizmente, foram desviadas 
das suas finalidades.

Quem pensar que essa história de 
desviar dinheiro público é invenção repu-
blicana, está muito enganado. Governava 
a Paraíba, quando da visita do monarca, 
o paraense Ambrósio Leitão da Cunha 
que foi deputado, senador e presidente, 
ainda, do Pará, Pernambuco, Maranhão 
e Bahia. No seu périplo pela Província, o 
imperador teve ao seu lado o governante 
local que, como é costume até hoje, roga-
va ajuda real para todos os males que não 
podia resolver. Pedro II comoveu-se em 
duas oportunidades e resolveu atendê-lo. 
Não voltaria, jamais, para saber o resul-
tado dos investimentos que fez. É essa a 
história que estou querendo contar...

Na visita à Santa Casa da Misericór-
dia, Dom Pedro efetuou um donativo de 
seis contos de réis para serem trans-
formados, pelo governador local, em 
apólices da dívida pública em favor da 
entidade. O novo governante, o gaúcho 
Silva Nunes, ao assumir, procurou saber 
como fora processada aquela operação, 
tomando conhecimento de que nada 
fora efetivado. Determinou de imediato, 
a sua execução. Qual não foi sua sur-
presa ao ouvir do inspetor do Tesouro 
que esse dinheiro, saído “do bolsinho” 
do imperador, sumira em função das 
necessidades urgentes de outros ser-
viços da província. Naquele tempo, os 
sucessores ainda não brigavam com os 
antecessores, e Silva Nunes justificou a 
falha: “Sem dúvida, se por mais algum 
tempo permanece na administração, 
o meu antecessor teria realizado a sua 
intenção, satisfazendo assim as vistas 
do soberano”.

Andando pela nossa cidade, Dom 
Pedro repudiou a localização do mata-
douro público, construído às margens 
de uma estrada com prejuízo para o meio 
ambiente. Novamente, como narra Silva 
Nunes em mensagem ao Legislativo de 
então, o imperador entregou à presidên-
cia quatro contos de réis para a remoção 
do abatedouro para terreno mais condi-
zente. “Sinto ter de dizer-vos (explica aos 
deputados provinciais) ainda esta vez 
que o estado dos cofres não me consente 
ocupar-me por ora com essa obra nem 
mesmo dispondo para seu começo desses 
4.000$rs devidos à generosidade do im-
perador, e de que meu digno antecessor 
viu-se obrigado a lançar mão para acudir 
a encargos urgentes da Província”.

Quase ia esquecendo: o imperador 
assistiu à Missa do Galo, à meia-noite, na 
Igreja da Conceição, ao lado do Palácio.

 Quantidade não é 
sinônimo de qualidade ou 

de perfeição. Comprometa-
se com o que dará conta de 
ser cumprido para que seus 

objetivos não sejam 
adiados.   

Andréa Ladislau
sistemas@pr.comuniquese1.com.br | Colaboração

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador Fotolegenda

Foto: Sandra Raquew

A cidade e suas narrativas
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Objetivo é capacitar aproximadamente quatro mil jovens, reforçando as potencialidades regionais e a economia criativa
Os jovens paraibanos 

interessados em se qualifi-
car numa profissão podem 
ter acesso a esse benefício 
buscando os projetos exe-
cutados pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel) 
– o ‘Qualifica Juventude’ e 
o ‘co.liga’, que juntos estão 
oferecendo 57 cursos pro-
fissionalizantes em mais de 
100 municípios paraibanos. 
As inscrições para os cursos 
do ‘co.liga’ já estão abertas 
e os interessados podem se 
inscrever por meio do site: 
https://coliga.digital/ .

O objetivo, conforme 
explicou a secretária de Exe-
cutiva da Juventude, Rafae-
la Camaraense, é capacitar 
aproximadamente 4 mil jo-
vens paraibanos, observando 
e reforçando as potencialida-
des regionais e a economia 
criativa. “Não temos dúvida 
que a expansão do ensino 
profissionalizante pode atrair 
ainda mais o público jovem, 
principalmente os de baixa 
renda, sendo um meio mais 
rápido para qualificação pro-
fissional, acesso ao mercado 
de trabalho e até a formação 
em nível superior. Por isso, 
nosso olhar tem sido voltado 
também para essa área”, res-
saltou.  

 
Co.liga
São 37 cursos oferta-

dos nos eixos de patrimônio, 
música, multimídia, design 
e artes visuais, bem como 
temas transversais que dão 
suporte à trajetória dos jo-
vens, como empreendedo-
rismo, línguas, cidadania 
e elaboração de projetos 
culturais. Entre as opções 
segmentais, estão desde fo-
tografia, design para web e 
roteiro audiovisual até tu-
rismo para cidades criati-
vas, passando por produção 
musical, produção de info-
gráficos e muitos outros. To-

dos são gratuitos e de curta 
duração, com aulas on-line 
e realizados através da “co.
liga”, que é uma escola livre, 
de abrangência nacional. 

 O ‘Co.liga’ é uma parce-
ria firmada com a Organiza-
ção dos Estados Ibero-ame-
ricanos (OEI), a Fundação 
Roberto Marinho e o Conse-
lho Nacional de Juventude 
(Conjuve).

 Os jovens participan-
tes fazem parte de uma rede 
de ‘co.ligados’ e têm acesso 
a palestras, aulas abertas, 
debates, entrevistas e pro-
gramação cultural on-line 
para a ampliação de sua for-
mação. Os alunos recebem 
o certificado de conclusão 
após realizarem os cursos 
e seus certificados ficarão 
disponíveis em seu perfil na 
rede de ‘co.ligados’.

“O co.liga é um proje-
to inovador e que vem para 
ajudar os nossos jovens mais 
vulneráveis socialmente a 
encontrarem perspectivas 
em meio ao momento difícil 
que vivemos. Toda uma rede 
de profissionais capacitados 
está à disposição da juven-
tude paraibana, trabalhando 
a inclusão produtiva. Quan-
to mais os jovens avançarem 
no estudo dos cursos, mais 
eles terão oportunidades na 
rede, recebendo mentoria, 
com acesso a editais exclu-
sivos e também a oportuni-
dades de emprego e isso nos 
deixa muito felizes, por esse 
motivo, pactuamos esta im-
portante iniciativa”, explicou 
a secretária.

 
Qualifica Juventude
Os cursos serão ofe-

recidos em parceria com o 
Sistema Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) e o 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae). A secretária Ra-
faela Camaraense explicou 
que o Qualifica Juventude foi 
construído com o apoio da 

juventude paraibana e que 
deve iniciar em breve. Segun-
do ela, a secretaria acolheu 
as solicitações dos jovens e 
associou a demanda à pro-
moção das potencialidades 
de cada região do estado. 

 “Esse é um projeto que 
não nasceu apenas da Secre-
taria da Juventude, mas sim 
da participação dos nossos 
jovens, fazendo escutas em 
vários municípios, onde re-
cebemos muitas demandas. A 
partir de muito diálogo cons-
truímos essa ação que promo-
ve a qualificação profissional, 
o desenvolvimento regional e 
um futuro melhor para nossa 
juventude”, destacou.

Os cursos serão dire-
cionados para os potenciais 
produtivos das regiões, a 
exemplo do turismo, gas-
tronomia, marketing digital, 
gestão financeira, indústria, 
artesanato, agricultura, tec-
nologia, comércio, empreen-
dedorismo, pesca, criação 
de animais, apicultura, cons-
trução civil, jardinagem, es-
tratégia de vendas, piscicul-
tura, agroecologia, robótica, 
corte e costura. Cada curso 
compreende uma carga ho-
rária estimada de até 48 
horas, sendo realizados de 
maneira semipresencial e 
presencial, com turmas de 
até 20 alunos, disponibili-
zando vagas para três cur-
sos por município.

No Qualifica Juventude 
serão injetados recursos na 
ordem de R$ 800 mil, prove-
nientes do Fundo de Comba-
te e Erradicação da Pobreza 
no Estado da Paraíba (Fun-
cep). A Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer do Governo da Paraíba 
(Sejel) em parceria com o 
Sistema Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) e o 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) serão res-
ponsáveis pela execução do 
projeto.

Sejel abre inscrições para 57 
cursos profissionalizantes

O governador João Azevê-
do (Cidadania), em reunião 
com secretários e auxiliares 
do governo, estabeleceu o 
período em que ocorrerá a 
reforma administrativa. “Pedi 
para que cada um que vai se 
colocar na condição de can-
didato, que antecipe essa 
decisão, não a saída do go-
verno, porque a saída do go-
verno é 30 de março”.  

RefoRma administRativa  
Presidente da ALPB, Adriano 
Galdino lamentou a morte do 
ex-deputado Simão Almeida 
(PCdoB). “A Paraíba está me-
nor e mais triste hoje com a 
morte do nosso companheiro 
Simão Almeida. Meu primeiro 
voto para deputado estadual 
[à década de 90] foi em Simão, 
quando eu era estudante de 
Engenharia, na UFPB. Tenho 
muito orgulho desse voto”. 

Marcelo Queiroga – para não fugir à 
regra da gestão federal – criticou go-
vernadores que rechaçam as exigên-
cias sobre a vacinação infantil. “Pelo 
que eu saiba, a maioria não é médi-
co, né? Então, eles estão interferindo 
nas suas secretarias estaduais”. Ro-
naldo Caiado (DEM), governador de 
Goiás, que é médico, é contrário à 
orientação do Ministério da Saúde. 

“maioRia não é médico, 

secRetáRio cRitica exigência de pRescRição médica 
paRa vacinação de cRianças: “totalmente insensato” 

“oRgulho desse voto” 

O ministro Saúde, Marcelo Queiroga, insiste no argumento de que é um procedimento legítimo fazer 
consulta pública sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, assim como exigir a prescrição mé-
dica. A decisão da pasta, que para muitos representa uma procrastinação inaceitável, é refutada 
por autoridades de saúde e pela maioria dos governadores. O Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Conasems), por exemplo, se posiciona contra a necessidade da exigên-
cia de receita médica. Em nota, expressou que “a chegada de uma nova variante como 

a Ômicron, com maior transmissibilidade, faz das crianças (ainda não vacinadas) 
um grupo com maior risco de infecção, conforme vem sendo observado em outros 

países, onde houve transmissão comunitária desta variante. Neste contexto epi-
demiológico, torna-se oportuno e urgente ampliarmos o benefício da vacinação 

a este grupo etário”. A opinião é compartilhada pelo secretário de Saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros (foto).  “Agências reguladoras do Canadá e dos 
EUA, além da Anvisa, comprovaram a segurança e a efetividade da vacina. 
Então, não há sentido em se fazer consulta pública e exigir prescrição mé-
dica. É totalmente insensato esse raciocínio”, disse.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Perguntou-se ao secretário Geraldo Medei-
ros se ele pretende disputar cargo eletivo, em 
2022, devido à boa gestão na pasta de Saúde. 
“Não tenho interesse. Nossas ações tem tido 
realce nacional. Secretários de Santa Catarina 
e do Paraná nos ligaram solicitando o modelo 
do Opera Paraíba. Mas estamos preocupados 
agora é com o Ômicron e com a Influenza”. 

“não tenho inteResse”, afiRma 
secRetáRio sobRe seR candidato 

agenda de pRé-campanha 

no palanque com lula 

“É um evento de amigos, pra celebrar a 
vida”, explica o deputado Julian Lemos (PSL) 
sobre a comemoração de seu aniversário, 
dia 6 de janeiro, em João Pessoa, do qual 
participará Sérgio Moro (Podemos). “Pela 
condição dele [de pré-candidato a presiden-
te], é também uma agenda de pré-campa-
nha, haverá agenda de entrevistas”, disse. 

“Sinto uma simpatia do governador por Lula, que eu 
também tenho. Temos um bloco forte e estamos in-
teressados em estar no mesmo palanque com Lula”. 
Do presidente do ALPB, Adriano Galdino, reforçando 
que o bloco governista esperar construir essa alian-
ça com o partido do ex-presidente. Na Paraíba, essa 
tese é defendida por Anísio Maia e Frei Anastácio.    
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Festas de fim de ano

Agevisa alerta para o perigo 
de alimentos contaminados

A ingestão de alimen-
tos contaminados causa 
doenças em milhares de 
pessoas todos os dias. Fa-
tores como conservação, 
temperatura, manipulação 
e armazenamento são os 
principais causadores das 
chamadas DTAs, que são as 
doenças transmitidas por 
alimentos, segundo enfati-
za o diretor-geral da Agên-
cia Estadual de Vigilância 
Sanitária, Geraldo Moreira 
de Menezes. O tema é obje-
to de alerta divulgado pela 
Gerência Técnica de Inspe-
ção e Controle de Alimen-
tos, Água para Consumo 
Humano e Toxicologia da 
Agevisa/PB.

Segundo a gerente de 
Alimentos, Patrícia Melo 
Assunção, existem mais de 
250 doenças transmitidas 
por alimentos (a maioria 

causada por toxinas, vírus e 
parasitas) que podem ocor-
rer em qualquer época do 
ano. “A contaminação pode 
acontecer de várias formas, 
seja através de utensílios 
sujos, de higienização ina-
dequada, da estocagem ou 
da preparação incorretas 
dos alimentos”, enfatiza.

Nas festas de final de 
ano, especialmente nas 
confraternizações de Ré-
veillon, em que as pessoas 
geralmente exageram no 
consumo de alimentos em 
variados ambientes (resi-
dências, bares, restauran-
tes, lanchonetes, similares 
e até mesmo nas ruas), Pa-
trícia Assunção diz ser pri-
mordial que se redobre os 
cuidados com os alimen-
tos para que não ocorram 
infecções perfeitamente 
evitáveis. Ela explica que 

os principais sintomas das 
DTAs são falta de apetite, 
náuseas, vômitos, diarreia, 
dores abdominais e febre, 
além da possibilidade de 
incômodos no fígado (em 
caso de infecção pela He-
patite A) e nas terminações 
nervosas periféricas, que 
podem ser comprometi-
das pelo botulismo, que 
é uma doença bacteriana 
grave, não contagiosa, cau-
sada pela ação da bactéria 
Clostridium botulinum, en-
contrada no solo, nas fezes 
humanas ou de animais e 
nos alimentos.

No Brasil, segundo Pa-
trícia Assunção, dentre os 
alimentos que mais pro-
vocam DTAs estão os ovos 
crus ou mal cozidos, carnes 
vermelhas ou mal passa-
das, sobremesas, água, lei-
te e derivados. 

Foto: Pixabay

Existem mais de 250 doenças transmitidas por alimentos, sendo a maioria causada por toxinas, vírus e parasitas
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Mais de 293 mil doses foram aplicadas nas cinco edições da campanha contra a doença realizada pela SES em todo o estado
O quinto e último ‘Dia 

D’ de 2021 da Campanha de 
Vacinação contra a Covid-19 
foi realizado ontem em toda 
Paraíba. De acordo com uma 
parcial de doses aplicadas 
até as 19h de ontem, foram 
aplicadas 40.601 doses, to-
talizando 293.418 doses nos 
cinco ‘Dia D’, sendo 53.388 
no primeiro, no mês de se-
tembro; 96.400, em novem-
bro e 50.332 na primeira 
ação do mês de dezembro. 

Até as 19h de ontem, 164 
municípios responderam so-
bre a ação. Para maiores ou 
iguais a 18 anos, foram apli-
cadas 967 da primeira dose 
(D1); 5.378 segunda dose 
(D2); 25.439 doses de refor-
ço e 1.902 doses do reforço 
com a Janssen. Para pessoas 
com idade entre 12 e 17 
anos, foram aplicadas 1.064 
doses da D1 e 5.851 doses da 
D2. Em João Pessoa, foram 
aplicadas 4.795 doses; Cam-
pina Grande, 3.692 doses; e 
em Sousa foram aplicadas 
2.130 doses.

Para o secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, estas ações rea-
lizadas em 2021 têm como 
objetivo vacinar o máximo 
de pessoas e, dessa forma, 
ter em 2022 um ano mais 
promissor no que diz res-
peito à pandemia. “Ter mais 
pessoas vacinadas significa 
maior proteção contra o ví-
rus. É o escudo que neces-
sitamos para a luta contra 
esse mal e, além disso, não 
devemos baixar a guarda e 
continuar usando máscara, 
manter o distanciamento 
social, evitar aglomerações 
e permanecer com as prá-
ticas de higienização das 
mãos com álcool ou água e 
sabão”, orientou.

A abertura oficial da 
Campanha aconteceu no 
Parque Solon de Lucena, em 
João Pessoa, pela manhã, 
com a presença do prefeito 
Cícero Lucena.  “A vacina é 
algo que resgata a esperança 
de consolidar a vida econô-
mica, cotidiana e a perspec-

tiva de um ano de 2022 bem 
melhor do que foi 2021”, fa-
lou. De acordo com a chefe 
do Núcleo de Imunização, da 
SES, Isiane Queiroga, todos 
os municípios foram com-
pletamente abastecidos com 
todas as vacinas. “A reco-
mendação da SES é que não 
haja agendamento, o que 
facilita o acesso das pessoas 
nos locais de vacinação e 
haja o maior número de pes-
soas imunizadas”, disse.

“Vi na TV que a vacina-
ção ia acontecer na Lagoa 
hoje pela manhã, e já acordei 
cedo pra vir tomar a segun-
da dose”, disse Ronaldo Nu-
nes, de 55 anos, que mora no 
Distrito Mecânico.

A professora aposenta-
da Jane Valéria também foi 
se vacinar logo cedo. “Vim 
tomar a terceira dose e en-
cerrar o ciclo. Esses ‘Dia D’ 
são muito importantes por-
que mobilizam e conscien-
tizam a população quanto à 
importância da vacinação”, 
declarou.

No último ‘Dia D’ de 2021, 40 mil 
são vacinados contra Covid na PB

Distribuição de cestas básicas

Sedh firma parceria com 
a Solar Coca-Cola em JP

Uma parceria entre 
a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh) e a Solar Coca-Cola 
está possibilitando a dis-
tribuição de cestas básicas 
a entidades que prestam 
atendimento a idosos ca-
rentes, a crianças autistas e 
a mulheres com câncer em 
João Pessoa. 

Entre as entidades be-
neficiadas estão a Amém, 
que atualmente conta com 
33 idosos em atendimento; 
Associação Integrada Mães 
de Autistas (A-Ima); Vila 
Vicentina Júlia Freire; As-
sociação Promocional do 
Ancião (Aspan); e a Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer (RFCC). 

A primeira-dama do Es-
tado, Ana Maria Lins, agra-
deceu à parceria com a Co-
ca-Cola e destacou a ampla 
corrente de solidariedade 
que se forma com iniciativas 
como esta. “Meus sinceros 

agradecimentos à Coca-Cola 
pela doação de cestas bási-
cas às entidades da Grande 
João Pessoa. São por meio 
de atitudes como esta que 
conseguimos manter viva 
a esperança de ajudar ou-
tras pessoas, repassando o 
que recebemos e forman-
do essa grande corrente de 
amor. Que Deus os ilumine 
pelo gesto de solidariedade 
e abençoe a todos que con-
tribuem para ajudar pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade social”, disse.

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, disse 
que a parceria entre o Go-
verno do Estado e a Coca-
Cola reforça outras parce-
rias com a iniciativa privada. 
“Essa foi uma ação muito 
importante do reforço das 
parcerias da iniciativa priva-
da com o Governo do Estado. 
Além disso, é uma ação que 
vai fortalecer a segurança 

alimentar dessas entidades 
que prestam um serviço ex-
tremamente relevante para 
a população mais vulnerá-
vel”, afirmou, ressaltando a 
importância de mais empre-
sas se somarem ao Governo 
do Estado num momento di-
fícil por conta da pandemia. 

Já o gerente de Rela-
ções Externas da Solar Coca-
Cola, Arthur Ferraz, ressal-
tou que a responsabilidade 
corporativa da Companhia 
ganhou ainda mais atenção 
por conta da pandemia. “Ao 
longo dos últimos meses, 
voltamos nossa atenção 
para demandas emergen-
ciais dos estados onde atua-
mos com foco na segurança 
alimentar e sanitária. Dian-
te disto, temos buscado for-
talecer parcerias, como a 
que temos com o Governo 
da Paraíba, na tentativa de 
amenizar o agravamento 
dos problemas sociais des-
sas regiões”, completou.

Foto: Secom-PB

Entidades que prestam atendimento 
a idosos carentes, a crianças autistas 
e a mulheres com câncer, em João 
Pessoa, foram beneficiadas

O Ministério da Saú-
de (MS) liberou, ontem, a 
transferência de recursos 
financeiros para o cus-
teio de leitos com supor-
te ventilatório pulmonar 
exclusivos para o trata-
mento de pacientes com 
Covid-19 para estados 
e municípios. A Paraíba 
receberá o montante de 
R$ 416.486,40 para ma-
nutenção dos leitos nas 
cidades de João Pessoa, 
Santa Rita, Mamanguape 
e Princesa Isabel.

Ao todo, o estado 
teve recursos liberados 
para 29 leitos com supor-
te ventilatório, utilizado 
para o tratamento de ca-
sos moderados e graves 
da doença. A cidade mais 
beneficiada é Santa Rita, 
onde fica localizado o 
Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, re-
ferência no tratamento da 
Covid-19 desde o início da 
pandemia. Os recursos são 
para 16 leitos na unidade, 

com investimento de R$ 
229.785,60.

Em seguida aparece 
João Pessoa, com cinco 
leitos no Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley, 
no valor de R$ 71.808,00. 
Princesa Isabel também 
receberá recursos para 
cinco leitos, com o mesmo 
investimento da capital, 
no Hospital Deputado José 
Pereira Lima. Por fim, o 
Hospital Geral de Maman-
guape receberá recursos 
para a manutenção de três 
leitos com o suporte venti-
latório, com um montante 
de R$ 43.084,80 investido.

A liberação de recur-
sos por parte do Governo 
Federal é de caráter ex-
cepcional e temporário 
com R$ 40.356.096,00 in-
vestidos para o pagamen-
to de despesas e custeio 
de 2.810 leitos de supor-
te ventilatório pulmonar. 
O repasse de verba cor-
respondente às despesas 
do mês de dezembro de 
2021. A portaria foi publi-
cada no Diário Oficial da 
União (DOU).

Recursos para custeio 
de leitos são liberados
Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

PB possui o maior número de casos de 
zika do país, afirma Ministério da Saúde

O último Boletim Epi-
demiológico divulgado pelo 
Ministério da Saúde (MS) 
em 2021 mantém a Paraíba 
como um dos estados com 
maior número de casos acu-
mulados de arboviroses no 
país. Nos casos prováveis 
de zika, por exemplo, o es-
tado ocupa a primeira colo-
cação, com o total de 1.448 
casos, com uma incidência 
de 35,7 casos a cada 100 
mil habitantes. A segunda 
colocação é ocupada pela 
Bahia, com 953 casos e uma 
incidência de 6,4. 

O levantamento da 
pasta leva em consideração 
os números relativos às ar-
boviroses cadastradas nas 
plataformas de notificação 
de casos de 3 de janeiro e 
18 de outubro, nos casos 
de chikungunya e dengue, e 
de 3 de janeiro a 21 de no-
vembro nos casos de zika.

A Paraíba ocupa lugar 
de destaque também nos 
números de chikungunya, 
sendo o quarto estado com 
maior número de casos 

prováveis, com 10.084 ca-
sos, em uma incidência de 
248,4 a cada 100 mil habi-
tantes. O estado fica atrás 
apenas de Pernambuco 
(31.632 casos), São Paulo 
(18.378) e Bahia (13.899). 
Já entre os casos de den-
gue, o número é de 15.596 
casos prováveis, com inci-
dência de 384,1 a cada 100 
mil habitantes, ocupando a 
décima colocação entre as 
unidades federativas. São 
Paulo lidera a lista com o 
acumulado de 157.627.

Segundo Carla Jacia-
ra, técnica do Núcleo das 
Arboviroses da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
a incidência das doenças 
com os altos números para 
a Paraíba também está re-
lacionada à pandemia da 
Covid-19. Isto porque as 
pessoas passaram a re-
lacionar os sintomas das 
arboviroses com o novo 
coronavírus e, por isso, a 
confirmação de casos de 
arboviroses, causadas pelo 
mosquito, ficou em situa-
ção de subnotificação.

“Durante a pandemia, 
a população acabou não 

procurando os serviços de 
saúde não acreditando ser 
arboviroses e sim Covid-19, 
agora ela reduziu e as arbo-
viroses se destacaram no-
vamente porque o mosqui-
to não parou, não dormiu. 
Ele estava e ainda está em 
ativa. Essa problemática 
das arboviroses vem se ar-
rastando por anos, porém 
no ano de 2020 tivemos o 
‘boom’ da pandemia da Co-
vid-19, o que acabou não 
ocorrendo as notificações 
em tempo oportuno ou até 
mesmo a subnotificação 
desses casos”, ressaltou 
Carla Jaciara.

Para evitar a subnoti-
ficação e aumentar a cons-
cientização da população, a 
SES passou a implementar 
ações conjuntas para iden-
tificar e cuidar dos casos. 
O que relaciona a procura 
pelos serviços de saúde ao 
aumento do número de no-
vos casos prováveis.

“Em 2021 a Secretaria 
de Estado da Saúde elabo-
rou estratégias de planeja-
mento, assessoramento e 
monitoramento dos casos 
suspeitos para que a popu-

lação procurasse os serviços 
de saúde e os profissionais 
identificassem esses casos, 
porque nós tivemos aí uma 
epidemia de arboviroses 
dentro da pandemia”, desta-
cou a técnica do Núcleo das 
Arboviroses da SES.

Entre os casos de den-
gue, o Brasil confirmou, até 
a semana 50, período ava-
liado no Boletim Epidemio-
lógico do Ministério da Saú-
de, foram confirmados 364 
casos de dengue grave e 
4.285 casos de dengue com 
sinais de alarme, destes fo-
ram confirmados 235 óbi-
tos, sendo 193 por critério 
laboratorial e 42 por clínico
-epidemiológico, os estados 
que apresentaram o maior 
número de óbitos foram, 
São Paulo (59), Paraná (28), 
Goiás (21), Ceará (19), Mato 
Grosso do Sul (13) e Distri-
to Federal (12). 

Para chikungunya fo-
ram confirmados 14 óbitos 
por critério laboratorial, 
são eles: São Paulo (6), 
Pernambuco (2), Espírito 
Santo (2), Paraíba (1), Ser-
gipe (1), Bahia (1) e Minas 
Gerais (1).

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

A abertura oficial da 5ª edição da campanha aconteceu ontem pela manhã, no Parque Solon de Lucena, na capital

Foto: Ricardo Puppe/Secom-PB



Paraíba
Ação na Bahia
A equipe do Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba realiza ações de socorro às vítimas das 
fortes chuvas no estado da Bahia. Página 6
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Autoridades de Saúde decidiram também que não será exigida, no estado, a apresentação de atestado médico

A Paraíba aprovou, na 
tarde de ontem, a vacinação 
contra a Covid-19 para crian-
ças com idade entre cinco e 11 
anos. A decisão foi aprovada 
por unanimidade na Reunião 
Extraordinária da Comissão 
Intergestora Bipartite (CIB), 
instância deliberativa do  Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
formada por gestores da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
e dos municípios (Conselho 
de Secretarias Municipais de 
Saúde – Cosems), com compo-
sição paritária. 

O novo público será con-
templado após a chegada das 
doses específicas para esta 
faixa etária, fabricadas pela 
Corminaty, que correspon-
dem a um terço da dosagem 
tradicional da vacina. 

O secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medei-

ros, explica que essa é uma 
medida que visa garantir a 
saúde das crianças, sobretu-
do, na iminência do aumento 
de casos provocados pela va-
riante Ômicron. “Observando 
o histórico de outros países, 
damos conta de um grande 
número de casos moderados 
e graves ocasionados pela 
Ômicron em indivíduos não 
vacinados ou com esquema 
incompleto. Isso nos traz um 
alerta de que é imperativo 
imunizar as crianças e prote-
gê-las contra essa cepa”. 

O secretário informa que 
não será necessária a apre-
sentação de atestado médi-
co para as crianças. “Serão 
exigidos apenas documentos 
oficiais com foto dos pais ou 
responsáveis e do menor. 
Lembrando que, como de 
costume, o critério de oferta 

destas doses será a ordem 
decrescente de faixa etária”, 
observou.

Sobre a segurança na 
aplicação das vacinas em 
crianças, Geraldo Medeiros 
comenta que há cerca de sete 
milhões de crianças que já 
receberam os imunizantes 
em todo o mundo, com pou-
quíssimos casos de eventos 
adversos. “Somente a vacina 
pode proteger as crianças e 
não vaciná-las pode suscitar 
uma grande tragédia”, aler-
tou.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) orienta que 
os municípios disponibilizem 
uma sala ou dia exclusivo 
para oferecer a vacinação a 
este público, com o objetivo 
de evitar a aplicação incorre-
ta dos imunizantes, garantin-
do a segurança da população.

PB aprova vacinação de 
crianças contra Covid-19
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SES confirma 199 novos casos

De acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), a Paraíba não 
registrou mortes em decorrência do 
agravamento da Covid-19 no intervalo 
entre a publicação dos boletins diários 
de acompanhamento da pandemia no 
Estado, relativo a terça-feira e ontem. 
No entanto, dois falecimentos ocorridos 
no domingo e segunda-feira foram con-
firmados. Além disso, a pasta ressaltou a 
confirmação, ontem, de novos 199 casos 
de contaminação pelo novo coronavírus, 
sendo apenas um considerado moderado 
ou grave. Os óbitos foram registrados 
para pacientes que residiam em Santa 
Rita e Guarabira.

Com a atualização, a Paraíba to-
taliza 463.855 casos confirmados da 
doença, sendo 358.243 pacientes con-
siderados recuperados e 9.591 mortes. 
Até o momento, 1.248.371 testes para 
diagnóstico da Covid-19 já foram reali-

zados, contabilizando casos em todas as 
cidades e mortes em 222, sendo apenas 
Riachão do Bacamarte sem óbitos entre 
seus residentes.

Segundo o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, sete pacientes 
foram internados em unidades públicas 
de saúde entre segunda-feira e ontem, 
chegando ao total de 79 hospitalizados 
em tratamento. A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em 
toda a Paraíba é de 15% e 5% em leitos de 
enfermaria para adultos. Entre as macror-
regiões de saúde, a Região Metropolitana 
de João Pessoa tem as maiores taxas, 
com 27% em UTI e 8% em enfermarias. 
Em seguida, o Sertão registra 22% e 8%, 
respectivamente em UTI e enfermarias. 
Já em Campina Grande estão ocupados 
7% de leitos de UTI e 1% em enfermarias. 

Ainda com instabilidade nos sistemas 
e-SUS Notifica e SPI-PNI, os dados refe-
rentes à vacinação contra a Covid-19 não 
puderam ser atualizados pelo Ministério 
da Saúde.

Crianças serão vacinadas 
com o imunizante fabricado 
especificamente para a faixa 
etária dos cinco aos 11 anos

Em Patos

Hospital Regional recebe equipamento para hemodinâmica 

O Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro recebeu na ma-
nhã de ontem, um moderno 
aparelho de hemodinâmica 
para procedimentos cardio-
vasculares e eletrofisiológi-
cos guiados por imagens. O 
equipamento é de alta tec-
nologia e com a possibilida-
de de angulações cardíacas 
difíceis, nitidez de imagem 
3D em tempo real e softwa-
res que auxiliam em míni-
mas doses de radiação. 

O equipamento é mais 
um investimento do governa-
dor João Azevêdo em benefi-
cio da saúde da população de 
Patos e região.

De acordo com o gestor 
hospitalar, Francisco Guedes 
a reforma da parte estrutural 

da Hemodinâmica será inicia-
da no mês de Janeiro. 

"É mais um benefício do 
Governo do Estado, trazen-
do mais tecnologia em prol 
da população de Patos e re-
gião.  É um equipamento de 
alta qualidade, considerado 
o melhor do mundo, e que irá 
trazer mais resolução para 
o Hospital Regional, já que o 
paciente poderá fazer o tra-
tamento em aqui na Cidade, 
sem precisar se deslocar para 
Campina Grande ou João 
Pessoa”, ressaltou Francis-
co Guedes. Ele acrescentou 
que “esse é o objetivo do go-
vernador João Azevêdo: que 
possamos modernizar essa 
unidade cada vez mais para 
que a população da região 
possa realizar os tratamen-
tos de saúde no município, 
sem precisar de desloca-
mento para outras cidades". 

Lusângela Azevedo 
lusangela013@gmail.com 

Equipamento de hemodinâmica de alta tecnologia foi entregue ontem pela manhã e vai possibilitar a realização de exames com maior grau de exatidão

Foto: Divulgação

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Militares realizam entrega de cestas básicas e outras ações de socorro aos moradores de cidades alagadas na Bahia

A equipe do Corpo de 
Bombeiros Militares da 
Paraíba (CBMPB) perma-
nece  ajudando o Gover-
no da Bahia nas ações de 
apoio às famílias atingidas 
pelas fortes chuvas no Sul 
da Bahia. Na segunda-feira 
(27), os bombeiros milita-
res ajudaram na travessia 
dos carros em uma ponte 
no trecho da BR-262, fa-
zendo a vistoria técnica 
sobre as condições de se-
gurança para passagem de 
veículos. Foram entregues 
cestas básicas e donati-
vos na Vila Cachoeira, em 
Ilhéus, beneficiando 270 
pessoas desabrigadas em 
decorrência dos alagamen-
tos.

Os desabrigados foram 
relocados para duas esco-
las públicas, através das 
viaturas do Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba. 
No dia seguinte (28), os 
bombeiros militares aju-
daram a remover famílias 
de áreas alagadas no mu-
nicípio Dário Meira, com o 
apoio de um helicóptero da 
Marinha do Brasil.

O coronel Jean Benício, 
comentou as ações realiza-
das pela equipe da Paraíba 
nesses dois dias. “Estamos 
desde terça-feira na cidade 
Dário Meira, recepcionan-
do cestas básicas e me-
dicamentos trazidos pela 
força aérea brasileira, para 
que possamos distribuir à 
Secretaria de Saúde e aos 
órgãos de estado. Esta-
mos com equipes visitan-

do os bairros que foram 
alagados, levando alento  
e procurando saber dos 
moradores qual a real ne-
cessidade, levando atendi-
mento das Unidades Bási-
cas de Família ( UBS) para 
que possamos contribuir 
com o equilíbrio e a paz 
social”, declarou.

Além disso, o Corpo 
de Bombeiros Militar da 
Paraíba em parceria com 
a Polícia Militar da Bah-
ia está realizando rondas 
pelo município e monito-
rando o nível dos rios, com 
o intuito de restabelecer os 
serviços essenciais.

Foram enviados à 
Bahia uma equipe com 21 
bombeiros militares da 
Paraíba que foram inicial-
mente alojados no 5° Gru-
pamento de Bombeiros Mi-
litar, localizado na cidade 
de Ilhéus, na noite de do-
mingo (26). Os bombeiros 
se deslocaram em quatro 
viaturas operacionais e le-
varam três embarcações, 
além de equipamentos di-
versos de resgate. 

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com 

Bombeiros paraibanos atuam 
na ajuda às vítimas da chuva

Militares paraibanos participam 
de ações como distribuição de 
gêneros alimentícios, água e 

resgate de pessoas em municí-
pios da Bahia; o deslocamento 

para áreas mais isoladas é feito 
com o apoio de um helicóptero 

da Marinha do Brasil

Foto: CBMPB/Divulgação

No litoral da PB

Capitania dos Portos investiga acidente com catamarã
A Capitania dos Portos da 

Paraíba (CPPB) iniciou onte-
ma investigação do acidente 
envolvendo um catamarã que 
navegava na orla da Praia dos 
Seixas, na capital, nessa terça-
feira. A equipe de inspeção na-
val da CPPB instaurou um in-
quérito para apurar as causas, 
circunstâncias e responsabili-
dades relacionadas ao ocorri-
do. A assessoria de imprensa 
informou que a Capitania dos 
Portos não se pronunciará so-
bre o acidente antes de finali-
zar as investigações.

A embarcação saiu da 

Praia de Tambaú com destino 
às piscinas naturais do Seixas. 
No momento da travessia a 
maré estava alta, então, o cata-
marã foi surpreendido por um 
forte balanço das ondas. 

A segunda onda danifi-
cou o tobogã da embarcação 
e a terceira onda lançou uma 
criança ao mar. O catamarã le-
vava cerca de 45 passageiros e 
as informações divulgadas são 
de que  eles não usavam cole-
tes de proteção. 

Segundo informações 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), a 

criança teve ferimentos leves.  
Já um homem sofreu um corte 
grave na perna e foi socorrido 
para o Complexo Hospitalar 
Tarcísio de Miranda Burity, co-
nhecido como Trauminha de 
Mangabeira.

REComEndaçõEs da CaPitania dos PoRtos Às EmBaRCaçõEs
n É obrigatório o uso de equipamentos de segurança, como os coletes, devendo 
a equipe da embarcação responsável pelo passeio orientar e fiscalizar o uso por 
parte dos banhistas;
n Não é recomendável ter passeios com maré alta, que ajuda na formação de on-
das que causam instabilidade à navegação;
n Respeitar a lotação da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas para to-
dos os tripulantes;
n Manter os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;
n Ao sair, informar o seu plano de navegação ao seu iate clube, marina ou condo-
mínio;
n Conduzir sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para evi-
tar acidentes;
n Se beber, passar o timão para alguém habilitado;
n Manter a distância das praias e dos banhistas;
n Não poluir o mar.

Fiscalização durante o verão
As ações de fiscalização do trá-

fego aquaviário e de conscientização 
de condutores e passageiros são 
intensificadas nas festividades de fim 
de ano e no verão, período que se 
observa um aumento do tráfego das 
embarcações de esporte e lazer no 
mar e rios da Paraíba. Para as ações 
iniciadas neste mês de dezembro, a 
CPPB está empregando 120 milita-
res, com o apoio de 13 embarcações, 
incluindo lanchas e motos aquáticas, 
que atuarão em ações de fiscalização 
no mar e águas interiores da Paraíba. 
As ações de conscientização são volta-

das à salvaguarda da vida humana, à 
segurança da navegação e à preven-
ção da poluição ambiental.

Segundo informações da Capi-
tania dos Portos, as infrações mais 
comuns são: condução de embar-
cação por pessoa não habilitada; 
documentação da embarcação incom-
pleta ou vencida; falta de material de 
salvatagem (coletes, bóias, extintores 
de incêndio, entre outros); excesso de 
lotação da embarcação, consumo de 
bebida alcoólica durante a condução 
e más condições de navegabilidade 
das embarcações. 

Equipe do CBMPB se 
deslocou para ajudar 
às vítimas das fortes 
chuvas na Bahia no 
domingo. A Paraíba 
enviou 21 militares, 

além de viaturas 
terrestres, embarcações e 
equipamentos de resgate

Embarcação se 
dirigia às piscinas 
naturais do Seixas 

quando foi atingido 
por fortes ondas.

sERViço 
n PPB disponibiliza os telefones 185 para Emergências Marítimas e Fluviais, e 
(83) 99302- 9294 para denúncias de situações que representem risco para a 
segurança da navegação.

Foto: CPPB/Divulgação
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Laudo do Numol constatou que Daniel Vitor lutou dentro do carro e, por causa da agressão, ficou desacordado 

A inalação de fumaça 
do incêndio no carro foi o 
que provocou a morte do 
universitário Daniel Vitor 
Cavalcanti de Brito, de 21 
anos. A informação foi pres-
tada à imprensa pelo geren-
te do Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal (Numol) 
de Campina Grande, Márcio 
Leandro. O estudante de en-
genharia Civil foi encontrado 
morto dentro de um veículo, 
na noite de segunda-feira.

Segundo Márcio, inicial-
mente, os criminosos tenta-
ram matar Daniel Vitor por 
estrangulamento, mas só 
conseguiram deixá-lo desa-
cordado. “A perícia mostrou 
que foi usado algum tipo de 
instrumento como corda ou 
fio, mas isso não tirou a vida 
do rapaz. Ele ficou incons-
ciente, mas o que o matou 
mesmo foi o fato de ele pas-

sar muito tempo inalando 
a fumaça tóxica oriunda do 
fogo que foi colocado no es-
tofado do carro”, destacou.

Márcio acrescentou 
ainda que todo o sistema 
respiratório do jovem apre-
sentava marcas de fumaça. 
Acredita-se que se os bandi-
dos não tivessem ateado fogo 
no carro, provavelmente, Da-
niel Vitor não teria morrido. 
O laudo mostra ainda que 
o universitário ainda lutou 
contra os criminosos até fi-
car inconsciente.

A morte do estudante de 
engenharia Civil está sendo 
investigada pela delegada 
de Homicídios de Campina 
Grande, elizabeth Beckhan. 
ela disse que nos primeiros 
levantamentos ficou consta-
tado que o universitário teve 
o celular e o relógio levados 
pelos bandidos, “por isso, a 
gente suspeita de latrocínio”, 
explicou. No entanto, não é 
descartada outra hipótese.

Além de solicitar apoio 
da população através do 197, 
a delegada já determinou 
buscas por câmeras de segu-
rança na região onde o carro 
com o corpo foi encontrado

Daniel Vitor Cavalcanti 
Brito, de 21 anos, trabalhava 
como motorista de transporte 
por aplicativo em um veículo 
pertencente ao seu tio. Na se-
gunda-feira, segundo familia-
res, ele saiu de casa no início 
da noite para realizar a pri-
meira corrida. Pouco tempo 
depois, o carro foi encontrado 
em chamas numa rua do bair-
ro das Malvinas, em Campina 
Grande, no Agreste da Paraíba. 

O veículo não foi total-
mente queimado devido à 
intervenção de moradores 
da área, que logo acionaram 
a polícia e o Corpo de Bom-
beiros. O corpo do universi-
tário foi enterrado na manhã 
de ontem, no Cemitério do 
Monte Santo, em Campina 
Grande.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Estudante morreu ao inalar 
fumaça dentro do veículo

Daniel trabalhava como motorista de aplicativo para ajudar no pagamento da faculdade de Engenharia Civil

Foto: Divulgação

Audácia

Polícia procura homem que 
fugiu após sair de viatura

A Polícia Civil instau-
rou sindicância para apurar 
as circunstâncias da fuga 
de um preso na cidade de 
Alagoa Nova, no Agreste 
paraibano, enquanto era es-
coltado em uma viatura até 
aquele município. Na nota 
distribuída com a imprensa, 
o órgão informou que pode 
ter ocorrido uma falha no 
engate que fecha o compar-
timento do carro.

A viatura envolvida no 
caso, de acordo com a Polí-

cia Civil, será analisada atra-
vés de uma perícia técnica. 
O preso que conseguiu fugir 
do veículo policial não teve o 
nome divulgado e até o final 
da manhã de ontem ainda 
não havia sido recapturado.

A fuga do preso acon-
teceu na terça-feira, logo 
após a viatura da Polícia 
Civil passar sobre um que-
bra-molas, no Centro da 
cidade de Alagoa Nova. O 
compartimento onde os 
presos são transportados 

se abriu, o homem caiu no 
meio da rua e fugiu ainda 
algemado. Antes ele ainda 
pegou algo que havia caído, 
que a polícia acredita ser 
uma carteira de documen-
tos e saiu correndo.

A cena foi filmada por 
uma câmera de seguran-
ça e assistida por várias 
pessoas. Nela se vê que o 
preso quase foi atropelado 
por uma moto. O motivo da 
prisão também não foi re-
velado pela polícia.

Falha no engate da porta do “xadrez” da viatura teria permitido a fuga do jovem, ainda com as algemas

Três casos de violência 
doméstica foram registra-
dos em menos de 24 horas 
na Paraíba, sendo que em 
um dos casos um homem 
de 37 anos foi preso em 
João Pessoa após ter que-
brado a medida protetiva 
solicitada contra ele. Ainda 
na capital, um professor de 
65 anos tentou matar a mu-
lher, enquanto que na cida-
de de Itaporanga, no Sertão 
do estado, um homem esfa-
queou uma mulher e, mes-
mo a Polícia Militar agindo 
rápido, o agressor conse-
guiu fugir.

Na capital do estado, 
o primeiro caso foi regis-
trado na manhã de ontem, 
no bairro de Oitizeiro, onde 
um homem de 37 anos foi 
preso após ter quebrado a 
medida protetiva que havia 
sido solicitada pela compa-
nheira dele, que o denun-
ciou por agressão.

Na Delegacia da Mu-
lher de João Pessoa, a víti-
ma, de 18 anos, denunciou 
que o companheiro, na 
madrugada de ontem, lhe 
agrediu. ela comunicou o 
fato à Polícia Militar e o 
casal foi levado para a De-

legacia especializada, onde 
foi feito o registro da ocor-
rência, quando foi imposta 
a medida protetiva. O casal 
foi liberado.

Poucas horas depois, 
no entanto, o homem vol-
tou a se aproximar da mu-
lher com ameaças e, nova-
mente, o caso foi parar na 
Delegacia da Mulher, onde 
foi lavrado o auto de prisão 
em flagrante por desobe-
diência.

No Valentina
No bairro do Valentina 

Figueiredo, em João Pes-
soa, também na madruga-
da de ontem, um professor 
aposentado, de 65 anos, foi 
preso, suspeito de tentar 
matar a companheira, de 
40 anos. 

A Polícia Militar foi 
comunicada da ocorrência 
efetuando a prisão do pro-
fessor que foi levado para 
a Delegacia da Mulher, no 
Bairro do Geisel. Na dele-
gacia, a mulher disse que 
já havia sido vítima de 
agressões.

No sertão
Na noite de terça-feira, 

uma guarnição da Polícia 
Militar foi solicitada para 
comparecer à Rua Manoel 
Medeiros Maia, em Itapo-
ranga, onde um homem 
identificado como Cícero 
Alves Cabral, 41 anos, teria 
esfaqueado a companheira 
Terezinha Valdilene Ino-
cêncio de Sousa, 36 anos, 
na residência do casal e 
fugiu.

Segundo a polícia, a 
vítima sofreu uma faca-
da na região abdominal, 
sendo socorrida para o 
Hospital Distrital de Ita-
poranga onde se encontra 
internada. A Polícia Militar 
está tentando localizar o 
agressor.

Se você sofre ou pre-
senciou algum tipo de 
violência contra as mu-
lheres, denuncie. em caso 
de emergência, a Polícia 
Militar pode ser solicitada 
através do 190. Na Paraí-
ba, as denúncias podem ser 
feitas também em qualquer 
uma das Delegacias da Mu-
lher (Deam) espalhadas em 
todas as regiões, além do 
plantão 24 horas na Deam 
Sul de João Pessoa, que fun-
ciona na Central de Polícia.

Violência doméstica causa 
prisão de agressores na PB

Suspeito de engravidar duas irmãs 
é denunciado pelo Conselho Tutelar

Policiais da Delegacia de 
Lagoa Seca, no Agreste do es-
tado, prenderam ontem, em 
cumprimento a mandado de 
prisão, um homem de 31 anos 
acusado de estuprar e engra-
vidar duas irmãs. Dos relacio-
namentos, nasceram quatro 
filhos. 

O crime está previsto no 
artigo 217-A do Código Penal 
Brasileiro sendo considerado 
estupro de vulnerável, por-

que as vítimas tinham menos 
de 14 anos quando mantive-
ram relações com o homem, 
independentemente do con-
sentimento delas.

A delegada ellen Lima, 
que comandou a prisão, dis-
se que as vítimas tiveram re-
lacionamento com o mesmo 
homem ainda na infância. As 
investigações foram iniciadas 
após denúncia do Conselho 
Tutelar daquela cidade. A pri-

meira vítima dos abusos en-
gravidou aos 12 anos e, do re-
lacionamento, nasceram duas 
crianças. A jovem tem 18 anos 
e apresenta distúrbios psico-
lógicos.  

A vítima mais nova foi es-
tuprada e engravidou também 
com 12 anos. A denúncia acon-
teceu quando a vítima procu-
rava atendimento médico. ela 
abandonou os estudos, pois 
tinha vergonha da gravidez.

A delegada ellen Lima ex-
plicou que a família das duas 
irmãs vive em extrema vul-
nerabilidade social. O homem 
já responde por furto, porte 
ilegal de arma de fogo e lesão 
corporal. ele se encontra na 
Central de Polícia de Campina 
Grande e deverá ser transfe-
rido para o presídio. A pena 
para o crime de estupro de 
vulnerável pode variar entre 
8 e 15 anos de reclusão.

Policiais da Delegacia 
de Crimes contra o Patri-
mônio de João Pessoa cum-
priram mandados de prisão 
no Rio de Janeiro contra 
integrantes de facção cri-
minosa especializada em 
arrombar apartamentos de 
luxo em João Pessoa.

Segundo o delegado 
João Paulo Amazonas, da 
DCCPAT de João Pessoa, 
a custódia preventiva de 
quatro suspeitos de partici-

parem dessa facção foi soli-
citada à Justiça paraibana e 
deferida após manifestação 
do Ministério Público. 

A identificação dos in-
tegrantes da facção crimi-
nosa aconteceu após  troca 
de informações com polí-
cias de três estados da Fe-
deração, os policiais da DC-
CPAT. eles são responsáveis 
por arrombamentos em 
apartamentos de alto luxo 
da capital paraibana.

Quatro são presos por 
arrombamentos em JP

Foto: Reprodução
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Comércio e shoppings abrem amanhã; já os bancos não fazem atendimento ao público no dia 31 e só reabrem no dia 3

Os supermercados, o comér-
cio e os shoppings de João Pessoa 
não abrirão as portas para atender 
ao público, no primeiro dia do ano 
novo. Já as agências bancárias fica-
rão fechadas, no dia 31 de dezem-
bro e no dia primeiro de janeiro. As 
repartições públicas federais, esta-
duais e municipais terão ponto fa-
cultativo amanhã e, no sábado (1º) 
feriado nacional, não atenderão o 
público. Neste período, funcionarão 
apenas os serviços essenciais.

Supermercados
Os supermercados não abri-

rão as portas no dia primeiro de 
janeiro. Só para informação do lei-
tor, os supermercados fecham três 
dias no ano. No dia do Comerciá-
rio, dia do Natal e no dia primeiro 
de janeiro.

Bancos
De acordo com a Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban), 
os bancos não atenderão ao públi-
co, amanhã, porque o expediente 
é interno, só para funcionários. No 
sábado (1º), permanecerão com as 
portas fechadas, voltando à norma-
lidade na segunda-feira, dia 3.

Shoppings
Os shoppings Manaíra e Man-

gabeira funcionarão com horários 

amanhã e sábado (1º). No último 
dia de 2021, os shoppings abrirão 
todas as lojas, quiosques, restau-
rantes, praça de alimentação e ope-
rações de lazer, das 10h às 19h. Já 
no dia 1º de janeiro, os shoppings 
abrem das 12h às 22h30, apenas 
com as operações de lazer (cinemas 
e praça de alimentação).

Tambiá Shopping
Amanhã, as lojas e praça de 

alimentação do Tambiá Shopping 
funcionam das 08h às 18h. Já no sá-
bado (1º), não funciona.

Mag Shopping
A alameda de serviços e as lojas 

funcionam, amanhã, das 9h às 19h; 
as praças e quiosques de alimenta-
ção das 10h às 19h. A brinquedote-
ca e o cinema não abrem. Já no sá-
bado (1º), a praça, os quiosques de 
alimentação e o cinema funcionam 
das 11h30 às 22h.

Shopping Pátio Altiplano
As lojas, quiosques e praça de 

alimentação do Shopping Pátio Alti-
plano funcionam, amanhã, das 10h 
às 18h. O Sicred funciona das 9h às 
11h. Já a academia Korpus, funcio-
na normalmente, durante 24h. No 
dia 1º, o shopping não funciona.

Shopping Sul
O Shopping Sul também abre, 

amanhã, das 10h às 18h. No sábado 
(1º), não funciona.

Comércio
De acordo com o Sindicato dos 

Comerciários da Grande João Pessoa 
(Sinecom), o comércio pode funcio-
nar amanhã, normalmente, a depen-
der de cada comerciante o horário 
de abertura e fechamento. Já no dia 
de Ano Novo, o comércio é obrigato-
riamente fechado. A loja que abrir 
pode ser multada.

Repartições públicas
O Governo do Estado infor-

ma que repartições públicas esta-
duais da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo têm 
ponto facultativo, amanhã, vés-
pera de Ano Novo. A Prefeitura 
Municipal de João Pessoa também 
decretou ponto facultativo para 
nesta sexta-feira.

Transportes coletivos
Durante os dias das festas de 

fim de ano, a Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) informou que ocorrerão 
alterações na operação do trans-
porte público amanhã e sábado 
(1º). Circularão as linhas de ônibus 
idêntico ao dia de sábado, ou seja, 
das 70 linhas que operam em dias 
úteis, 64 estarão rodando, com fro-
ta de 224 veículos. 

O Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urbano de Pas-
sageiros (Sintur) decidiu manter 
as linhas circulares 1500 e 5100 
operando com quadro de dias úteis, 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Réveillon 2022: confira o que 
abre amanhã e sábado na PB

No dia 1º, apenas as praças de alimentação e cinemas dos shoppings abrem das 12h às 22h30

somando 40 viagens cada, iniciando 
às 5h e finalizando a 0h. Já as linhas 
510 (Tambaú), com 35 viagens, e 
116 (Colinas do Sul), com 48 via-
gens, vão funcionar nos horários 
entre 5h20 e 21h20.

No sábado (1º), as linhas de 
ônibus circularão com quadro de 
domingo, ou seja, das 70 linhas 
que rodam em dias úteis, 38 esta-
rão ativas, com frota que inclui 89 
veículos.

Trens/VLTs
Os trens urbanos funcionarão 

amanhã, das 5h às 12h15 e, no sába-
do, não funcionarão. Voltam atender 
aos usuários, segunda-feira.

Balsa
Segundo a Nordeste Navega-

ções, empresa administradora da 
balsa que faz a travessia entre Cabe-
delo e Costinha, as viagens serão fei-
tas das 6h às 20h, amanhã e sábado.

Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal 
de Saúde realiza, hoje pela 
manhã, uma ação conjunta 
no Mercado Público do Bairro 
dos Estados, para trabalhar 
em diversas frentes ligadas à 
saúde preventiva da popula-
ção em geral.

Em toda área física do 
mercado, as equipes da Vigi-
lância Ambiental e do Centro 
de Controle de Zoonoses irão 
trabalhar, preventivamente 
no combate ao Aedes Aegypti, 
com a eliminação de focos e 
larvas do mosquito transmis-
sor da dengue, zika e chikun-
gunya. Na ocasião, os profis-
sionais também deverão fazer 
a desratização, visando à pre-
venção da leptospirose, assim 
como uma dedetização voltada 
ao controle de pragas urbanas. 
Com relação à prevenção à Co-
vid-19, haverá também uma 
sanitização geral na estrutura. 

“É de suma importância 
trabalhar de forma planeja-
da e preventiva para evitar 
a proliferação do Aedes Ae-
gypti, assim como roedores e 
demais pragas urbanas, que 
podem ocasionar inúmeras 
doenças severas. Estamos in-
tensificando todas as nossas 
ações conduzidas por agentes 
de endemias e equipe especial 
capacitada, como a sanitiza-
ção dessas áreas, a exemplo 
do Mercado do Bairro dos Es-
tados, visando a segurança da 
população evitando o contágio 
pelo Covid-19”, destaca a ge-
rente de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses, Pollyana Dantas.

Zoonoses e 
Vigilância 
Ambiental 
fazem ação

Em clima de Natal

Por vídeo, paciente agradece atendimento 
recebido na maternidade Frei Damião

A maternidade Frei Damião, 
que integra a rede hospitalar do 
Estado, recebeu uma homenagem 
especial, neste fim de ano. Uma 
paciente, que esteve internada, 
por 44 dias na unidade de saúde, 
enviou um vídeo agradecendo o 
atendimento prestado.

No vídeo, Neylianne Gomes 
destaca que no momento que 
mais precisou, os profissionais 
da maternidade sempre estive-
ram ao seu lado. “É uma família 
que Deus me deu” disse a pa-
ciente ao afirmar ainda que foi 
extremamente bem tratada jun-
to com o seu filho. O momento é 
de gratidão a Deus e a todos que 
fazem a Frei da Damião que, com 
muito profissionalismo, compe-
tência e dedicação, desenvolvem 
um trabalho tão bonito de assis-
tência à saúde e amor ao próximo 
e que vocês continuem com essa 
missão tão linda de salvar vidas”, 
afirmou.

Para diretora geral da ma-
ternidade Frei Damião, Selda Go-
mes, depoimentos como esse ser-
vem para estimular e encorajar a 
todos os profissionais a continua-
rem com todo o trabalho que vem 
sendo feito na maternidade Frei 
Damião, com atendimento quali-
ficado e humanizado.  “Não temos 
palavras para dizer quanto isso é 
gratificante para um profissional 
de saúde”, comentou a diretora.

Conheça um pouco da his-
tória da paciente: Durante sua 
internação, na Frei Damião, Ney-
lianne Gomes de Lima Duarte, 
que mora no município paraiba-
no de Belém, contou que ficou 
em estado grave e foi necessária 
a realização de uma cesárea de 

urgência, “e logo em seguida, de-
vido ao meu estado de saúde,  fui 
entubada por duas vezes, sen-
do uma extubação sem sucesso 
(totalizando 16 dias entubada). 
Eu precisaria estar entubada du-
rante a cesária,  mas pedi para 
ser entubada só depois que visse 
o meu filho, e assim fizeram. Eu 
nunca achei que morreria, mas 
sabia que iria enfrentar muitas 
dificuldades, mas iria vencer, em  
nome de Jesus”, relembrou.

Ela disse que ficou super fe-
liz em saber que o seu filho foi 
tão bem acompanhado na ma-
ternidade Frei Damião, apesar 
da sua ausência, enquanto esteve 

na Unidade de Terapia Intensiva.  
“Sou muito grata a toda a equipe 
pelo acolhimento e cuidado com 
José Vinícius. A hora do colinho 
é um projeto esplêndido e huma-
no, sei que proporcionou vários 
benefícios para o meu filho na 
minha ausência. Sou eternamen-
te grata a Mariluce (profissional 
que admiro muito) e sua equipe. 
Tenho certeza que esse projeto 
beneficiará muito mais crianças 
assim como ajudou meu filho. 
Esse projeto é de uma riqueza 
imensa, só em saber que ele pro-
porcionou acalento e bem-estar 
ao meu filho e a várias crianças 
na ausência de suas mães, já dá 

para entender sua magnitude e a 
importância dele.

Ela destacou ainda que diante 
de tudo que passou também nun-
ca perdeu a fé que iria amamentar, 
“algo que para a medicina não se-
ria possível, por conta da medica-
ção que tomei para interromper a 
produção de leite para não correr 
o risco de febre com o peito cheio. 
E mais uma vez, Jesus entrou com 
providência, chegando na UDC, no 
banho, a enfermeira viu o colostro. 
Foi uma emoção sem explicação e, 
chegando na enfermaria, as pro-
fissionais do banco de leite vieram 
estimular e logo saiu o meu tão so-
nhado leite materno”.

Foto: Divulgação

“O momento é de agradecer a Deus e a todos os profissionais da materinade Frei Damião que fazem um trabalho tão bonito”, disse a paciente  
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Música nova
O primeiro dia de 2022 vai começar com música nova e de qualidade 
nas plataformas digitais da globosfera com o lançamento do novo 
trabalho do músico paraibano Júnior Cordeiro: ‘Infinito Migrar’. Página 12
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“Por cima da cortina do 
chuveiro, podemos ver a por-
ta do banheiro, entreaberta. 
Por um momento, nós ob-
servamos Mary enquanto ela 
toma banho e se ensaboa (...) 
e nós vemos a sombra de uma 
mulher surgindo por trás da 
cortina. Mary está de costas 
para ela. Mary se vira em res-
posta ao som e à sensação 
da cortina sendo puxada. Um 
olhar de puro horror irrompe 
seu rosto. Um gemido baixo 
e terrível começa a surgir em 
sua garganta. Uma mão segura 
uma enorme faca. A lâmina 
atinge praticamente toda a 
tela com um prateado que nos 
cega”. Este trecho é uma tradu-
ção livre do roteiro de Psicose 
(1960) e uma das cenas mais 
emblemáticas da história do 
cinema: o assassinato de Mary 
no banheiro do Bates Motel. 
Se não fossem os aterrorizan-
tes gritos abafados, o agudo 
barulho da água caindo do 
chuveiro ao chão, o balançar 
da faca e a enfática música de 
acordes dissonantes, a cena 
causaria o mesmo impacto 
que causa no público?

O conjunto de todos os 
sons que ouvimos nas produ-
ções audiovisuais nas telonas 
e nas telinhas, dos mais per-
ceptíveis (como trilha sonora) 
aos mais discretos (como os 

sons ambientes), é chamado 
de sound design ou “desenho 
de som”. “Através de algumas 
ferramentas e técnicas, cria-
mos todo o espectro de sons 
que a cena necessita, como 
por exemplo o barulho de uma 
porta abrindo, explosões, pas-
sos, pneus de carros e por aí 
vai. Isso tudo aliado à trilha 
sonora, que é a parte musical, 
evidentemente”, explicou Leo 
Noronha, produtor musical 
paraibano e compositor de 
trilhas sonoras para filmes e 
jogos de videogame.

Leo trabalha com música 
profissionalmente desde os 
anos de 1990, quando montou 
um estúdio em parceria com 
dois amigos. “Por conta do 
meu pai (o diretor Linduarte 
Noronha), em casa sempre 
respirei o universo do cine-
ma. Algum tempo depois veio 
a paixão pela música e logo 
passei a unir as duas coisas. 
Nessa época, havia muita de-
manda de jingles e trilhas pu-
blicitárias. Passei muitos anos 
trabalhando para esse merca-
do. Mas entre uma campanha 
e outra, apareciam projetos 
para cinema”, contou, citando 
alguns trabalhos que assinou, 
como o documentário Péricles 
Leal - O Criador Esquecido, de 
João de Lima e Manuel Cle-
mente, e parcerias com Man-
fredo Caldas.

Depois de amanhã, es-
treia na plataforma Globoplay 

a série animada Oreo Faz de 
Contos, que tem trilha sonora 
e desenho de som assinados 
por Leo Noronha. Paralela-
mente, Noronha trabalha na 
série animada Wardogs, de-
senvolvida pela Eleven Dra-
gons e Red Nose, com estreia 
prevista também para 2022. 
“Acho que todo trabalho, seja 
ele de pequena ou grande 
produção, tem o seu aspecto 
desafiador. Às vezes o desafio 
está em se criar algo em pouco 
tempo. O deadline, na maioria 
das vezes, é bem curto. Atual-
mente tenho trabalhado, junto 
a uma produtora de São Paulo 
e uma grande marca esporti-
va, em uma série de animação 
que será lançada em breve em 
streaming. Tem sido um traba-
lho bem complexo, mas muito 
gratificante”, comentou.

O processo sonoro de 
uma produção audiovisual 
pode contar também com 
foley, uma etapa de criação de 
som de tudo aquilo que inte-
rage na cena e sincronização, 
ao vivo, com vídeo. Pode pa-
recer redundante, mas muitos 
projetos demandam essa se-
paração de ofícios. Henrique 
Andrade, músico paraibano, 
reside no Canadá, onde atua 
profissionalmente como edi-
tor de som. “Hoje em dia, uma 
grande parte do áudio dos fil-
mes tem que ser recriada com 
foley. Existem vários motivos 
para que isso aconteça, mas 

Fazer o “desenho do som” engloba todos os “barulhos” que se ouve nas produções audiovisuais, nas telonas e nas telinhas

Músicos paraibanos entram 
no mercado de sound design
Gi Ismael
gi.ismael@gmail.com

Animação que estreia no próximo dia 1º na Globoplay tem trilha sonora e sound design 
de Leo Noronha e narração de artistas como Lázaro Ramos e Glória Groove

Fotos: Reprodução

geralmente isso ocorre pois o 
áudio gravado na locação não 
possui uma qualidade acei-
tável para ser usado no pro-
duto final”, explicou. “Esses 
áudios podem ser o som de 
um minúsculo galho de árvore 
quebrando ou até uma cena 
de perseguição com vidros 
quebrando, metal rangendo, 
água etc.”.

“Muita gente não faz ideia 
do quanto que o filme depende 
de nosso trabalho. Cerca de 
90% do que se ouve no cinema 
foi gravado dentro de um estú-
dio, tanto o sound design/foley 
quanto as vozes dos próprios 
atores – nesse caso, o processo 
se chama gravação de ADR 
(Automated Dialog Replace-
ment)”, disse Henrique. “Ou-
tra coisa que as pessoas não 
fazem ideia é de quais áudios 
são usados para representar 
certas coisas no cinema, como 
por exemplo o som da nave 
TIE Fighter em Star Wars. A 
galera acha o máximo quando 
eu falo que aquele efeito so-
noro tem um grito de elefante 
como camada principal. Ou a 
famosa cena do bullet-time em 
The Matrix (1999), onde eles 
usaram sons de turbinas de 
jatos para criar o movimento 
das balas”, contou.

Com os trabalhos citados 
por Leo e Henrique, dá para 
se ter uma noção do quanto 
há mercado na área e o quão 
diversa pode ser a função. “Fiz 
alguns curtas que foram de 
arrancar os cabelos, mas o 
projeto que me deu mais tra-
balho até hoje foi um curta 
metragem-chamado Darkside, 
ficção científica com cenas de 
ação e outros efeitos sonoros 
que eu não tinha experiência 
nenhuma naquele período. 
Todo projeto tem seus desa-
fios, na maioria das vezes sem-
pre existe uma ideia inovadora 
que me leva a explorar novas 
técnicas e, consequentemente, 
a aprender mais e mais sobre 
o processo de sonorização de 
produtos audiovisuais”, disse 
Henrique. “Um dos projetos 
que eu mais me diverti fazen-
do foi a demo de jogo para 
a Slip Studio em São Paulo, 
baseada em uma animação 
chamada O Menino e o Mundo 
(2013). Fui convidado por um 
dos professores da LaSalle 
College para criar todo o sou-
nd design e músicas do jogo. 
Fiquei encantado vendo todos 
os sons criados por mim fun-
cionando em game onde tanta 
gente profissional também 
fazia parte. Foi a primeira vez 

onde eu senti que eu realmen-
te tinha encontrado o que eu 
queria ser”.

Esta específica carreira 
de Henrique começou quando, 
após se formar em Engenha-
ria Mecânica na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
recebeu a chance de morar no 
exterior e estudar algo novo. 
“Queria aprender sobre algo 
que eu gostasse, uma área mais 
artística, mas que ainda fosse 
técnica. Fiz um curso chamado 
Professional Recording Arts, 
no LaSalle (em Vancouver) e 
a minha ideia principal era 
trabalhar com música, gravar 
e mixar meus próprios proje-
tos e, consequentemente, me 
profissionalizar nisso. Mas du-
rante o curso, descobri o sound 
design/foley e me apaixonei”, 
contou. Fazendo muitos traba-
lhos de graça, o sound designer 
conta que o começo foi duro, 
mas, eventualmente, criou um 
bom portfólio que possibilitou 
trabalhos maiores – e remune-
rados. Em 2019, trabalhou em 
tempo integral em seu estúdio 
e hoje faz parte da equipe do 
Keith White Audio, estúdio de 
pós-produção, além de con-
tinuar como freelancer como 
sound designer, editor e com-
positor de jogos e vídeo.

Henrique Andrade fez trilha so-
nora e desenho de som para jogo 
baseado na premiada animação 
‘O Menino e o Mundo’

Aspirações? O céu é o limite
Quando o trabalho envolve infini-

tas combinações de notas musicais e 
ainda a imensurável possibilidade de 
gravar sons da natureza, há muito o 
que ser explorado no ramo. Quando 
perguntado sobre qual trabalho mais 
almeja neste momento, Leo Noronha 
tinha a resposta na ponta da língua. 
“Quero trabalhar cada vez mais com 
longas e, aos poucos, entrar no mer-
cado estrangeiro. A indústria de games 

também é algo que tenho grande 
paixão. Acho que uma coisa leva a 
outra e o céu é o limite”.

“Eu não sou um cara que tende 
a ficar pensando no futuro, eu deixo 
a vida me levar e vou tentando entrar 
nas portas que se abrem para mim”, 
disse Henrique, quando perguntado 
a mesma coisa. “Mas se eu pudesse 
escolher”, continuou, “eu queria po-
der trabalhar em projetos que envol-
vessem conservação ambiental, com 
cenas onde eu pudesse criar sons 
que não existem, como no documen-
tário da Netflix chamado Blue Planet, 
onde os sound designers tiveram que 
criar efeitos sonoros para uma cena 
onde milhares de caranguejos anda-
vam no fundo do mar. Basicamente 
o que me atrai para um trabalho é 
a possibilidade de criar e aprender 
coisas novas”, finalizou.

Paraibanos almejam continuar 
trabalhando no segmento e 
ampliar suas experiências

Projetos

Henrique Andrade (à esquerda) e Leo Noronha 
(à direita)  descobriram o que queriam fazer e 
mergulham no mundo das trilhas sonoras e dos 

sons ambientes do cinema e dos jogos
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Hoje concluímos a abordagem sobre a Sinfo-
nia Fantástica de Hector Berlioz. O 3º movimento, 
encenado na paisagem campestre, inicia-se com 
dois pastores se comunicando ao som da Ranz des 
Vaches - tipo de melodia tocada por “trompa” de 
chifre para tanger gado e ovelhas. Aconchego e paz 
são sugeridos pelo lírico diálogo, como a conferir 
uma trégua às aflições do autor e uma certa con-
fiança existencial. Mas a inquietação emerge cruel, 
tempestuosa, a tribular os ânimos arrefecidos. Fe-
lizmente, são ímpetos passageiros e, a exemplo da 
Pastoral, a tranquilidade logo volta a dominar o 
cenário campesino com o toque dos pastores que, 
pouco a pouco, se distancia no horizonte percutido 
ao rufar dos tímpanos, a prenunciar as alucinações 
que se aproximam.

Seguindo o programa, após mais uma dose de 
ópio o deprimido artista passa a ter visões horripi-
lantes. Cego de paixão, ele crê ter exterminado sua 
amada e é condenado pelo assassinato, levado ao 
cadafalso para a decapitação. Pior: será testemu-
nha da própria execução. Por isto a denominação 
do quarto movimento: Marcha do Suplício, que com 
o quinto, formam a parte macabra do repertório.

O contexto fúnebre, que nem de longe retira a 
beleza musical, é um cortejo sinfônico magistral-
mente orquestrado com riqueza de timbres e me-
lodias de caráter solene contagiante. No final da 
cerimônia, ouvem-se os golpes fatais do carrasco 
que dá fim à sua vida desgraçada.

O último andamento é o mais exótico da obra 
que causou espanto e polêmica entre os críticos 
e amantes da música. Nunca uma sinfonia havia 
inovado de maneira tão surpreendente, rompen-
do qualquer paradigma formal. É uma das grandes 
peças musicais revolucionárias de todos os tem-
pos, obra-prima do Romantismo, que chocou não 
somente pela ousadia da concepção estética, mas 
pela dramaticidade criada a partir de fatos biográ-
ficos tão reais quanto imaginários.

Intitulado Sonho de uma Noite de Sabá, é nele 
que seu funeral acontece num encontro diabólico 
de feiticeiras com a presença de monstros e demô-
nios, que se inicia misterioso, com risadas grotes-
cas, grunhidos e alguns toques de sutil vulgarida-
de na jocosa entrada das bruxas. Em atemorizante 
surpresa, Harriet surge entre elas. Após uma pausa 
de suspense, sinos macabros anunciam o conheci-
do fragmento temático do Dies Iræ, cantochão me-
dieval latino inspirado na tradução da Vulgata, usa-
do na liturgia dos réquiens e funerais, cujo tema se 
repete variado em interlúdios que ressurgem entre 
as cenas entre sinos tétricos.

O autor morto se vê dentro do caixão rodeado 
de bruxas debochadas ciente de que entre elas está 
a amada, a “ideia fixa”! O estilo de séquito fervoro-
so e dançante, bem compassado, caracteriza toda 
a pavorosa narrativa, pautada no Dies Iræ, como 
principal leitmotiv. Sucedem-se pequenas fugas 
atônitas protagonizadas pelas cordas, num belo 
exemplo de domínio contrapontístico.

O sabá se desenvolve e culmina num admirável 
caos psicodélico sinfônico, estruturado e burilado 
com soberba e imponente beleza. Embora possa 
soar como uma orgia musical selvagem e diabóli-
ca, esta obra consagra-se magnificamente como o 
triunfo do delírio, que só foi compreendida anos 
depois, e até hoje, como realmente fantástica.

O triunfo do 
delírio (V)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano
Já tive a oportunidade, quando era colunista semanal 

do jornal Correio da Paraíba, de escrever um texto curto e 
lacunoso sobre o grande intelectual Itapuan Bôtto Targino, 
que é o meu confrade na Academia Paraibana de Letras. Texto 
curto porque compatibilizado com as inevitáveis exigências 
diagramacionais que balizam a ocupação do espaço em um 
jornal impresso; e, lacunoso, porque o ser-fazer de Itapuan 
Bôtto Targino não cabe nos exíguos limites de uma apreciação 
jornalística, por mais que ela se pretenda timbrada pelo selo 
da verticalidade interpretativa. Pela singular riqueza do seu 
numeroso e multiplicado currículo, pela sua incomum pro-
dutividade acadêmica, que faz dele um dos mais autênticos 
membros da Casa de Coriolano de Medeiros, Itapuan Bôtto 
Targino é um código onomástico que impõe respeito e requer 
uma abordagem de longo fôlego, que busque captar a sua tra-
jetória intelectual pelos mais variados ângulos possíveis.

Escritor prolífico e incansável, que encontra sempre na 
face branca do papel um permanente, fascinante e sedutor 
desafio para o ato-processo da criação literária, do qual se tem 
saído vitorioso em todos os seus empreendimentos, Itapuan 
Bôtto Targino tem alcançado destaque, sobretudo, na arte-
ciência do memorialismo, gênero que, integrante das chama-
das escritas de si ou do eu, com um pé no vivido e outro no 
imaginado, busca a difícil, mas necessária reconstituição do 
passado, com o indesviável desiderato de impedir que ele seja 
tragado pela deslembrança radical, ao mergulhar nas zonas 
turvas daquela dramática e desumanizadora experiência que 
o magistral crítico literário maranhense Franklin de Oliveira 
chamou em livro clássico de A morte da memória nacional. 
Já revelados em outras produções de indiscutível qualidade 
literária, e não menor valor documental, os pendores memo-
rialísticos de Itapuan Bôtto Targino atingem um ponto alto 
na elaboração deste livro: Lopes de Andrade – Memórias, 
que retira, em mais que oportuna circunstância, do limbo de 
injusto esquecimento, sobretudo por parte das novas gerações 
campinenses e paraibanas, a exponencial figura de José Lopes 
de Andrade, cuja atuação no campo acadêmico e administra-
tivo se confunde com a própria história de Campina Grande, 
cidade pujante e sempre vocacionada para emular contra as 
pedras que, por vezes, são postas em seu caminho, as quais ela 
tem sabido transpor com determinação e afinco, ao longo da 
sua história que já ultrapassa a cronologia longeva de mais de 
cento e cinquenta anos de idade.

Comerciário; atleta de futebol; sociólogo respeitado 
dentro e fora dos quadrantes paraibanos, tendo, inclusive, 
sido alvo de públicos elogios promanados do genial Gilberto 
Freyre; jornalista em tempo integral; autodidata que amea-
lhou vasta cultura humanística consumindo-se e consuman-
do-se no exercício contumaz da convivência com os livros, que 
se constituem na morada do saber, no dizer do mestre Afrânio 
Coutinho; cidadão visceralmente comprometido com a sua 
família, por ele encarada como um bem maior e um valor su-
premo; homem simples e pródigo na arte de fazer e de cultivar 
amigos; apreciador incondicional da filosofia, da cultura e da 
literatura, do seu país e de outras geografias. É esse homem 
caleidoscópico, permanentemente voltado para a promoção 
do bem comum, que encontrou em Itapuan Bôtto Targino o 
pesquisador sensível, o memorialista vigilante, o historiador 

cuidadoso que, mobilizando rigor documental e equilibrada 
dimensão afetiva, rastreou as cenas e cenários nos quais José 
Lopes de Andrade espalhou as impressões digitais e o inde-
lével selo da sobrante competência de que era portador; e da 
imensa capacidade realizadora que exibiu em todas as áreas 
em que atuou. Todas essas faces de José Lopes de Andrade 
foram, cuidadosamente, cartografadas por Itapuan Bôtto 
Targino, num trabalho em que, de modo operacionalmente 
produtivo, ele se foi valendo de várias vozes que, convocadas 
e consultadas, emitiram os sons que, didaticamente bem cor-
relacionados, compuseram a sinfônica música que, ao fim e ao 
cabo, esculpiu, de corpo inteiro, o luminoso perfil do eminente 
criador de Introdução à sociologia das secas.

O livro de Itapuan Bôtto Targino é ponto de convergên-
cia de inúmeras e inescondíveis virtudes, sendo a primeira 
delas a escorreição gramatical própria de quem exibe pleno 
domínio do seu ofício. Para Rui Barbosa, “a inteireza do 
espírito principia no escrúpulo para com a linguagem”. Por-
tador de estilo ático, Itapuan Bôtto Targino tanto diz o que 
sabe como sabe dizer o que diz, fazendo-o de forma firme e 
convincente. Outra virtude do livro recai sobre a admirável 
organização que o seu autor conferiu ao vasto material coli-
gido, ao dividi-lo em quatro harmoniosos capítulos, em cada 
um dos quais avulta um aspecto marcante da rica e cativante 
personalidade de José Lopes de Andrade. O José Lopes de 
Andrade no âmbito familiar; o homem público; o homem de 
letras; e o homem em seu relacionamento pessoal e profis-
sional. Na primeira parte são emblemáticos e consagradores 
os depoimentos dos familiares de José Lopes de Andrade; na 
segunda parte o relevo incide sobre o administrador opero-
so, sempre em fina sintonia com as grandes causas relacio-
nadas ao desenvolvimento de Campina Grande e da Paraíba, 
notadamente, as que ancoravam no porto da educação 
superior, a que se acumpliciaram os seus aplaudidos estudos 
sobre a realidade social e econômica do Nordeste. A terceira 
parte pôs em evidência o José Lopes de Andrade afeiçoado 
ao universo das letras, portador de vivos pendores para o 
cultivo do ensaio, que é uma aventura livre da inteligência, 
sensibilidade e imaginação do ser humano sobre o dorso es-
corregadio da realidade. A quarta e última parte do livro de 
Itapuan Bôtto Targino mostra-nos o José Lopes de Andrade 
epistológrafo, articulista contumaz e o cultivador de amiza-
des, um homem descentrado, em permanente abertura para 
a alteridade; que sabia que somente conferimos completude 
à nossa congenitamente carente subjetividade quando es-
treitamos os nossos relacionamentos interpessoais.

Para o mestre Eduardo Portella, paradigma da crítica 
poética brasileira, “nós somos um ser para o outro e fora do 
diálogo o que existe é o precipício”. O itinerário de José Lopes 
de Andrade foi a tradução perfeita desse certeiro postulado 
portelliano. Com as memórias de José Lopes de Andrade, 
Itapuan Bôtto Targino ratifica a sua condição de modelar 
intelectual paraibano, ao contribuir, decisivamente, para a 
difusão e preservação da memória de personalidades que 
marcaram o seu tempo pela força impactante das obras que 
realizaram. José Lopes de Andrade foi uma dessas perso-
nalidades, tendo encontrado em Itapuan Bôtto Targino um 
intérprete fiel e sumamente convincente.

As memórias de Lopes de Andrade

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

O ópio é uma mistura de alcaloides extraídos de uma espécie 
de papoula, de ação analgésica, narcótica e hipnótica
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O programa Espaço Cul-
tural de hoje é o último des-
te ano e vai destacar mais 
de trinta singles paraibanos 
lançados em 2021. Editado 
e apresentado pelo jorna-
lista Jãmarrí Nogueira, o 
conteúdo vai das 22h até a 
meia-noite, na Rádio Tabajara 
(105,5 FM).

Na playlist estão singles 
de Gaby Hardmann e Gramh-
ma MC, Pertnaz, Arquiza, 
Luana Flores e Bixarte. Tam-
bém Dandara Alves, Mani 

Carneiro e PS Carvalho, além 
de Seu Pereira, Diógenes Fer-
raz, Elon, Os Gonzagas, Lucy 
Alves, Filosofino, Os Eloquen-
tes e Daniel Pina.

O programa de hoje tam-
bém vai contar com singles 
lançados por Severino Ayres, 
Maruage, Madu Ayá, Sofia Ga-
yoso, Lukette, ICEJM e Eme-
rald Hill. Ainda Titá Moura, 
Adriana Vieira, Lucke, Danny 
Xavier, Yuri Carvalho, Polyana 
Resende, Ilsom Barros, Didi 
Machado, Wild Santos e Tino.

O programa Espaço Cul-
tural – que só toca música da 

Espaço Cultural destaca singles de 
paraibanos lançados no ano de 2021
Da Redação

Para acompanhar o programa, 
acesse o site da Rádio Tabajara 

por este QR Code

Neste QR Code, acesse o canal 
da Funesc no YouTube

Paraíba – pode ser ouvido 
pelo site https://radiotaba-
jara.pb.gov.br/radio-ao-vivo/ 

e, no dia seguinte à apresen-
tação, fica disponível no canal 
da Funesc no YouTube.

Bixarte, Gaby Hardman e Daniel Pina estão na playlist do último programa Espaço Cultural deste ano e que será transmitido hoje, na Rádio Tabajara

Fotos: Divulgação



Cultura

Os poetas místicos buscam resposta para as in-
quietações motivadas pelas transformações em seu 
redor, sejam de ordem espiritual ou material, porque 
alteram a paisagem da vida e atormentam a alma.

Em qualquer época de nossa vida ou situação 
como a que se vive nos dias atuais, é tempo para bus-
car resposta nos poetas e místicos. Respostas que 
vêm de quem contempla o mundo com os olhos do co-
ração e afastam a dor com uma metáfora.

Um desses poetas é Dom Helder Câmara, sábio e 
profeta que deixou lições a partir da convivência com 
os menores, porque trazia consigo a mensagem do 
Homem de Nazaré, aperfeiçoada na mística de outros 
sábios. Ambos nos ensinam que “a grande caridade é 
ajudar a fazer justiça”.

A caridade, hoje, está ausente na convivência de 
muitas pessoas. Falo apenas de nosso país para não en-
trar no terreiro alheio. Temos visto posições políticas 
que certamente contradizem ao ensinamento do profe-
ta da não-violência que viveu entre nós há mais de dois 
mil anos, e sua mensagem repercute nos corações e nas 
mentes dos que trabalham pela paz.

A gentileza plenifica a caridade, mas quem vive 
no andar de cima nem sempre olha para baixo, nem 
ao redor. A corda aperta do lado dos menores, esses 
que pagam pelo que não construíram na sociedade 
dos desiguais.

Faltam mãos que afaguem, por isso a caridade 
se torna mais escassa. Sem entender as palavras de 
poetas místicos, e sem as colocar em prática, cada vez 
mais no poço da vida borbulha violência.

Depositamos confiança em governantes que es-
colhemos, no desejo de que sejam homens sensatos 
para com a nossa dor, mesmo que não observem os 
místicos e os poetas. Poetas e místicos nunca se dis-
tanciam de nós, nem nos deixam órfãos, porque suas 
mensagens constroem em nossos corações o edifício 
que nunca será destruído.

Esses místicos ensinam que nasce esperança a 
cada alvorecer, ou quando o Sol rompe as nuvens por 
mais escuras que sejam e alcançando o zênite derra-
ma fachos de luzes ainda mais intensos sobre nossas 
cabeças. Esperança renovada a cada ano que começa, 
a cada dia que nasce, a cada gesto de amabilidade.

Sempre há esperança de que profetas, como Dom 
Helder Câmara, apontem caminhos, proporcionem 
a unidade e nunca o distanciamento. Precisamos de 
profetas a nos orientar com sabedoria. Queremos po-
líticos nos quais possamos confiar. Mas nosso grande 
erro é confiar em políticos.

Faltam políticos que tenham preferência pelos 
pobres. Mas sobram os que saboreiam a ganância, que 
escorraçam os indigentes e espalham a mentira, de-
sinformam. Ainda há em quem acreditar?

Por mais sombrio que sejam os dias, nem mesmo 
assim deixaremos de acreditar que a embira, mesmo 
com nó apertado, haverá quem possa desamarrar. Os 
místicos, que são o sol no zênite em nossas vidas, en-
sinam acreditar em sonhos. Nos ensinam a olhar com 
os olhos da imaginação. Eles nos ajudam a desamar-
rar o nó por mais que seja acochado.

Nossa esperança é que as árvores geradas do 
próximo plantio deem bons sombreiros e produzam 
frutos menos amargos. Tudo depende da semente que 
plantamos, mas quase sempre acreditamos em políti-
cos que não merecem essa confiança. Depois da tem-
pestade, certamente virá a geração da paz e do amor. 
Para que isso aconteça, basta compreender, vivenciar 
e ensinar a mística do Homem de Nazaré.

Pode-se até mutilar sonhos, mas jamais será possí-
vel cortar suas raízes, especialmente se as raízes estejam 
plantadas em terra fértil. Na paisagem do amor existe 
muitos caminhos a seguir. Um terreno em que o bispo da 
solidariedade ensinou cultivar. Quando vivemos no ce-
nário de desesperança, chegam falsos profetas que não 
têm amor por ninguém. Mentem e enganam. Constroem 
calças com bolsos cada vez mais largos. Protagonizam 
gestos que nos deixam sorumbáticos e apreensivos com 
as tempestades que saem de suas mentes.

O poeta e o místico contribuirão para mudar o 
quadro de dor e incertezas. Repito uns versos da poe-
tisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen 
que apontam esse quadro angustiante: “Este é o tem-
po / Da selva mais obscura / Até o ar azul se tornou 
grades / E a luz do sol se tornou impura / (…) Este é o 
tempo em que os homens renunciam”. (“Este é o tem-
po”, do livro Mar Novo).

Para repelir o quadro de dor protagonizado por 
governantes opressores, a poetisa lusitana ressalta que 
é “Tempo de solidão e de incerteza / Tempo de medo e 
tempo de traição / Tempo de injustiça e de vileza/ Tem-
po de Negação”. (Poema “Data” do Livro Sexto).

Acredito nos poetas e místicos que profetizam 
a beleza da poesia como bálsamo para as incertezas. 
Afinal, ainda há tempo para sonhar.

Há tempo 
para sonhar?

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de dezembro de 2021     |     A UNIÃO        11

Colunista colaborador

PRÉ-ESTREIA (de 2 a 5/1)

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, 
Aventura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade de 
Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, 
fazem novos amigos e superam seus limites em uma 
jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway 
a subir aos palcos novamente. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(dub.): 14h15 (exceto sáb. qui. e sex.) - 17h (exceto qui. e 
sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h30 (exceto 
qui. e sex.) - 18h (exceto qui. e sex.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 1 (dub): 15h20 (exceto sáb.) - 17h25; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub): 15h20 - 17h25.

ESTREIA

TuRmA dA mônIcA: LIçõES 
(Brasil. Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. 
Livre.). Mónica e os seus amigos tentam jogar hooky e 
corre mal. Agora, devem enfrentar as consequências de 
uma viagem onde aprendem lições valiosas sobre o valor 
real da amizade. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h50 (exceto 
sábado) - 17h15 (exceto sex.) - 19h45 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 15h - 17h15 (exceto sex.) 
- 19:30 (exceto sex.) - 21:45 (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4: 14h (exceto sáb.) - 16h. CINESERCLA 
PARTAGE 3: 14h40 (exceto sáb.) - 16h30 - 18h20; CINE-
SERCLA TAMBIÁ 2: 14h40 (exceto sáb.) - 16h30 - 18h20.

cOnTInuAçÃO

mATRIx RESuRREcTIOnS (The Ma-
trix 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) teráque 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. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub): - 20h30 (ex-
ceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h45 
(exceto sáb.) - 18h (exceto sex.) - 21h15 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15 (apenas qui. 
e sex.) - 17h15 (apenas qui.) - 20h30 (exceto sex.); CINE 
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A Prefeitura de João Pessoa (PMJP), 
por meio da Fundação Cultural (Fun-
jope), iniciou na última segunda-feira 
(27) o pagamento dos quatro editais 
da Lei Aldir Blanc (LAB). O primeiro a 
ser quitado foi o Manoel Baixinho. Na 
terça-feira (28), o governo municipal 
seguiu com os editais João Balula e de 
Subsídios. O processo será concluído 
com o pagamento do edital Mãe Edith 
de Yansã. Juntos, os editais somam 
um investimento na ordem de R$ 1,8 
milhão em recursos federais remanes-
centes da Lei Aldir Blanc.

O diretor executivo da Funjope, 
Marcus Alves, observou que, durante 
todo o processo de formulação dos 
editais da LAB, a equipe da Fundação 
se “debruçou em longas horas de tra-
balho” para que os editais tivessem su-
cesso pleno. Ele lembrou que os editais 
foram construídos junto com a comuni-
dade de artistas, a partir de uma série 
de consultas e diálogo.

“Também inovamos este ano 
com a criação da Comissão de Hete-
roidentificação para legitimar ainda 
mais os projetos do edital João Balula 
voltados aos artistas pretas e pre-
tos. Trabalhamos num processo de 
transparência e absoluta legalidade 
na criação dessa comissão”, disse. Os 
95 projetos foram avaliados por uma 
comissão de especialistas da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB) e 
técnicos da Funjope para garantir a 
identidade dos artistas negros.

Marcus Alves comentou ainda que, 
durante todo este ano, houve muito 
empenho dentro da gestão municipal 
para que a Lei Aldir Blanc fosse reva-
lorizada. Para isso, ele acompanhou as 
equipes de técnicos nas comunidades, 
conversando com os artistas. “Fizemos 
parceria com a Central Única de Favelas 

Prefeitura faz pagamento 
da Lei Aldir Blanc em JP

Foto: Divulgação

SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h45 - 17h45 - 20h45; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h45 (exceto sáb.) - 17h45 
- 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 18h.

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. CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h20.

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. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h40 (apenas qui. e sex.) 
- 16h45 (apenas qui.) - 20h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (3D, leg.): 16h (exceto sex.) - 19h15 (exceto 
sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, dub.): 15h - 21h30 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (2D, dub.): 18h15 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 
14h30 (dub., exceto sáb.) - 17h45 (leg., exceto sex.) - 21h 
(leg., exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, 
leg.): 15h15 - 18h30 (exceto sex.) - 21h45 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 14h30 (exceto 
sáb)  - 17h45 (exceto sex.) - 21h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4: 18h15 (dub., exceto sex.) - 21h (leg., ex-
ceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 
(exceto sáb.) - 16h45 (exceto sex.) - 20h (exceto sex.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h30 (apenas qua. e 
qui.) - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h (exceto sáb.) - 18h 
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h (exceto sáb) 
- 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 14h30 
(exceto sáb.) - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 14h (exceto sáb) - 17h - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 2 (3D, dub.): 14h30 (exceto sáb.) - 17h30 - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 20h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 5: 15h (dub., apenas qua. e qui.) - 21h (leg.).

Filme para assistir nas 
férias e com toda a família: 
‘Turma da Mônica – Lições’

Foto: Reprodução

(Cufa), reunimos artistas da periferia 
para garantir que os recursos chegas-
sem a esses grupos e nos grupos de 
comunidades tradicionais, religiosas e 
de culturas populares”, acrescentou.

Com esse resultado, a prefeitura 
garante o uso de todo recurso remanes-
cente da Lei Aldir Blanc, beneficiando 
diretamente profissionais de todas as 
categorias culturais, especialmente os 
grupos que mais precisam e que passa-
ram dificuldades ao longo dos últimos 
dois anos, com a pandemia da Covid-19.

Inscritos e aprovados
Os quatro editais foram bas-

tante disputados, com um total de 
1.115 inscritos, dos quais 313 apro-
vados. O edital Mãe Edith de Yan-
sã teve 679 inscrições, sendo 119 
aprovadas. O investimento foi de R$ 
885 mil. O Prêmio João Balula, que 
teve um valor total de R$ 475 mil, 
contou com 221 inscritos e, desses, 
95 aprovados.

O Prêmio Culturas Populares 
Mestre Manoel Baixinho teve 121 ins-
critos e 44 aprovados. Cada um recebe 
R$ 5 mil, totalizando um volume de R$ 
220 mil. Já o edital para concessão de 
subsídio mensal pagou um valor total 
de R$ 300 mil.
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‘Infinito Migrar’ aborda, com promessa de profundidade, sonoridade mourisca que remete à musicalidade árabe

O primeiro dia de 2022 vai co-
meçar com música nova e de qua-
lidade nas plataformas digitais da 
globosfera. Trata-se do novo tra-
balho do músico paraibano Júnior 
Cordeiro, Infinito Migrar, o oitavo 
da carreira do artista que abriu as 
asas para voar neste tempo de qua-
se pós-pandemia. O álbum estará 
disponível, a partir de meia-noite 
do ‘Dia Internacional da Paz’, coin-
cidentemente, o dia do aniversário 
de 40 anos do artista, com treze 
músicas.

O trabalho autoral foi produzi-
do em sete meses, no MF Estúdio, 
em Campina Grande (PB). A direção 
musical da obra é do próprio artis-
ta, que divide também a produção 
musical com Moisés Freire. Acom-
panham Cordeiro neste migrar os 

músicos da sua banda: Giordano 
Frag (guitarras), Kamillo Lima (ba-
teria), Moisés Freire (violas), Max 
Dias (baixo), Cris Lima (teclados) 
e Sandrinho Dupan (percussões). 
Houve também a participação es-
pecial de renomados músicos da 
cena paraibana.

Neste trabalho, o compositor 
faz referência aos movimentos mi-
gratórios da humanidade, sobretu-
do os que culminaram com a forma-
ção cultural do Nordeste brasileiro. 
“Os caminhos da natureza dos po-
vos migrantes, dos caminhadores 
que se destinaram a desbravar as 
lonjuras do planeta, deixando para 
trás saudades e memórias, mas le-
vando vontades e sonhos”, segundo 
Júnior Cordeiro, movem o discurso 
principal do disco.

Em Infinito Migrar, além de sua 
pegada tradicional hard rock, blues, 
progressivo e psicodélico, ele abor-

da com mais profundidade uma so-
noridade mourisca, com sons que 
remetem à musicalidade árabe com 
cítaras, darbuka, reqs e dafs que se 
fundem de forma harmoniosa com 
ritmos como baião, aboio e os tam-
bores do maracatu.

De todos os instrumentos, o 
que ele usa para trazer essa musi-
calidade é o derbak, ou darbuka, 
e a tabla. A viola nordestina faz a 
vez da entrada da cítara árabe, que 
evidencia esse lado mourisco. “Faz 
tempo que venho pesquisando so-
bre isso e esse disco é essencial-
mente a ancestralidade de culturas, 
a herança deixada pelas etnias e 
ancestralidade do povo brasileiro”, 
relatou Júnior. Quanto ao proces-
so de composição, Júnior Cordeiro 
compõe e arranja no seu violão e 
depois vai mesclando e dando sen-
tido ao seu fazer musical, junto com 
sua banda, nas gravações.

O oitavo álbum remete ao “oito 
infinito” do ir e vir que nunca aca-
ba, do estar sempre indo ou voltan-
do, embarcando e desembarcando 
nos lugares de forma física ou não. 
O álbum, assim como os outros, 
trazem citações filosóficas e literá-
rias bem características do poeta e 
professor Júnior Cordeiro. O disco 
Infinito Migrar, assim como o seu 
anterior, o #CâmaraEco, deve sair 
também em uma luxuosa edição de 
LP em vinil de 180 gramas, ainda 
no primeiro semestre de 2022.

Júnior Cordeiro começou na 
música ainda adolescente. No curso 
de História da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) teve contato 
com a literatura nordestina, com 
autores como José Lins do Rego, 
Ariano Suassuna e Câmara Cascu-
do. Daí dava início a seu interesse 
pela cultura regional e pelos canta-
dores de viola nordestina, que aca-
bou sendo fruto de sua pesquisa de 
final de curso.

Júnior Cordeiro possui oito dis-
cos gravados: Carrascais (2006), O 
Lago Misterioso (2011), Capa Preta 
(2013), Sonhos, Sertão & Loucura 
(2016), Céu, Hades & Outros Porvi-
res (2018), Vênus Philipeia (2019), 
#CâmaraEco (2021) e Infinito Mi-
grar (2022). Música conceitual e 
autoral de primeira linha no disco 
Carrascais, Júnior enfoca sua temá-
tica na absurdidade imagética das 
letras e nas críticas violentas à in-
dústria cultural, manipuladora e in-

Da Redação

Artista paraibano lança música 
nova no primeiro dia de 2022
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Criador do neoconcretismo e 
membro da Academia Brasileira de 
Letras, o maranhense Ferreira Gullar 
(1930-2016) foi um dos nomes mais 
importantes da cultura brasileira, 
como escritor, poeta, crítico de arte, 
biógrafo, tradutor, memorialista e 
ensaísta.
       Até novembro de 2016, Ferreira 
Gullar escrevia semanalmente no 
“Jornal do Brasil” e depois na “Folha 
de S. Paulo”.
       Em meus arquivos, guardo uma 
de suas principais colunas, sobre 
“a agonia das vanguardas estéreis” 
- publicada no suplemento “Idéias/
Ensaios” do “Jornal do Brasil”. 
Gullar, então, bateu na tecla de que 
“os artistas que insistem na ilusão 
vanguardista não se dão conta de 
que o que, no passado, era audácia, 
hoje é oportunismo; o que antes era 
ruptura, hoje é conformismo”.
       Realmente. Lembro que em 
1968, antes do AI-5, artistas parai-
banos, na abertura de uma ex-
posição na Sorvelanches 36 (não 
existe mais), derramaram uma lata 

de tinta vermelha na cabeça de um 
americano do Peace’s Corp enquanto 
a galera gritava “go home”. Na mesma 
época, eu, José Nêumanne e outros 
montamos o espetáculo “Pindorama, 
Idolatrina, salve, salve” e varremos a 
poeira do palco do Teatro Minerva, 
em Areia, em direção a uma atônita 
platéia formada por freiras, jovens 
alunas e algumas das ditas autori-
dades da cidade.
        Na época, Raul Córdula, Guy Jo-
seph e outros tinham propostas e res-
postas que alteravam profundamente 
os dados das artes plásticas nordesti-
nas, sem que fossem carbonos.
      

nnnnnnnnnn

        Preocupa, hoje, é que artis-
tas queiram aparecer como o novo 
fazendo exatamente aquilo que na 
época do AI-5 “era audácia” e que em 
noites ridículas à la Yves Falière, no 
Hotel Tambaú, “era oportunismo”. 
Que alguns artistas copiem o que era 
produzido há cerca de 50 anos como 
“ruptura” e hoje é “conformismo”.

        Compreende-se bem o que Ferrei-
ra Gullar afirmou no “Idéias/Ensaios”: 
a ilusão vanguardista se mantém entre 
artistas que pensam mais na possibili-
dade de entrar na mídia, no mercado, 
no ti-ti-ti do blá-blá, do que em par-
tirem para a grande e nova aventura 
de (re)inventar o novo numa socie-
dade absolutamente saturada de infor-
mações velhas (mas tão contraditórias 
que aparecem como modernidade do 
século 21). Não são nem pós-moder-
nas porque não conseguiram ser pré.
       

nnnnnnnnnn

          Ferreira Gullar escreveu que 
“a rendição à arte descartável sig-
nifica trocar a busca interior pelo 
êxito exterior. Para quem segue esse 
caminho, a obra não tem importân-
cia senão pela repercussão na mídia. 
É inegável que as condições geradas 
pela sociedade de massa cria para 
os artistas dificuldades e imposições 
difíceis de superar. Mas isso não 
justifica concessões que, no fundo, 
terminam por destruí-lo”.

Propostas de Guy e Córdula Adeus a Paulo de Tácio
O 

jornalista 
(e também 
publicitário) 
Paulo de 
Tácio Pinto 
teve seu cor-
po cremado 
na funerária 
Caminho da 
Paz. Ele teve 
um infarto 
fulminante 
em sua casa.

Conheci 
Paulo de Tá-
cio quando 
eu presidia a 
API e posso atestar seu espírito empreendedor. Ele tinha 
muitos planos para fazer investimentos em 2021. Um de 
seus amigos mais próximos, Nonato Bandeira, disse que 
Paulo tinha um espírito inquieto, de quem estava sempre 
à frente. Nonato lembrou a última postagem feita por 
Paulo no Facebook: “As coisas vão dar tão  certo para você 
que faltarão palavras para agradecer a Deus”. Retornou de 
uma viagem aos Estados Unidos e por causa da pandemia 
do coronavírus teve que ficar em um flat durante 15 dias.

ErrAtA

Na reportagem sobre a chegada ao Brasil de um dos grandes 
sucessos literários infantojuvenil: Entregas expressas da Kiki, 
da autora Eiko Kadono, na edição de ontem, erramos, tanto 
no título quanto no texto, o nome da Editora Estação Liberda-
de. Pedimos desculpas aos leitores e à própria editora.

teressada. No trabalho O Lago Mis-
terioso, o músico se direciona bem 
mais ao Nordeste mítico e à tradi-
ção oral do seu povo, fazendo tam-
bém referências à herança ibérica e 
moura do Sertão nordestino. Temas 
que envolvem o realismo fantástico 
também são encontrados no traba-
lho de Júnior Cordeiro. É comum, 
em seus shows, Júnior Cordeiro in-
corporar o “Homem da Cobra”, per-
sonagem itinerante típico das feiras 
nordestinas, fazendo alusão a uma 
de suas canções do álbum O Lago 
Misterioso.

No ano de 2013 ele lança 
Capa Preta. O trabalho é um mer-
gulho no universo da magia e da 
feitiçaria popular. Tem como pano 
de fundo o Livro da Capa Preta, de 
São Cipriano. Júnior aborda temá-
ticas mais complexas, como ocul-
tismo e misticismo, e faz referên-
cias a vários tipos de magia, desde 
a antiguidade até os tempos atuais. 
Cria um novo personagem: “O Bru-
xo do Cariri Velho”. Trechos em 
latim são encontrados nas letras 
do disco, que se revela como um 
minucioso trabalho sobre crença e 
religiosidade popular. Nesse disco, 
o som é mais pesado e viajante em 

relação aos trabalhos anteriores.
Em março de 2014, no Tea-

tro Municipal Severino Cabral, em 
Campina Grande, Júnior Cordeiro 
grava seu primeiro DVD, intitulado 
Capa Preta, reunindo canções dos 
três primeiros discos do artista. No 
ano de 2016, lança Sonhos, Sertão & 
Loucura, em que reúne postulações 
teóricas e populares sobre o univer-
so da loucura e do onirismo, onde 
também apresenta o sertão mítico e 
encantado, tão abordado pelo autor 
em toda sua obra. A obra conserva o 
som pesado e psicodélico de Júnior 
em harmonia com os gêneros tradi-
cionais de música do Nordeste.

O disco Céu, Hades e outros Por-
vires sai em 2018 e consiste em uma 
imersão sonora no rock progressi-

vo, com longas suítes e temas com-
plexos, que se referem à teogonia, à 
teosofia, à metafísica e a existência 
humana. Em 2019, lança Vênus Phili-
peia, sexto disco do poeta paraibano. 
Nele o músico envereda por temas 
eróticos e mitológicos, ligados à ca-
pital paraibana, João Pessoa.

O disco #CâmaraEco saiu em 
2021 e o título traz o sinal de cer-
quila (#) de forma proposital, como 
ironia do artista em relação à total 
virtualização das ações humanas 
atuais. É uma obra toda voltada 
para a verificação da pós-moder-
nidade líquida e globalizante, com 
claras influências de autores como 
Sygmunt Bauman. Dessa vez, além 
do baião, o artista agrega ao seu 
hard rock elementos do Samba.

O álbum, assim como o 
anterior, também está 

programado para sair em 
luxuosa edição em vinil 

Próximo ano

Foto: Divulgação

No atual trabalho, Júnior Cordeiro 
faz referência aos movimentos 
migratórios da humanidade, sobretudo 
os que culminaram com a formação 
cultural do Nordeste brasileiro
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Iniciativa de João Azevêdo busca melhorar o ambiente de negócios para grandes empresas em todos os segmentos

Foi dado mais um passo 
para ampliação da competi-
tividade das indústrias pa-
raibanas e também do pró-
prio Estado em atrair novas 
empresas a se instalarem na 
Paraíba. Em solenidade na 
manhã de ontem, no Palácio 
da Redenção, o governador 
João Azevêdo assinou um 
decreto que reduziu de 18% 
para 12% a alíquota de ICMS 
do gás natural para a indús-
tria. O ordenamento melhora 
o ambiente de negocios, be-
neficiando, diretamente, 40 
indústrias em todos os seg-
mentos.

Em entrevista, o gover-
nador João Azevêdo explicou 
que a redução atende a pedi-
dos feitos pela Federação das 
Indústrias do Estado da Pa-
raíba (Fiep) e do Centro das 
Indústrias da Paraíba (Ciep), 
mas também é o caminho 
que a gestão pretende seguir, 
desonerando a produção es-
tadual e reduzindo o custo 
de produção das empresas 
instaladas no estado.

“A partir do momento em 
que nós estamos reduzindo 

o ICMS, nós estamos fazendo 
com que o custo de produção 
seja reduzido. A redução gera-
rá para as empresas uma eco-
nomia que poderá ser reinves-
tida na contratação de mais 
pessoas, na ampliação da sua 
própria produção. Queremos 
fortalecer o setor industrial 
que utiliza o gás como instru-
mento para produção”, expli-
cou João Azevêdo.

Estimativas feitas pela 
Companhia Paraibana de Gás 
(PBGás) indicam que a redu-
ção média deve chegar a 8% 
já a partir de janeiro de 2022. 

De acordo com o secre-
tário de Estado da Fazenda, 
Marialvo Laureano, o deba-
te para redução da alíquota 
havia sido iniciada em 2020, 
mas precisou ser pausada 
por conta da pandemia e do 
trabalho do Governo do Es-
tado para enfrentar a crise 
sanitária. Porém, as conver-
sas com o setor retomaram 
neste ano e foram concluídas 
com a assinatura do decreto.

“Essa redução é muito 
importante para toda classe 
industrial. É uma redução 
de 18% para 12%, isso re-
presenta uma renúncia de 
mais de R$ 5 milhões já a 

partir de janeiro, uma redu-
ção de 8% no valor da conta 
a pagar à PBGás. É impor-
tante citar que são para to-
dos os setores industriais, 
mas, por exemplo, para o 
setor de cerâmica, o gás 
representa, na sua compo-
sição, aproximadamente 
30%. Portanto, é uma gran-
de medida, uma grande re-
núncia”, comentou o secre-
tário.

Marialvo ainda destacou 
que a renúncia só foi possível 
porque o Governo do Estado, 
com aval de João Azevêdo, 
tem mantido uma política fis-
cal baseada no equilíbrio, fato 
que se traduz nas classifica-
ções elevadas de confiança na 
Paraíba feitas por instituições 
financeiras internacionais. 

“A nossa gestão fiscal 
tem o suporte do nosso go-
vernador para trabalhar, para 
manter o pagamento aos 
fornecedores em dia e para 
manter investimentos. São 
vários investimentos feitos 
com recursos próprios. Além 
disso, nos últimos dois anos, 
assinamos quatro contratos 
com bancos internacionais, 
isso demonstra a credibilida-
de que temos”, acrescentou.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Paraíba reduz ICMS sobre o 
gás natural para indústrias

Covid avança nos EUA
Os casos de Covid-19 tiveram forte  aumento nos Estados Unidos, mas com 
recuo nas mortes. Houve alta de 60% na média de confirmações da última 
semana, com cerca de 240 mil novos registros diários da doença.  Página 16
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Fotos: Evandro Pereira

Solenidade no Palácio da Rendenção 
para assinatura do decreto pelo 

governador João Azevêdo, ontem pela 
manhã, contou com a presença de 

vários representantes do setor industrial

Diálogo aberto com setor produtivo
A nova medida foi aprovada pelo 

setor, que também se fez presente na 
solenidade no Palácio da Redenção. A 
presidente do Ciep, Maria do Socorro 
Brito, se mostrou muito feliz com a redu-
ção da alíquota, tendo em vista que as 
indústrias da Paraíba precisavam de uma 
retomada da competitividade diante dos 
problemas causados pela pandemia.

“No Nordeste a gente já tinha dois 
estados que já tinham essa redução, 
Sergipe e Bahia, ambos com 12%. No 
Brasil, tem mais oito estados, mas es-
tamos ainda à frente de São Paulo, que 
teve uma redução para 15%, enquanto 
a nossa ficou em 12%. Isso para o setor 
industrial, no lucro real, o ICMS é débito 
e crédito, então esse decreto alivia o fluxo 
de caixa das empresas. Estamos felizes, 
nós agradecemos, e acreditamos que é 
um começo”, pontuou.

O diretor-presidente da empresa 
São Braz, Leonel Freire, disse que, a 
depender do setor, essa queda do ICMS 
sobre o gás pode chegar, de alguma for-
ma, também ao consumidor final. “Nós 
vivemos no Brasil um custo muito alto, 
inflação alta, e a população é quem está 
pagando esse preço, de uma maneira 
que esse incentivo que o Governo do 

Estado está dando essa redução, ajuda 
as empresas, mas o objetivo principal é 
de que a gente consiga repassar para o 
consumidor”, avaliou.

O diretor-presidente da PBGás, 
Jailson Galvão, destacou que a redução 
na alíquota do ICMS do gás natural 
representa um importante incentivo do 
Governo do Estado ao setor industrial. 
“Essa é uma iniciativa muito valiosa 
nesse momento de aumento de com-
bustíveis, e o Governo Estadual tem a 
sensibilidade de fazer esse esforço com 
uma redução bastante significativa, 
fortalecendo o produto da Paraíba e 
gerando uma perspectiva de negócios 
para o futuro”, disse.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, Adriano Galdino, 
voltou a enfatizar que o governador 
João Azevêdo tem prezado pelo diálogo 
com o setor produtivo como forma de 
estimular cada vez mais o emprego e 
a renda no estado. “Esse governo é o 
governo do diálogo, que se reúne com 
o setor produtivo, com os funcionários, 
com o povo paraibano. Dialogar com 
os senhores empresários, para que os 
produtos paraibanos possam chegar 
pelo Brasil e por outros países”, finalizou.

Isenção estimula competitividade dos queijos artesanais paraibanos

Os produtores de leite da 
Paraíba assistiram, na tarde de 
ontem, uma ação do Governo 
do Estado que atende a um plei-
to antigo da categoria no que 
diz respeito ao estímulo à agri-
cultura familiar. Na presença de 

deputados, secretários de Esta-
do, produtores rurais e repre-
sentantes da classe empresa-
rial, o governador João Azevêdo 
assinou o decreto que estabele-
ce a isenção do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) a todos os tipos 
de queijos artesanais paraiba-
nos, bem como o decreto que 

regulamenta a Lei nº 11.346, 
que trata da produção e comer-
cialização dos queijos e mantei-
gas artesanais do estado.

O secretário de Estado 
da Fazenda, Marialvo Laurea-
no, destacou que toda isenção 
que o Estado concede é bem 
planejada, porque se analisa 
antecipadamente o impacto fi-

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

nanceiro dela. Segundo ele, essa 
iniciativa trará benefícios de 
toda uma cadeia produtiva ao 
consumidor final.

“Quando se dá um bene-
fício fiscal desse, significa a re-
núncia da receita, mas qual o 
resultado dessa ação? A gente 
espera que esse setor da eco-
nomia cresça, porque a isen-
ção ocorre em toda cadeia. Por 
exemplo, os mercadinhos vão 
vender o queijo sem tributação. 
Com isso, estamos incentivando 
não só a venda do queijo, mas a 
produção do leite, do queijo, o 
aumento do rebanho caprino 
ou bovino. Não tenho dúvidas 
de que a medida vá gerar mais 
emprego e renda para o povo 
paraibano”, afirmou o secretá-
rio.

Marialvo ainda ressaltou 
que o impacto positivo também 
poderá chegar ao consumidor 
final trazendo um custo menor 
do produto na mesa das famí-
lias. “Porque quando se vendia 
o produto por meio dos super-

mercados, o dono do estabele-
cimento tinha que colocar os 
18% de tributação em cima. E 
agora não haverá mais esses 
18%. Isso vai baratear, com cer-
teza, o produto, mais pessoas 
vão comprar, a demanda vai au-
mentar e, com isso, a produção 
vai crescer”.

Durante a solenidade no 
Palácio da Redenção, João Aze-
vêdo afirmou que quando o 
Governo recebe a proposta de 
um projeto que se mostra viá-
vel, que tem um grande alcance 
social e produz inclusão social, 
essa proposta é aprovada. “Não 
significa que temos dinheiro so-
brando, mas não falta dinheiro 
para investir no que é impor-
tante”.

Além da isenção do ICMS, 
as ações concretizadas, ontem, 
estabelecem todos os critérios 
de produção dos queijos e man-
teigas paraibanos e, ao mesmo 
tempo, permitem que esses 
itens sejam comercializados 
dentro e fora do Estado. “E isso 

só foi possível porque o Minis-
tério da Agricultura autorizou 
a Secretaria de Agricultura do 
Estado a ser esse elemento de 
fornecimento desse credencia-
mento e certificado de garantia. 
Isso fecha uma cadeia comple-
ta de produção, e a gente fica 
muito feliz com esses dois atos. 
Primeiro, abrindo um mercado 
muito grande, e segundo dando 
uma isenção para que o setor 
seja competitivo”, salientou o 
governador.

João Azevêdo ressaltou 
ainda que ações de isenção de 
tributos só são viáveis porque 
o Estado tem uma gestão fis-
cal eficiente e um ambiente de 
negócio propício para receber 
grandes empresas e para for-
talecer a produção interna. “O 
nosso objetivo é fazer com que 
as políticas de inclusão aconte-
çam de fato na Paraíba. Tenho 
certeza de que milhares de pes-
soas serão beneficiadas. Vamos 
continuar fazendo essa Paraíba 
e todos nós cada vez maior”.

Foto: Ortilo Antonio

Autoridades, produtores e 
representantes da classe empresarial 
acompanharam a assinatura do 
decreto do governador João Azevêdo
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Ele, que era presidente da Junta Comercial do Estado, morreu vítima de complicações da Covid-19, aos 77 anos

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br

Morre em JP o ex-deputado 
e ‘camarada’ Simão Almeida 
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Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Aos 77 anos, o presidente 
da Junta Comercial do Estado 
(Jucep) e ex-deputado estadual, 
Simão Almeida, teve falecimen-
to confirmado ontem, por com-
plicações de AVC hemorrágico e 
morte encefálica, causadas pela 
Covid-19. A morte ocorreu em 
um hospital particular de João 
Pessoa, onde estava internado 
para o tratamento da doença 
desde o dia 16 de dezembro. O 

início dos sintomas ocorreu no 
dia 10 do mesmo mês, ele che-
gou a ser intubado na Unidade 
de Terapia Intensiva do hospi-
tal, mas não resistiu. 

Ele havia tomado duas do-
ses da vacina contra a Covid-19, 
mas mesmo assim desenvolveu 
sintomas mais graves da doen-
ça devido a problemas respira-
tórios decorrentes de um histó-
rico de tabagismo. 

Após a confirmação de 
morte encefálica, a família de-
cidiu pela doação de órgãos. 
Simão deixa esposa, Marinês, e 
seis filhos: Emília, Camila, Virgí-
nia, João Pedro, João Maurício e 
Gabriel.

O velório de Simão Almei-
da teve início às 21h na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba até 
as 8h de hoje, seguindo corte-
jo para a cidade de Boa Vista, 
onde o ex-deputado será velado 
na Câmara Municipal e sepulta-
do às 16h em um cemitério da 
sua cidade natal. 

Militante histórico do PC 
do B, o ex-parlamentar era um 
dos principais expoentes do 
comunismo paraibano. O ‘Ca-
marada’, como era tratado por 
alguns amigos mais próximos, 
comoveu autoridades da Paraí-
ba durante o dia de ontem. 

“Seu legado é exemplo 
para todas as gerações: homem 

íntegro, político perspicaz, foi 
um dos expoentes na reorga-
nização das entidades sindicais 
na Paraíba e presença destaca-
da nas greves e manifestações 
populares. Seu destemor será 
lembrado para sempre”, decla-
rou Gregória Benário, presi-
dente do partido, em nota.

Autoridades lamentam a morte do político

Amigos prestam homenagens ao companheiro

Eleições, ações sociais e vítima da ditadura

A morte foi confirmada em nota 
pelo PCdoB, no início da noite de 
ontem, partido em que Simão Al-
meida traçou sua trajetória política e 
ocupava o cargo de vice-presidente. 
Antes disso, autoridades como o 
governador da Paraíba, João Aze-
vêdo (Cidadania) e o presidente da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, 
Adriano Galdino (PSB), lamentaram 
o ocorrido. 

João Azevêdo destacou a traje-
tória política de Simão Almeida, lem-
brando que, desde jovem, se mostrou 
um grande defensor da liberdade e 
legalidade democrática, tendo par-
ticipado ativamente de movimentos 
estudantis e sociais. Essa posição 

motivou sua prisão e perseguição 
durante a ditadura militar, levando-o 
a viver na clandestinidade até a pro-
mulgação da anistia.

O governador João Azevêdo se 
solidarizou com os familiares e ami-
gos, e expressou gratidão por todos os 
seus serviços prestados como auxiliar 
de governo, contribuindo para o de-
senvolvimento da Paraíba.

Como presidente da Jucep, Si-
mão se mostrou um administrador 
comprometido com um trabalho 
voltado a prestar um atendimento 
eficiente ao paraibano, especialmente 
os empresários. Sua gestão foi mar-
cada pela modernização dos serviços 
oferecidos ao público, com destaque 

para o ‘Jucep Digital’, lançado recen-
temente, que facilitou a tramitação 
dos processos de abertura, alteração 
e extinção de empresas pela internet, 
garantindo maior acessibilidade aos 
serviços prestados pelo órgão.

Já o presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, o deputado 
Adriano Galdino, em nome de todos 
os parlamentares e servidores do 
Poder Legislativo paraibano, emitiu 
nota. “Neste momento de dor para 
toda a família nos solidarizamos com 
os familiares e amigos de Simão Al-
meida, um grande político do nosso 
estado, que deixa grandes lições e um 
legado de trabalho e luta pelo povo 
da Paraíba”, manifestou Galdino.

O escritor e amigo próximo, Wal-
dir Porfírio, lamentou o falecimento 
de Simão relembrando sua trajetória 
de luta política e a surpresa pela 
rápida evolução do quadro. “É uma 
perda muito grande. Eu estava com 
ele fazendo um curso há, aproxima-
damente, 20 dias atrás. Para a gente 
foi uma surpresa muito grande [o 
falecimento]. Convivi com ele desde 
a década de 80, quando ele voltou 
para a Paraíba, após anos de anistia 
por conta da ditadura militar. Simão 
é uma pessoa muito respeitada, as 
palestras dele eram uma aula para 
que todos nós, respeitado por todas as 
forças políticas da esquerda à direita. 
Esse é um de seus grandes legados”, 
lamentou o amigo. 

Nas redes sociais, Waldir com-
plementou: “não se pode dar adeus a 

quem deixou um legado tão grande”.
Já o amigo e secretário de Co-

municação da Prefeitura de Campina 
Grande,  jornalista Marcus Alfredo, 
publicou uma nota de pesar em sua 
rede social, antecipando a morte do 
deputado: “Registro, com pesar, a 
morte do ex-deputado Simão Almei-
da. Foi meu ídolo, na medida em que 
passei a conhecê-lo, no início dos 
anos 90, oportunidade em que era 
assessorado na Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba pelo querido amigo 
Waldir Porfírio seu chefe de Gabinete. 
Inteligente, sério, brincalhão, ciente 
do seu papel histórico, sonhador e 
batalhador. Este foi o Simão a quem 
conheci, com sua voz grave e rascante 
e uma elegância natural na relação 
com as pessoas. Uma fera no exercí-
cio do mandato. Um gigante como ser 

humano. Descansa em paz, amigo”, 
escreveu. 

Além disso, o senador Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB) também se ma-
nifestou. “Recebemos a triste notícia 
da partida do ex-deputado Simão 
Almeida. Combativo, dedicado às 
causas nobres da política e compene-
trado em suas atividades parlamen-
tares, Simão muito contribuiu para 
o desenvolvimento do nosso estado. 
Que Deus o acolha na Vida Eterna”, 
escreveu o parlamentar.

A presidente do PCdoB nacional, 
Luciana Santos, também lamentou a 
morte do político: “Representou com 
garra e sabedoria nossa legenda em 
várias eleições, e muito contribuiu 
para elevar o nível de organização e 
mobilização da classe trabalhadora e 
do povo paraibano”.

O advogado, ex-deputado esta-
dual e um dos maiores expoentes do 
comunismo paraibano, foi também 
ex-presidente do PCdoB e, atualmen-
te, ocupava o cargo de vice-presiden-
te do partido no estado. Simão de 
Almeida Neto é natural de Boa Vista, 
onde nasceu no dia 9 de janeiro de 
1944. Ainda quando a cidade era 
distrito de Cabaceiras, Simão criou 
o projeto de lei de emancipação do 
município. 

Ao todo, disputou nove eleições 
em sua carreira política. Sendo a pri-
meira eleição em 1988, quando foi 
candidato a vice-prefeito na chapa 
de Antonio Arroxelas, que ficou na 
quarta posição entre sete candida-
tos. No pleito de 1990, elegeu-se 
deputado estadual com 4.538 votos. 
Em 1994, obteve 7.615 votos, mas 
não conseguiu a reeleição. Em 1996, 

ele candidatou-se a vice na chapa 
de Lúcia Braga (PDT), que levou a 
disputa para o segundo turno contra 
Cícero Lucena (PMDB), que elegeu-se 
prefeito de João Pessoa. 

Dois anos depois, disputou uma 
vaga na Câmara Federal, recebendo 
11.820 votos, não conseguindo se 
eleger. Ele também não conseguiu 
uma vaga na Câmara Municipal em 
2000, obtendo 1.322 sufrágios. Seu 
melhor desempenho eleitoral, em nú-
mero de votos, foi em 2002, quando 
candidatou-se ao Senado e recebeu 
113.405 votos, sendo 50.711 só dos 
eleitores de João Pessoa. Nas eleições 
seguintes não disputou nenhum cargo 
eletivo, ou seja em 2004 e 2008, e 
não foi bem-sucedido nas eleições 
de 2006 (4.291 votos para deputado 
estadual) e 2010 (3.816 votos). 

A trajetória política, no entanto, 

foi iniciada bem antes. Simão Almeida 
foi militante do movimento estudantil 
desde a década de 60, quando ainda 
era secundarista e, posteriormente, 
na universidade participando da reor-
ganização dos movimentos durante 
a ditadura militar. Por conta disso, foi 
perseguido durante anos precisando 
viver na clandestinidade. Sua primeira 
filha, inclusive, teve o nascimento em 
um dos hospitais das Forças Armadas, 
já que após descoberta do local de 
sua casa, a esposa de Simão Almeida 
foi levada por força da ditadura.   

Simão voltou à Paraíba em 1980, 
onde ajudou a fundar e reoganizar 
entidades sindicais e partidárias. 
Considerado homem à frente de 
seu tempo, ele levantou a pauta do 
que viria a ser a lei contra o assédio 
contra mulheres, principalmente nos 
ambientes de trabalho, já em 1992.

SEbrAE EMitE notA dE PESAr 

n O Sebrae Paraíba também emitiu uma nota ma-
nifestando solidariedade aos familiares e amigos 
do ex-deputado. “Neste momento, nos solidariza-
mos com familiares e amigos de Simão Almeida, 
pela perda de um grande parceiro que deixa um 
legado para o desenvolvimento das micro e peque-
nas empresas da Paraíba”, afirmou o diretor técnico 
do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim.

Simão Almeida 
será enterrado hoje, 
às 16h, no município 

de Boa Vista, sua 
cidade natal

Simão Almeida 
fez história no 
PCdoB e marcou 
a história  política 
paraibana com 
forte desempenho 
na área social 

Fotos: Arquivo A União



Brasil

Dos 417 municípios baianos, 136 estão em sitação de emergência; já são 24 vítimas fatais e número de feridos supera 350

A Bahia está enfrentan-
do o pior acumulado de chu-
vas do mês de dezembro des-
de 1989, informou o Governo 
do Estado, nesta semana. 
Como reflexo desse cenário, 
136 cidades do estado estão 
em situação de emergência, 
o que corresponde a prati-
camente um terço dos 417 
municípios baianos. O total 
de vítimas fatais das chuvas 
chegou a 24 pessoas, en-
quanto o número de feridos 
supera 350.

Ao todo, 77 mil pessoas 
tiveram de deixar suas casas: 
são cerca de 34,1 mil desabri-
gados e 42,9 mil desalojados. 
A estimativa do governo é 
que mais de 470 mil pessoas 
foram afetadas pelas chuvas 
no estado. Os números foram 
atualizados pela Superinten-
dência de Proteção e Defesa 
Civil da Bahia (Sudec), na tar-
de de terça-feira, com base 
em informações recebidas 
das prefeituras.

Ainda na terça, a Sudec 
comunicou que um homem de 
19 anos tornou-se a 21ª víti-
ma das chuvas. Foi a segunda 
morte registrada em Ilhéus. 
Outros municípios baianos 
com vítimas fatais são: Amar-

Ítalo Lo Re 
Agência Estado

Bahia tem dezembro com maior 
acúmulo de chuvas em 32 anos

Edição: Satva Costa          Editoração: Bhrunno Maradona
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gosa (2), Itaberaba (2), Itama-
raju (4), Jucuruçu (3), Macara-
ni (1), Prado (2), Ruy Barbosa 
(1), Itapetinga (1), Aurelino 
Leal (1) e Itabuna (2).

Em Itamaraju, cidade com 

o maior número de óbitos, fo-
ram 769,8 milímetros (mm) 
de chuva no mês de dezem-
bro, valor mais de cinco vezes 
maior do que sua climatologia 
para o mês (148,0mm). Os 

dados são do Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Cema-
den) e foram divulgados pelo 
governo da Bahia.

Para se ter um outro 

parâmetro, a climatologia 
da chuva entre setembro e 
dezembro em Itamaraju é 
de 499,7mm; em Ilhéus, de 
434,4mm; e em Porto Segu-
ro, de 507,7mm. As chuvas 

nessas regiões, portanto, es-
tão bem acima de sua média 
neste ano, uma vez que, em 
alguns casos, acabaram su-
perando esses números em 
poucos dias.

Conforme dados meteorológicos 
reunidos pelo governo da Bahia, 
os maiores acumulados de chuva 
entre 9h do último dia 23 e 9h 
desta segunda-feira, 27, são: 

n Valença: 215 mm; corresponde a 
mais do que o triplo da sua climatolo-
gia de dezembro (64,9mm)

n Ilhéus: 209mm; corresponde a 
70,2% a mais da sua climatologia de 
dezembro (122,8mm)

n Salvador: 188mm; corresponde a 
mais do que o triplo da sua climatolo-
gia de dezembro (58,1mm)

n Igrapiúna: 202mm

n Camamu: 196mm

n Barra do Rocha: 195mm

n Gandu:188mm

n Itabuna:187mm

Foto: Reprodução

O governo baiano estima que 470 mil 
pessoas foram afetadas pelas chuvas 
no Estado. Cerca de 77 mil pessoas 
tiveram que deixar suas casas

Bolsonaro usa fala irônica de ministro 
para justificar sua ausência na Bahia

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) usou uma fala 
irônica do ministro do De-
senvolvimento Regional, Ro-
gério Marinho, para justificar 
sua ausência na Bahia, onde 
fortes chuvas já causaram 
21 mortes e deixaram 77 mil 
pessoas desabrigadas.

“Eu acho que se o pre-
sidente descobrir a cura do 
câncer, ele vai ser criticado 
porque descobriu a cura do 
câncer”, afirmou Marinho, no 
Rio de Janeiro, onde partici-
pou de uma cerimônia, rea-
lizada no Palácio Guanabara, 
de liberação de recursos para 
obras. Ao publicar o vídeo do 
ministro em suas redes so-
ciais, ontem, Bolsonaro escre-
veu: “Bahia, nosso trabalho é 
solidariedade.” 

Cinco minutos depois de 
ser postada no Twitter do pre-
sidente, a publicação foi com-

partilhada pelo filho “02” de 
Bolsonaro, o vereador Carlos 
(Republicanos-RJ), que usou o 
episódio para atacar a impren-
sa brasileira. Mais cedo, o presi-
dente havia publicado em suas 
redes sociais um vídeo que 
mostrava a entrega de manti-
mentos pelo Governo Federal a 
cidades baianas. “Continuamos 
na Bahia”, escreveu. 

Marinho defendeu Bolso-
naro também nas redes sociais. 
“É vergonhosa a politização às 
custas das vítimas das chuvas 
na Bahia. Desde novembro, o 
Governo Federal trabalha na 
região, tecnicamente, coorde-
nando a assistência, apoiando 
os municípios na elaboração 
dos pedidos e liberando recur-
sos. Virou vale tudo para ata-
car @jairbolsonaro”, publicou 
no Twitter. Ontem, o ministro 
sobrevoou as áreas atingidas 
pela chuva, com os titulares 
da Cidadania, João Roma, e da 
Saúde, Marcelo Queiroga.

O presidente tem sido 

criticado por manter as férias 
no litoral de Santa Catarina 
enquanto cidades da Bahia 
sofrem as consequências das 
fortes chuvas. Hoje, Bolsonaro 
voltou a andar de motoaquáti-
ca em uma praia catarinense. 

Em vídeo publicado em 
seu perfil no Facebook, o chefe 
do Palácio do Planalto aparece 
andando de motoaquática ski 
na Praia da Enseada, na cidade 
de São Francisco do Sul (SC), 
com a primeira-dama Michel-
le e a filha Laura. Apoiadores 
do presidente acompanharam 
o passeio, aos gritos de “mito”. 
Bolsonaro está na cidade des-
de segunda-feira, para passar 
o Réveillon.

No começo da semana, 
em conversa com apoiadores, 
na Praia do Forte, onde tam-
bém andou de motoaquática, 
Bolsonaro disse que espera 
não precisar voltar para Bra-
sília antes de 3 de janeiro, 
data prevista para seu retorno 
oficial ao trabalho. Ontem, a 

Gestão pública

Gilmar: é urgente lei 
de responsabilidade

O ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), foi 
o primeiro membro da 
Corte a se manifestar nas 
redes sociais sobre as chu-
vas que vitimaram 21 pes-
soas e deixaram outras 77 
mil desalojadas na Bahia.

Em seu perfil no 
Twitter, o ministro dis-
se,  ontem, que a tragédia 
reitera a necessidade de 
uma lei de responsabili-
dade social com ‘métri-
cas objetivas de atenção 
básica às comunidades 
em áreas de risco e um 
regime claro de respon-
sabilidade dos gestores 
públicos’.

“É hora de tratar essa 
agenda com prioridade”, 
defendeu.

O ministro Luiz Fux, 
presidente do tribunal, 
também se manifestou 
ontem, mas preferiu di-
vulgar uma nota insti-
tucional. O texto presta 
solidariedade às famílias 
das vítimas e diz que o Ju-

diciário está à disposição 
para ‘atuar até o limite 
de suas competências e 
garantir a assistência e 
o apoio necessários para 
que o povo baiano supere 
esse momento difícil’.

A ajuda reservada 
até o momento pelo Go-
verno Federal é consi-
derada insuficiente pela 
Bahia. O governador do 
Estado, Rui Costa (PT), 
reclamou na terça-feira, 
28, do montante anuncia-
do pelo Planalto, de R$ 80 
milhões, para a recupera-
ção de rodovias federais 
no Nordeste.

Em visita ao estado, 
o ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogé-
rio Marinho, disse que a 
orientação do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) é fazer 
“o que for necessário” para 
atender os municípios 
atingidos pelas chuvas. 
De acordo com o ministro, 
o aporte é emergencial e 
novos recursos devem ser 
disponibilizados após um 
diagnóstico mais preciso 
sobre os danos.

Iander Porcella
Agência Estado

Agência Estado
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Ministro foi o primeiro membro da Corte a se manifestar pelas redes sociais

Na Praia do Forte, onde andou de motoaquática, Bolsonaro disse que espera não precisar voltar a Brasília antes do dia 3

hashtag “BolsonaroVagabun-
do” esteve entre os assuntos 
mais comentados do Twitter. 
As postagens faziam críticas 
à postura do presidente em 
relação à emergência causada 
pelas fortes chuvas na Bahia. 

Bolsonaro chegou a ir a 
Bahia, em 12 de dezembro e 
sobrevoou as regiões afeta-
das, mas não retornou ao local 
desde as chuvas mais recen-
tes. Ontem, o governo editou 
uma medida provisória (MP) 
que abre crédito extraordi-
nário de R$ 200 milhões em 
favor do Ministério da Infraes-
trutura. Esses recursos serão 
destinados para reconstrução 
de rodovias danificadas pe-
los temporais nos estados do 
Amazonas, Bahia, Minas Ge-
rais, Pará e São Paulo.

Em um vídeo publicado 
hoje no Twitter pelo tenente 
Mosart Aragão, assessor espe-
cial do presidente, Bolsonaro 
diz que participará no dia 5 
de janeiro de um jogo de fute-
bol solidário, em Buriti Alegre 
(GO), com o cantor Gusttavo 
Lima e a dupla sertaneja Bru-
no e Marrone. 

Deputado com Covid
Após se encontrar com 

Bolsonaro, em Santa Catarina, 
o deputado Coronel Armando 
(PSL-SC) informou, em suas 
redes sociais, que testou posi-
tivo para Covid-19. “Em razão 
disso, por prevenção mandei 
mensagem ao presidente, uma 
vez que o recebi, ontem, em 
São Francisco, e tivemos um 
breve contato, falei com o che-
fe de Gabinete do presidente 
e alertei ao médico da equipe 
para que estivesse ciente”, es-
creveu o parlamentar.
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Mundo

Força-tarefa da Casa Branca destaca o avanço forte dos casos da doença no país, mas com recuo nas mortes

A força-tarefa da Casa 
Branca contra a Covid-19 
destacou o avanço forte dos 
casos da doença nos Estados 
Unidos, mas com recuo nas 
mortes. Durante entrevista 
coletiva ontem, a diretora 
do Centro para Controle de 
Doenças do país, Rochel-
le Walensky, informou que 
houve alta de 60% nos casos 
confirmados na média da úl-
tima semana, na comparação 
com a anterior, para cerca de 
240 mil novos registros diá-
rios da doença. As mortes, 
por sua vez, estão em média 
de 1.100 ao dia na última se-
mana, um recuo de 7% ante 
a média da semana anterior.

As autoridades disse-
ram que em parte isso ocor-
re pois há um intervalo de 
cerca de duas semanas en-
tre o aumento dos casos e o 
de hospitalizações e mortes. 
Ao mesmo tempo, elas lem-
braram que há relatos pre-
liminares de que a variante 
Ômicron é menos agressiva, 
o que pode explicar em parte 
o quadro.

Walensky qualificou a 
cepa Ômicron como “altamen-
te transmissível”. Ela também 
explicou a nova diretriz oficial 
dos EUA de que é possível fa-
zer isolamento por apenas cin-
co dias, não mais dez. Segundo 
a norma, é possível fazer cinco 
dias de isolamento, quando 
há mais risco de transmissão, 
e nos cinco dias seguintes as 
pessoas podem sair, desde que 
usem máscaras o tempo todo. 
As autoridades disseram que 
isso se deve ao fato de que o 
risco de contagiar outros é 
bem maior nos cinco primei-
ros dias. De qualquer modo, 
Walensky enfatizou a impor-

tância de se usar máscaras 
para conter as transmissões, 
no quadro atual.

Também presente na 
coletiva, o epidemiologista 
Anthony Fauci disse que os 
reforços na vacinação mos-
tram-se agora cruciais para 
conter a pandemia, diante da 
variante Ômicron. Ele lem-
brou que o risco de casos gra-
ves da doença é maior entre 
os não vacinados e também 
disse que as crianças têm sido 
mais afetadas pela Covid-19 
no quadro atual, com a nova 
variante mais transmissível.

Fauci foi questionado 
sobre as festas de fim de ano. 
Segundo ele, caso as pessoas 
estejam planejando ir a cele-
brações com algumas deze-
nas de pessoas, se abraçando 
e em contato próximo, esse 
não é o ano ideal para fazer 
isso.

O coordenador da for-
ça-tarefa, Jeff Zients, também 
comentou o trabalho do go-
verno para reforçar o apoio 
aos governos estaduais nas 
medidas para conter a crise 
de saúde, com mais envio de 
testes e, quando necessário, 
de pessoal para ajudar a tra-
tar doentes ou a reforçar a 
vacinação.

Gabriel Bueno 
Agência Estado

Covid: número de casos nos EUA 
avança 60% em uma semana
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O Banco Central da 
Turquia (CBRT, na sigla 
em inglês) reafirmou on-
tem o comprometimento 
com os atuais instrumen-
tos de política monetária, 
em meio ao clima de des-
confiança nos mercados 
em relação à independên-
cia da instituição.

Em relatório anual, 
o BC turco informou que 
manterá a meta de inflação 
em 5% no médio prazo em 

2022, embora os índices 
de preços tenham supe-
rado a taxa anual de 20%. 
Segundo o documento, a 
intenção é implementar 
medidas que levem as mé-
tricas inflacionárias ao ob-
jetivo.

O Banco Central, no en-
tanto, retirou as menções 
ao aperto monetário que 
constavam no relatório de 
2021. Sob pressão do pre-
sidente da Turquia, Recep 
Tayyip Erdogan, a entidade 
contrariou o consenso aca-
dêmico e cortou juros nas 

últimas duas reuniões, ape-
sar da escalada da inflação.

O cenário desenca-
deou uma onda de vendas 
da lira turca, que tombou 
na comparação com o dólar 
e levou o governo a adotar 
medidas para estabilizar 
o câmbio. No relatório, o 
CBRT disse que pretende 
priorizar depósitos de lira 
no ano que vem e anunciou 
que apoiará a conversão de 
poupanças em ouro para a 
moeda local.

A instituição reforçou 
compromisso com o câmbio 

flutuante e explicou que as 
taxas continuarão determi-
nadas pelas forças de mer-
cado. “O CBRT não tem uma 
meta de taxa de câmbio no-
minal ou real. O CBRT não 
conduzirá câmbio transações 
de compra ou venda de moe-
da estrangeira para deter-
minar o nível ou direção das 
taxas de câmbio”, diz o texto.

Por volta das 7h55 (de 
Brasília), o dólar avança a 
12,3703 liras turcas, em 
alta de cerca de 4% ante à 
cotação do fim da tarde de 
terça-feira.

Banco Central da Turquia reforça 
compromisso com política monetária 
André Marinho
Agência Estado

A polícia de Hong 
Kong invadiu o escritório 
da agência de notícias on-
line pró-democracia Stand 
News ontem, após prender 
seis pessoas por conspi-
ração para divulgar uma 
publicação considerada se-
diciosa. Mais de 200 poli-
ciais estiveram envolvidos 
na busca, disse a polícia. 
Eles tinham um mandado 
para apreender materiais 
jornalísticos relevantes, 
embasado por uma lei de 
segurança nacional pro-
mulgada no ano passado.

Os detidos podem pe-
gar até dois anos de prisão 
e estão sujeitos a multa. De 
acordo com o jornal local 
South China Morning Post, 
a polícia prendeu um atual 
e um ex-editor do Stand 
News, bem como quatro 
ex-membros do conselho, 
incluindo a cantora e ati-
vista Denise Ho e a par-
lamentar Margaret Ng. A 
polícia não identificou os 
presos.

Repressão
As prisões acontecem 

no momento em que as 
autoridades reprimem os 
dissidentes na cidade se-

miautônoma chinesa. A po-
lícia de Hong Kong já havia 
invadido os escritórios do 
agora extinto jornal Apple 
Daily, apreendendo caixas 
de materiais e discos rí-
gidos para ajudar em sua 
investigação e congelando 
milhões em ativos que mais 
tarde forçaram o jornal a 
encerrar suas operações. A 
polícia acusou o ex-editor 
do Apple Daily Jimmy Lai 
de sedição na terça-feira.

A Stand News no iní-
cio deste ano disse que 
suspenderia as assinaturas 
e removeria a maioria dos 
artigos de opinião e colu-
nas de seu site devido à 
lei de segurança nacional. 
Seis conselheiros também 
haviam renunciado à em-
presa.

Polícia invade agência de 
notícias em Hong Kong

França tem alta recorde diário da doença

A situação com relação à 
disseminação da Covid-19 con-
tinua a se desenvolver na Fran-
ça. De acordo com o ministro 
da Saúde do país, Olivier Véran, 
foram registradas nas últimas 
24 horas mais de 208 mil casos 
diários de contaminação pela 
doença. Em um intervalo de 
pouco menos de uma semana, 
é a terceira vez que o país ul-
trapassa seu próprio recorde de 
casos diários. Com o aumento 
constante do número, autori-
dades agora correm para criar 

medidas na tentativa de conter 
a disseminação da doença.

A situação se repete nos 
Estados Unidos, que de acordo 
com dados da universidade Johns 
Hopkins registraram uma média 
recorde de 265.427 novos casos 
diários.

Já na Espanha, que segue a 
tendência mundial de aumento 
de casos devido a variante Ômi-
cron, o presidente Pedro Sánchez 
disse que, embora a variante 
se espalhe mais rapidamente, 
ela geralmente causa sintomas 
mais leves e portanto, exerce 
menos pressão sobre os hospitais 

espanhóis do que cepas anterio-
res. Dessa forma, o presidente 
descartou a adoção de medidas 
restritivas para o país. Sanchez 
também destacou a alta taxa de 
vacinação na Espanha, de mais 
de 80%.

“É claro que estamos em 
uma situação radicalmente di-
ferente”, disse ele a repórteres 
em sua conferência de fim de 
ano. “Estamos melhores e mais 
preparados para enfrentar a 
variante Ômicron”, afirmou um 
painel de chefes e autoridades 
regionais, conforme informado 
pela agência Associated Press.

França, Estados Unidos e 
Espanha seguem a tendência 
mundial de aumento de 
casos da Covid-19 devido 
à variante Ômicron

Segundo a norma, é 
possível fazer cinco 
dias de isolamento, 

quando há mais risco de 
transmissão, e nos cinco 

dias seguintes, as pessoas 
podem sair, desde que 

usem máscaras 
o tempo todo 

Podem pegar 
até dois anos de 
prisão e estão 

sujeitos a multa

Detidos

Agência Estado

Foto: Agência Brasil
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Sefaz divulgou ontem o cronograma dos sorteios que, em 2022, ocorrerão entre os dias 18 e 20 de cada mês
A Secretaria de Estado da 

Fazenda (Sefaz-PB) publicou, 
no Diário Oficial Eletrônico 
(Doe-Sefaz), o cronograma do 
Programa Nota Cidadã para o 
ano de 2022. Serão realizados 
novamente doze sorteios, um 
para cada mês do ano. Cada 
sorteio mensal terá um total 
de R$ 60 mil em prêmios em 
dinheiro, sendo 20 deles no 
valor de R$ 2.000,00 e um 
prêmio especial de R$ 20 mil. 
Ao todo, serão pagos no pró-
ximo ano aos ganhadores no 
Nota Cidadã R$ 720 mil em 
prêmios em dinheiro. O ano 
de 2022 será o terceiro ano 
consecutivo do programa de 
estímulo à cidadania fiscal.  

Uma das mudanças para 
o próximo ano será a data dos 
sorteios. Eles serão realizados 
entre os dias 18 e 20 de cada 
mês em vez do dia 10, como 
aconteceram nos dois primei-
ros anos do programa. Devido 
ao crescente volume de notas 
fiscais com CPF aptos a con-
correrem a cada mês no Nota 
Cidadã, a Codata precisou de 
mais dias para realizar o pro-
cessamento de todas as notas 

No terceiro ano, Nota Cidadã 
pagará R$ 720 mil em prêmios

Edição: Nara Valuska          Editoração: Bhrunno Maradona

Escrevo hoje, o quinquagésimo artigo 
da Coluna de Economia Criativa do jornal 
A União, em 2021. São poucos os jornais 
nacionais que têm uma coluna semanal de 
economia criativa, mas a constante evolução 
e inovação desse veículo de comunicação 
paraibano recria novos caminhos que 
permitem aos leitores e empreendedores se 
anteciparem às mudanças do mercado e do 
mundo dos negócios.

A coluna de economia criativa tem 
contribuído com informações relevantes 
aos mais diversos públicos e estimulado 
iniciativas de negócios, mais adequadas ao 
cenário atual.

Ao longo de 2021, abordamos 
criatividade, inovação, empreendedorismo 
criativo, as novas economias, tecnologia 
da comunicação e as artes midiáticas, a 
digitalização da música, o turismo criativo 
e colaborativo, as conexões em plataformas 
digitais, para a gestão de negócios, com mais 
projeção e visibilidade.

Também na nossa pauta semanal 
refletimos sobre as cidades criativas, os distritos 
e os territórios criativos, a desmaterialização do 

audiovisual e do cinema, através dos processos 
digitais, a cooperação e a colaboração para 
fortalecer empresas e territórios, o poder da 
marca e do branding para posicionamento 
de mercado, empresas e destinos turísticos 
inovadores, a valorização da cultura para 
agregar valor aos produtos e serviços.

Muitos desses artigos relataram 
exemplos de negócios criativos da Paraíba e 
de outros Estados do Brasil, nos segmentos de 
arte naif, turismo, artesanato, música, eventos 
digitais ou híbridos, moda consciente e 
cisgênero, literatura de cordel, festas juninas, 
gastronomia, personagens da economia 
criativa e a educação empreendedora.

E o que se tem para 2022, sobre negócios 
inovadores? Reserve um tempo para pensar 
sobre a sua trajetória. Reflita sobre o seu 
propósito e as causas que movem você. Tenha 
clareza da missão que você tem a cumprir na vida.

Todas as pessoas podem transformar 
ideias em negócios, desde que haja 
mudanças de hábitos, o seu envolvimento 
em uma comunidade e a sua capacidade de 
liderança. Um propósito claro e um modelo 
de negócio bem elaborado, ajudam a dar 

sentido ao empreendimento.
Em 2022 será muito mais frequente ouvir 

falar da inovação exponencial, que utiliza 
a colaboração em massa e a participação 
dos consumidores, para criar mudanças e 
melhorar resultados. Vamos conviver com 
novas formas de trabalhar e de pensar, que 
conduzem a novas formas de criatividade. 
Crescerá cada vez mais as criações e inovações 
através do coletivo, do trabalho em equipe, 
seja presencial ou em ambientes digitais. 

Brasil fechou 2021 com o maior 
número de empreendedores da sua história, 
segundo dados do Portal do Empreendedor. 
De janeiro a junho de 2021, foram abertos 
mais de dois milhões de novos negócios. A 
maior parte deles, ou seja, 80% do total das 
empresas abertas são microempreendedores 
individuais (MEIs). Isso significa dizer que, a 
cada minuto, nasce 30 MEIs no Brasil.

Entretanto, os negócios que mais 
crescerão nos próximos anos serão aqueles 
considerados mais inovadores, que deverão 
se integrar ao ecossistema natural e social 
para serem mais sustentáveis. São negócios 
que incluirão no seu convívio, a educação, 

a cultura e as artes, bem como as relações 
comerciais e políticas. 

As empresas de tecnologia, que conectam 
bilhões de pessoas, devem fomentar as 
expressões artísticas e ajudar a criar outras 
formas de gerar renda, através de plataformas 
globais e mídias sociais, que surgirão para 
atender a essa demanda. 

O que essas empresas têm em comum 
é a solução de problemas, de forma 
acessível e a entrega de produtos com valor 
agregado. A eficácia operacional de qualquer 
negócio é realizar tarefas, melhor do que 
os concorrentes, com eficiência estratégica 
e diferencial competitivo. Sem criatividade 
qualquer negócio cairá na armadilha de 
ocupar o lugar comum e ficará mais difícil a 
possibilidade real de sucesso mercadológico.

A proposta da coluna de economia 
criativa é instigar cada vez mais para as 
oportunidades dos negócios criativos e 
colaborativos, estimular a reflexão sobre si 
mesmo, através de provocações e informações 
atualizadas, que tenham aplicabilidade. E, 
assim, podemos construir um Ano Novo mais 
inspirador com vocês e para vocês.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Ibovespa 

+0,94%
R$ 5,693

+1,3%
R$ 6,456

+1,34%
R$ 7,679

-0,68%
104.146 pts

cidadãos já foram 
sorteados e receberam 

prêmios nestes dois 
anos do programa

504

O Sistema de Paga-
mento Instantâneo do Ban-
co Central (Pix) tem apenas 
um ano no Brasil mas já é 
uma realidade estabelecida 
em todas as regiões do país. 
Na capital paraibana não é 
diferente, do vendedor am-
bulante ao hipermercado, 
só é necessário um celular 
com internet para realizar 
uma compra. 

De acordo com o pre-
sidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de João 
Pessoa (CDL-JP), Nivaldo 
Vilar, o Pix é uma reali-
dade estabelecida que 
deve avançar ainda mais. 
“Muitos pagamentos hoje 
em dia são feitos pelo Pix. 
Hoje já é uma realidade e 
a maioria dos comercian-
tes aderiu. A gente vê em 
todo canto a informação 
que aceita Pix, mesmo um 
vendedor de picolé hoje 
tem Pix. É uma realidade 
que não tem mais volta”, 
comentou. 

Segundo dados do 
Banco Central, entre no-
vembro de 2020 e junho de 
2021, a Paraíba movimen-
tou mais de R$ 246,7 mi-
lhões em Pix. João Pessoa 
e Campina Grande são os 
municípios que mais reali-
zaram transações por meio 
de Pix nesse período, com 
mais de R$ 120 milhões e 
R$ 40,5 milhões, respecti-
vamente. Cabedelo (R$ 10 
milhões), Patos (R$ 5,87 
milhões) e Santa Rita (R$ 
5,44 milhões) foram as ci-
dades seguintes no ranking. 

Na opinião do eco-
nomista João Batista de 

Sousa, o método de paga-
mento tem causado uma 
revolução no mercado. “A 
chegada do Pix promoveu 
uma revolução entre os mi-
croempresários e também 
entre os grandes comer-
ciantes. Todos procuraram 
aderir rapidamente a este 
método de pagamento 
para continuar competiti-
vos no mercado”, observou 
o economista.

A principal vantagem 
em pagar as compras utili-
zando a chave do Pix, para 
boa parte dos usuários, é 
porque outros métodos 
costumam exigir mais 
tempo de compensação. 
O boleto bancário, por 
exemplo, geralmente tem 
um prazo de três dias para 
aprovação do pagamen-
to; já o cartão de crédito, 
em muitas lojas, postos 
de combustíveis e até em 
alguns restaurantes, os 
proprietários cobram um 
pouco mais além do valor 
da compra, simplesmente 
por causa do período de 
processamento para que 
o emissor do cartão pos-
sa confirmar a transação 
com o banco.

De acordo com o pre-
sidente da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL), José César da 
Costa, “os números oficiais 
sobre o Pix, divulgados pelo 
Banco Central do Brasil, 
mostram uma adesão mui-
to rápida a esse meio de pa-
gamento. Segundo a autori-
dade monetária, o número 
de usuários que já fizeram 
ao menos uma transação 
por Pix está próximo de 80 
milhões.  E essa novidade 
ainda não completou nem 
um ano de operação”, des-
tacou José Costa.

CDL: Pix conquistou 
comércio na capital
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Último sorteio do ano realizado 
pelo Programa Nota Cidadã, 
que incentiva o exercício da 
cidadania fiscal no estado

Foto: Sefaz / Divulgação

fiscais dos participantes, daí 
a necessidade de postergar 
as datas dos sorteios para a 
terceira semana de cada mês. 
O primeiro sorteio do ano de 
2022 será no dia 20 de janei-
ro, enquanto nos meses de 
fevereiro e março os sorteios 
serão no dia 18. 

Como se cadastrar
Os paraibanos acima de 

18 anos podem concorrer 
aos 21 sorteios mensais que 
totalizam R$ 60 mil. Para par-
ticipar dos sorteios, é neces-
sário antes fazer o cadastro 
no Nota Cidadã no link ht-

tps://notacidada.pb.gov.br/  
O cadastro solicita apenas o 
nome; número do CPF; data 
de nascimento; e-mail, telefo-
ne e a criação de uma senha. 

Após a finalização do ca-
dastro, é necessário exigir em 
cada compra a nota fiscal com 
o número do CPF, passando, 
assim, a concorrer aos sor-
teios mensais. Qualquer pro-
duto no comércio, desde uma 
simples caixa de fósforo a um 
carro novo nos 223 municí-
pios paraibanos, pode ser exi-
gida a emissão da nota fiscal 
com CPF no estabelecimento 
comercial. Quanto maior o 
número de notas a cada mês 
com CPF, maior será a chance 
de ser premiado.

Os sorteios sempre le-
vam em conta bilhetes gera-
dos no mês imediatamente 
anterior. Ou seja, em janeiro 
de 2022, os sorteios são de 
nota de dezembro. As notas 
não são cumulativas para os 
meses seguintes, tornando 
o exercício da cidadania fis-
cal de exigir a nota fiscal um 
hábito contínuo nas compras 
para concorrer aos prêmios. 

Cidadania fiscal
O Programa Nota Ci-

dadã, que é uma iniciativa 
do Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB), com 
apoio dos órgãos como Coda-
ta e a Lotep, incentiva o cida-
dão paraibano a desenvolver 
o exercício da cidadania fiscal 
ao exigir a nota fiscal e incluir 
o CPF na Nota Fiscal do Con-
sumidor Eletrônica (NFC-e) 
de suas compras no comér-
cio do Estado da Paraíba. A 
campanha também promove 
o fortalecimento do comércio 
local, pois incentiva compras 
locais e físicas.

Em dois anos de Pro-
grama Nota Cidadã já foram 
premiados 504 cidadãos pa-
raibanos, contemplando 40 
cidades de todas as regiões 
e microrregiões do Estado. 
Os 24 sorteios realizados já 
somaram em prêmios em di-
nheiro R$ 1,440 milhão em 
valores pagos. Foram 24 ci-
dadãos contemplados com o 
prêmio no valor de R$ 20 mil 
e outras 480 ganhadoras do 
prêmio no valor de R$ 2 mil.

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Em janeiro, novas contratações, renovações e portabilidades voltam a obedecer limite de 30% dos rendimentos

Termina hoje o pra-
zo para que aposentados e 
pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) possam contratar 
empréstimo de crédito con-
signado com a margem con-
signável ampliada de 35%. A 
partir de janeiro, novas con-
tratações, renovações e por-
tabilidades dos aposentados 
ou pensionistas do INSS de-
verão obedecer ao limite de 
comprometimento de 30% 
dos rendimentos.

O prazo final, determi-
nado em razão do último 
dia de expediente bancário 
do ano, também se aplica a 
convênios de servidores e 
empregados públicos das es-
feras federal, estadual e mu-
nicipal, além de militares das 
Forças Armadas, ativos e ina-
tivos, e policiais e bombeiros 
militares, que também foram 
beneficiados pela Medida 
Provisória (MP) 1006/2020, 
que tratou do tema.

A lei de validade tem-
porária foi uma das medidas 
econômicas adotadas no pe-
ríodo de calamidade pública 
em função da pandemia de 
Covid-19.

Na modalidade de cré-
dito consignado as pres-
tações do empréstimo são 
descontadas diretamente do 
salário ou benefício do INSS. 
Além da margem de 35% 
para o empréstimo pessoal, 
a legislação atualmente em 
vigor diz que também é pos-
sível comprometer até mais 
5% da renda pessoal para 
pagamentos do cartão de 
crédito.

Luciano Nascimento  
Agência Brasil

Consignado com margem de 
35% pode ser feito até hoje
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Na modalidade de crédito consignado, as prestações do empréstimo realizado pelo cidadão são descontadas diretamente do salário ou benefício do INSS

Devido à pandemia

Regras excepcionais de concessão 
do BPC são prorrogadas até 2022

O Governo Federal 
publicou ontem no Diário 
Oficial da União (DOU) 
uma portaria que prorro-
ga até 31 de dezembro de 
2022 as medidas excep-
cionais para a concessão 
do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) para 
pessoas com deficiência. O 
texto alterou uma lei de ju-
nho deste ano que previa a 
adoção dessas medidas até 
31 de dezembro de 2021.

Em razão da pandemia 
de Covid-19, a legislação 

determinou a possibili-
dade do uso de videocon-
ferência para realização 
da avaliação social para a 
concessão e revisão do be-
nefício.

A portaria, assinada 
pelos ministérios da Ci-
dadania e do Trabalho e 
Previdência, também diz 
que poderá ser aplicado o 
padrão médio da avaliação 
social para a concessão ou 
manutenção do benefício 
desde que a avaliação mé-
dica já tenha sido realiza-
da e constatado o impedi-
mento de longo prazo.

Pelo padrão médio, é 

possível deduzir da renda 
familiar bruta gastos com 
saúde, como tratamentos 
médicos, medicamentos, 
fraldas, alimentos espe-
ciais, entre outros e que 
não estão disponíveis 
gratuitamente no Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou 
no Único de Assistência 
Social (SUAS).

O BPC concede um sa-
lário mínimo por mês ao 
idoso com idade igual ou 
superior a 65 anos ou às 
pessoas com deficiência 
de qualquer idade. Para 
ter acesso ao benefício é 
necessário que a renda 

por pessoa do grupo fa-
miliar seja igual ou menor 
que um quarto do salário-
mínimo.

No caso da pessoa 
com deficiência, além da 
renda, também há uma 
avaliação médica e social 
no Instituto Nacional do 
Seguro Social para com-
provar se a condição cau-
sa algum tipo de impedi-
mento, seja de natureza 
física, mental, intelectual 
ou sensorial de longo pra-
zo, com efeitos por pelo 
menos dois anos e que im-
peçam a pessoa de ter um 
pleno convívio social.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

O Índice Geral de Pre-
ços – Mercado (IGP-M) 
ficou em 0,87% em de-
zembro, informou nesta 
quarta-feira (29) a Funda-
ção Getulio Vargas. Com 
isso, a “inflação do aluguel” 
fechou 2021 com alta de 
17,78%.

Entre janeiro e dezem-
bro de 2021, o índice co-
nhecido como a ‘inflação 

do aluguel’ acumulou alta 
de 17,78%. Em dezembro 
de 2020, o índice havia 
subido 0,96% e acumula-
va alta de 23,14% em 12 
meses, fechando o ano com 
a maior variação anual da 
série. 

O IGP-M é conhecido 
como ‘inflação do aluguel’ 
por servir de parâmetro 
para o reajuste de diver-

sos contratos, como os de 
locação de imóveis. Além 
da variação dos preços ao 
consumidor, o índice tam-
bém acompanha o custo de 
produtos primários, ma-
térias-primas, preços no 
atacado e dos insumos da 
construção civil.

Desde 2020, o índice 
tem subido bem acima da 
inflação oficial do país, me-

dida pelo IPCA. O IBGE di-
vulgou nesta semana que o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que é uma prévia 
da inflação oficial do país, 
fechou o ano em 10,42%, 
maior valor desde 2015.

IPA tem elevação 
O IPA (Índice de 

Preços ao Produtor Am-

plo) teve uma elevação 
de 0,95% em dezembro, 
após queda de 0,29 em 
novembro. Na análise por 
estágios de processamen-
to, a taxa do grupo Bens 
Finais variou 0,53% em 
dezembro. No mês ante-
rior, a taxa do grupo subiu 
0,97%. 

A principal contri-
buição para o resultado 

partiu do subgrupo com-
bustíveis. A taxa passou 
de 8,60% para 0,25%, no 
mesmo período. O índi-
ce relativo a Bens Finais 
(ex), que exclui os subgru-
pos alimentos in natura e 
combustíveis para o con-
sumo, variou 0,70% em 
dezembro, ante 0,51% no 
mês anterior. (Com infor-
mações do G1 e Uol)

IGP-M: inflação do aluguel fecha 2021 com alta

Indicador de Incerteza da Economia 
cai sete pontos em dezembro, diz FGV

O Indicador de Incerteza 
da Economia (IIE-Br), medi-
do pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (Ibre-FGV), caiu 
sete pontos em dezembro, 
passando para 122,3 pontos. 
Com essa terceira queda con-
secutiva, o indicador está 7,2 
pontos acima do nível de fe-
vereiro de 2020 (115,1 pts), 

último mês antes da chegada 
da pandemia do novo corona-
vírus ao país.

A economista do Ibre-
FGV Anna Carolina Gouveia 
explicou que a terceira que-
da consecutiva do IIE-Br foi 
impulsionada por seus dois 
componentes, de Mídia e de 
Expectativa, que desde julho 
deste ano não registravam 

queda simultânea. Segundo 
Anna Carolina, o resultado 
reflete a continuidade da me-
lhora dos indicadores da co-
vid-19 no Brasil, já levando 
em conta a disseminação, até 
o momento moderada, da va-
riante Ômicron no país. Refle-
te, ainda, “a menor dispersão, 
se comparado ao mês anterior, 
das previsões de especialistas 

para os cenários de variáveis 
macroeconômicas em 2022”.

A economista apontou 
que o IIE-Br termina 2021 aci-
ma dos 120 pontos, nível ain-
da insatisfatório para o indica-
dor. “Os próximos resultados 
de curto prazo dependerão da 
evolução, principalmente, da 
nova variante do coronavírus 
no Brasil”, afirmou.

Lorenna Rodrigues
Agência Estado

Contas do Governo têm 
superávit de R$ 3,872 bi

Com a arrecadação de im-
postos em alta e as despesas 
em queda, as contas do gover-
no central registraram superá-
vit primário em novembro. No 
mês passado, a diferença entre 
as receitas e as despesas ficou 
positiva em R$ 3,872 bilhões.

O resultado - que reúne 
as contas do Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e Banco 
Central - foi o melhor desem-
penho para o mês desde 2013. 
Em novembro de 2020, o re-
sultado havia sido negativo em 
R$ 18,257 bilhões.

O superávit do mês pas-
sado foi maior que as expec-
tativas do mercado financeiro, 
cuja mediana apontava um 
saldo positivo de R$ 340 mi-
lhões, de acordo com levanta-
mento do Projeções Broadcast 
junto a 18 instituições finan-
ceiras. O dado de novembro 
ficou dentro do intervalo das 
estimativas, de déficit de R$ 
21,0 bilhões a superávit de R$ 
5,20 bilhões.

Até novembro, o resulta-
do primário foi de déficit de 
R$ 49,287 bilhões, o melhor 
resultado desde 2014 para o 
período. No ano passado, esse 
mesmo resultado era negativo 
em R$ 699,122 bilhões, princi-
palmente por conta dos gastos 

e renúncias de receita com a 
primeira onda da pandemia 
do coronavírus.

Em novembro, as recei-
tas tiveram alta real de 8,4% 
em relação a igual mês do ano 
passado. Já as despesas caíram 
12,7% na mesma comparação, 
já descontada a inflação.

Em 12 meses até novem-
bro, o governo central apre-
senta um déficit de R$ 100,0 
bilhões - equivalente a 1,1% 
do PIB. A meta fiscal proposta 
pela equipe econômica para 
este ano admite um déficit de 
até R$ 247,118 bilhões nas 
contas do governo central, 
mas o governo vinha prevendo 
um rombo menor, mesmo com 
despesas extras por causa da 
pandemia de Covid-19.

BC
As contas do Tesouro Na-

cional - incluindo o Banco Cen-
tral - registraram um superávit 
primário de R$ 18,164 bilhões 
em novembro, de acordo com 
dados divulgados pelo Tesou-
ro. No ano até o mês passado, o 
superávit primário acumulado 
nas contas do Tesouro Nacio-
nal (com BC) é de R$ 206,834 
bilhões.

Já o resultado do INSS foi 
um déficit de R$ 13,948 bi-
lhões no mês passado. No ano, 
o resultado foi negativo em 
255,367 bilhões.

Foto: Divulgação

A ampliação da margem 
consignável foi adotada 

temporariamente no 
período de calamidade 
pública em função da 
pandemia da Covid-19
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Pelo menos 20 capitais cancelaram a realização de shows e eventos artísticos para evitar a aglomeração de pessoas

O surgimento da variante 
Ômicron do novo coronavírus 
restringiu as festas de Réveil-
lon em todo o país. Pelo menos 
20 capitais cancelaram a reali-
zação de shows e eventos ar-
tísticos para evitar a aglome-
ração de pessoas. No entanto, 
em algumas capitais, a queima 
de fogos foi mantida.

Em Recife, está progra-
mada somente a queima de 
fogos na Praia de Boa Viagem, 
com 17 minutos de duração, e 
em outros bairros da cidade. 
Quatro balsas estão espalha-
das pela orla da cidade para 
garantir o espetáculo, que 
será realizado com fogos sem 
ruídos. Um decreto municipal 
proibiu a utilização de artefa-
tos que provoquem poluição 
sonora em eventos promovi-
dos pelo governo local.

Além de não realizar a 
festa de Réveillon neste ano, 
a prefeitura de Fortaleza pu-
blicou um decreto para fixar 
o limite de público em festas 
privadas. Pelas regras, even-
tos de grande porte em locais 
fechados deverão cumprir a 
capacidade de até 2,5 mil pes-
soas. Em locais abertos, serão 
permitidas até 5 mil pessoas.

A festa também foi can-

Covid-19: pandemia restringe 
as festas de Réveillon pelo país

Corpo, um antigo 
conhecido meu

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

Quase toda pessoa tímida tem um gosto pela dança, 
mas fica encabulado/a. Geralmente fica num cantinho 
apreciando a música. Ou se for pessoa espivetada pode 
dançar horrores escondida, ou arriscar arrasar em algum 
salão. Por vezes a gente esquece que tem corpo. 

Recentemente senti um estalo no quadril depois de 
me movimentar muito. Me sentindo viva,  escutar um 
estalo no quadril foi um susto grande. O corpo, o desco-
nhecido que sempre está lá. O ignorado, o culpabilizado. 
Usado como suporte, e fragmentado pelas teorias e pela 
mais valia cotidiana. Me pergunto: onde está o corpo de 
sonhar? 

Não sinto saudades dos corpos que habitei em dife-
rentes fases da vida. Tenho um sentimento que se tivesse 
mais maturidade haveria de ter amado mais a singula-
ridade de meu corpo, e teria quem sabe inventado mais 
apetrechos para enfeitar mais na época em que fui me-
nina-moça. Teria pintado meus cabelos de todas as cores 
do arco-íris.

Quando os medos mais enigmáticos tomam conta de 
nossos corpos é bem assustador. Essa capacidade de ma-
terializar, somatizar o que não sabemos nominar. Corpo
-emoção. Em tempos pandêmicos era preciso redescobrir 
a corporeidade fora das máquinas, num percurso mais in-
terior, tempo de submergir. Tempos de introspecção. 

Corpo-Terra enferma, se refazendo dos danos pro-
vocados pela humanidade, intoxicando daqui, dali e de 
acolá. Corporeidade que vai se refazendo lentamente, en-
quanto as espécies vão desaparecendo por conta do vil 
metal. 

E nosso cibercorpo? Um corpo que passeia ancorado 
no quadrado das telas. Eterno navegante de superfícies, 
por vezes de lugar algum. De espaços que não chegam a 
ser sequer um entre lugar possível ao entendimento de 
nós mesmas. Corpo clickbait (induzido a automaticamen-
te dar centenas de curtidas por dia). 

Corpo que salva, onde a vida também pode se reno-
var. No qual existo com capacidade de narrar a experiên-
cia que a gente nomeia de vida. 

O que a consciência de nossa corporeidade pode ilu-
minar nosso lugar de ser e estar no mundo? Quando meu 
quadril estalou foi um susto, perceber-se articulações. 
Ter medo de perder, de romper, ter medo dos instantes 
depois do estalo onde tudo fora de meu alcance estaria 
se processando. 

Esse estalo, estampido em meu corpo, desatando 
meus nós internos. É preciso dançar mais, quem sabe ar-
riscar um tango, como sugeriu meu irmão Pedro. Como 
cantaria Jorge Drexler, “bailar en la cueva, bailar, bailar, 
bailar… la música enseña, sueña, duele, cura”. 

Era fisicamente e imaterialmente um ano findando 
e repercutindo em mim. Batucando em  minha estrutura 
óssea meia sarrabuiada (desgastada), externando o peso 
da pandemia. A presença da Covid-19 entre nós impacta 
muito nossos corpos. Para além do suporte das faixadas, 
dos filtros e programas de manipulação de imagens exis-
tem corpos cansados, assustados, atormentados e seque-
lados. E há muita gente que carrega em seus corpos mui-
tas dores ainda que aliviadas por algum tipo de remédio 
(considerado lícito ou ilícito). Talvez há muito tempo não 
tenha se gastado tanto com farmácias e laboratórios. 

Nosso ano simbolicamente termina. E lembro agora 
do lema da Campanha Semiárido pela Vacina: vacina no 
braço, comida no prato. Quando há fome, há um corpo 
social extremamente enfermo. Incapaz de se enxergar co-
letivamente, destruído por ganância e ignorância. Há no 
ar um hedonismo de autoconsumação. Talvez exista uma 
incredulidade dominante, muitas vezes mascarada por 
símbolos religiosos já saturados.

Já tive o hábito de rabiscar planos em primeiras pá-
ginas de agendas novas. Hoje o presente é mais claro para 
mim, e como cantaria Renato Russo, “o futuro não é mais 
como era antigamente”. O aqui e o agora, o instante, esse 
Todo. Acordar e agradecer. Abrir as cortinas, olhar para 
o Céu, celebrar. Sem infinitas listas. Nutrir-se de singu-
laridades. Desejar, sonhar, amar e perdoar… Plantar as 
sementes, reflorestar, não desperdiçar água. Colher os 
frutos. Feliz 2022! 

Pelo SUS

Ministério da Saúde reajusta valores 
para pagamentos de hemodiálise

O Ministério da Saúde 
(MS) reajustou em 12,5% 
os valores para pagamento 
de serviços de hemodiálise 
e 24,3% para diálise perito-
neal pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). A Portaria com 
esse objetivo foi assinada 
ontem, em Brasília. Segundo 
a pasta, o impacto financei-
ro anual com os novos va-
lores é de R$ 401 milhões. 
A maior parte do valor - R$ 
369,9 milhões - é para he-
modiálise e o restante, R$ 
31,1 milhões, para diálise 
peritoneal.

Dados do MS apontam 
que, atualmente, 723 esta-
belecimentos de saúde es-
tão habilitados no país para 
o cuidado desses pacientes. 
Desses, 688 oferecem a diá-
lise peritoneal. O SUS conta, 
atualmente, com mais de 
26,3 mil máquinas de hemo-
diálise pelo país. “Cerca de 
75% da população brasilei-
ra depende exclusivamente 
do SUS. E a maneira mais 
segura de dar sustentabili-
dade ao SUS é dando melho-
rias na assistência. E nosso 
objetivo é fortalecer cada 
vez esse cenário”, disse o 
ministro Marcelo Queiroga.

A estimativa é que 184 

mil brasileiros estejam pas-
sando por alguma Terapia 
Renal Substitutiva (TRS), 
ou seja, quando há a neces-
sidade de suprir a função 
dos rins em pacientes que 
apresentam falência renal 
aguda ou crônica. Segundo o 
ministro da Cidadania, João 
Roma, que participou da ce-
rimônia de assinatura e ci-
tou os esforços do Governo 
Federal no apoio às famílias 
vítimas das fortes chuvas na 
Bahia, o Brasil precisa cada 
vez mais unir forças.

“Pol í t icas  públ icas 
como essa chegam a pes-
soas que estão em situação 
de vulnerabilidade, que pre-

cisam desse tipo de serviço. 
Tenho a certeza de que essa 
medida vai se desdobrar na 
melhoria de qualidade de 
vida de muitas famílias.”, 
destacou o ministro Roma.

Os novos custos foram 
definidos por um grupo de 
trabalho para calcular a 
necessidade de alteração 
dos preços praticados. Além 
disso, foram realizadas con-
sultas com as entidades que 
representam o setor de ne-
frologia e sociedades médi-
cas, como a Sociedade Bra-
sileira de Nefrologia (SBN) e 
a Associação Brasileira dos 
Centros de Diálise e Trans-
plante (ABCDT).

Agência Brasil

Karine Melo 
Agência Brasil
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celada em Porto Alegre. A co-
memoração seria realizada na 
Orla do Guaíba em homena-
gem aos 250 anos da capital. 
Diante da disseminação da 
variante Ômicron, a prefeitura 
decidiu não promover shows 
para evitar aglomeração de 
pessoas na região da Usina do 
Gasômetro, onde a festa seria 
realizada.

Em Boa Vista, a festa não 
foi cancelada. A prefeitura di-
vulgou na semana passada a 
programação musical para o 

dia 31. Os shows ocorrerão no 
Parque do Rio Branco, a par-
tir das 17h. No Rio de Janeiro, 
estão previstos dez pontos de 
queima de fogos pela cidade. 
Em Copacabana, a queima terá 
16 minutos e será acompanha-
da de um espetáculo piromusi-
cal, no qual a história da cidade 
será contada por meio de mú-
sica ambiente. Foram instala-
das torres de som na orla. Para 
evitar aglomerações, no entan-
to, a prefeitura impôs várias 
restrições à circulação de pes-

soas, como o fechamento das 
estações de metrô, próximo à 
Praia de Copacabana

Em Balneário Camboriú 
(SC), um dos destinos prefe-
ridos no sul do país, a festa da 
virada do ano terá um show 
pirotécnico de 15 minutos. 
A contagem regressiva será 
realizada na roda gigante, 
um dos cartões postais da ci-
dade. O governo local espera 
que a rede hoteleira tenha 
ocupação de 100% dos quar-
tos disponíveis.

Infertilidade masculina ainda é tabu e 
precisa ser investigada, diz especialista

No mundo, estima-se 
que entre 10% e 15% dos ca-
sais em idade reprodutiva en-
frentem alguma dificuldade 
para engravidar, o que é de-
finido quando uma gravidez 
não ocorre após um ano de 
tentativas. Esse tempo dimi-
nui em seis meses para casais 
quando a mulher tem mais de 
35 anos. Em um terço destes 
casos, a infertilidade é causa-
da por fatores exclusivamen-
te relacionados ao homem.

Apesar disso, a infertili-
dade masculina ainda é tabu, 
disse o médico Guilherme 
Wood, especialista em repro-
dução assistida na Huntin-
gton Medicina Reprodutiva, 

em entrevista à Agência Bra-
sil. “Quando se compara os 
exames que a mulher tem que 
fazer com os do homem para 
começar a investigação de 
infertilidade, o exame do ho-
mem é bem mais simples, que 
é basicamente o espermo-
grama. Mesmo assim, não é 
raro o casal chegar na clínica 
de reprodução depois de fo-
car muito tempo na saúde da 
mulher, na investigação e nos 
exames mais difíceis e, mui-
tas vezes, mais caros e mais 
chatos de serem feitos e até 
mesmo dolorosos. A mulher 
chega ao consultório já tendo 
feito toda a investigação e o 
homem demora a fazer isso 
porque achava que não tinha 
nenhum problema”, explicou.

Entre as principais cau-
sas da infertilidade masculi-
na estão a varicocele e o uso 
de anabolizantes, mas ela 
pode ocorrer também pelo 
hábito de deixar o notebook 
no colo ou por exageros nas 
bebidas alcoólicas. “Entre as 
causas mais graves estão as 
genéticas, que podem causar 
a azoospermia, quando não 
tem nenhum espermatozoi-
de no fluido ejaculado; e o 
uso de alguns medicamen-
tos, principalmente anaboli-
zantes, que traz diminuição 
ou até pode zerar a produ-
ção de espermatozoides. 
Há também as doenças hor-
monais e a varicocele, que é 
uma das principais causas e 
que é basicamente as varizes 

nos testículos”, disse.
Até mesmo a utilização 

de plásticos pode trazer im-
plicações na produção do es-
permatozoide. “O que a gente 
recomenda sempre é evitar 
o consumo de alimentos em 
plásticos quentes porque 
pode liberar alguma subs-
tância que tenha um efeito 
prejudicial principalmente 
no balanço hormonal, que 
pode prejudicar a produção 
de espermatozoide”. Um dos 
exames que pode ajudar no 
diagnóstico da infertilidade 
é o espermograma. “O esper-
mograma é reflexo da saúde 
do homem. Tudo o que você 
faz que não seja saudável, vai 
piorar a produção de esper-
matozoide”, explicou Wood.

Agência Brasil

No Rio de Janeiro, estão 
previstos dez pontos de queima 
de fogos pela cidade; em 
Copacabana, haverá restrições
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Estados conseguem liminares 
contra aumento de 50% do gás
Ações na Justiça pedem que Petrobras mantenha condições contratuais. Reajuste entrará em vigor no sábado
Denise Luna
Agência Estado

Vários estados estão 
conseguindo liminares na 
Justiça contra o aumento de 
50% no preço do gás natural 
pela Petrobras a partir de 1º 
de janeiro de 2022, reajus-
te que já havia sido objeto 
de reclamação no Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), em no-
vembro, pela associação das 
distribuidoras do insumo, 
Abegás, mas que ainda não 
teve deliberação do órgão. 
Até o momento, estão conse-
guindo evitar o reajuste por 
liminar os estados do Rio de 
Janeiro, Ceará, Alagoas e Ser-
gipe, enquanto Mato Grosso 
do Sul aguarda a decisão ju-
dicial.

De acordo com o con-
sultor jurídico da Abegás, 
Gustavo De Marchi, as limi-
nares podem ser cassadas a 
qualquer momento, já que 
tem caráter provisório, mas 
a expectativa é de que se 
isso ocorrer, seja apenas na 

próxima semana, já que as 
festas alteram o ritmo do Ju-
diciário. Também é esperado 
para o início do próximo ano 
a deliberação do Cade sobre 
o assunto, que vai examinar 
o pedido para que as condi-
ções de mercado sejam man-
tidas inalteradas até que 
haja concorrência no setor.

A associação pediu ao 
Cade que as condições con-
tratuais vigentes até 31 de 
dezembro de 2021 entre 
a Petrobras e as distribui-
doras sejam mantidas para 
2022, e solicitou que o órgão 
examine todas as questões 
de mercado e ações anticom-
petitivas da Petrobras, ainda 
que retroativamente. Apesar 
da aprovação da Nova Lei do 
Gás este ano, que visa a aber-
tura do mercado, a Petrobras 
ainda é responsável por 80% 
de todo o gás natural comer-
cializado no Brasil.

“A Abegás, como repre-
sentante das distribuidoras 
de gás, está monitorando as 
ações na Justiça e do Cade, 
esta última impetrada pela 

associação em novembro e 
que pela sua complexidade 
ainda não teve deliberação”, 
disse Marchi.

Somente no estado do 
Rio de Janeiro, a Justiça já 
concedeu três liminares im-
pedindo o aumento, reagin-
do a ações da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), do Governo do Esta-
do e da Naturgy, controlado-
ra das distribuidoras Ceg e 
Ceg Rio, destacou o consul-
tor jurídico da Abegás.

“Decisão traz alívio à população”
A Naturgy abriu chamada públi-

ca para a contratação de gás natural 
para as empresas Ceg e Ceg Rio. 
A compra do suprimento visava o 
atendimento ao mercado cativo das 
distribuidoras, a partir de janeiro de 
2022. A oferta pública, no entanto, 
não teve outras ofertas a preços e 
condições técnicas viáveis, tendo sido 
a Petrobras o único ofertante com 
condições de garantia de entrega, 
mantendo assim o monopólio do 
segmento.

“Todos os estados tiveram dificul-
dade na negociação com a Petrobras, 
mas a situação não é linear, alguns 
estados têm mais urgência e foram 
atrás de liminares para garantir o 
suprimento e as condições para o 
consumidor a partir do dia 1º de 
janeiro”, informou Marchi.

Para o governador do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro, a decisão ju-
dicial traz um alívio para a população 
do Rio de Janeiro, que seria altamente 
prejudicada com o novo valor.

“Esse aumento abusivo impac-
taria a vida de milhões de cidadãos, 
e traria prejuízos para o estado do 
Rio, que vive um momento de plena 
retomada da economia, com atração 
de novas empresas e recuperação 
de 100% dos empregos perdidos 
durante a pandemia. Só temos que 

comemorar essa decisão da Justiça”, 
disse o governador em nota.

A Justiça do Rio determinou 
que a Petrobras mantenha, por 12 
meses, o preço de venda do gás em 
vigor atualmente e outros valores 
previstos em contratos com a Com-
panhia Distribuidora de Gás do Rio 
de Janeiro (Ceg) e a Ceg Rio S.A. O 
descumprimento resultará em multa 
diária no valor de R$5 mil até o limite 
de R$100 mil.

Segundo Marchi, a distribuido-
ra de Mato Grosso do Sul (MSGas) 
também está tentando uma liminar 
na Justiça contra o aumento, e outras 
devem seguir o mesmo caminho. 
Já a Comgás, distribuidora de gás 
natural do estado de São Paulo, não 
quis comentar o assunto, e informou 
que a Abegás fala pela empresa. No 
Espírito Santo, a liminar teria sido ne-
gada, mas o consultor da Abegás não 
teve acesso à negativa, e por isso não 
saberia confirmar o teor da decisão.

Para Marchi, a Petrobras pode ter 
dificuldade de derrubar as liminares, 
mas tudo vai depender do grau de 
mobilização da estatal durante essa 
época de recesso do Judiciário e em 
meio às festas de final de ano.

Procurada, a Petrobras reafirmou 
apenas que vai recorrer das decisões 
judiciais.

Mesmo com a nova Lei do Gás, a Petrobras ainda é responsável por 80% de todo o gás natural comercializado no Brasil

Foto: Reprodução

Despachante documentalista

Lei que regulamenta a 
profissão é promulgada

Após o Congresso 
Nacional derrubar em 17 
de dezembro o veto to-
tal ao Projeto de Lei (PL) 
2.022/2019, foi publicado 
no Diário Oficial da União 
de ontem a Lei 14.282, de 
2021, que regulamenta o 
exercício da profissão de 
despachante documenta-
lista. O projeto, de autoria 
do deputado federal Mauro 
Nazif (PSB-RO), foi aprova-
do no Senado em 28 de ou-
tubro e seguiu para sanção 
presidencial, tendo sido 
vetado.

A lei especifica que o 
profissional despachante 

documentalista é aquele 
que, entre outras exigên-
cias, possui registro no 
conselho profissional da 
categoria, sendo habilitado 
para praticar, como pessoa 
física ou mediante consti-
tuição de pessoa jurídica, 
as atividades previstas le-
galmente.

Ou seja, é o profissio-
nal responsável por repre-
sentar terceiros junto a ór-
gãos públicos. Assim, cabe 
ao despachante acompa-
nhar a tramitação de pro-
cessos e procedimentos, 
cumprir diligências, ane-
xar documentos, prestar 
esclarecimentos, solicitar 
informações e relatórios, 

bem como executar todos 
os atos pertinentes e ne-
cessários à mediação ou à 
representação. 

O despachante docu-
mentalista tem mandato 
presumido de represen-
tação e esse termina com 
a entrega do documento 
objeto do contrato ao seu 
cliente. Para atuar na área 
é preciso ter idade igual ou 
superior a 18 anos ou ser 
emancipado; ser graduado 
em nível tecnológico como 
despachante documenta-
lista em curso reconheci-
do na forma da lei e estar 
inscrito no respectivo con-
selho regional dos despa-
chantes documentalistas.

Agência Senado

O despachante documentalista é responsável por representar terceiros junto a órgãos públicos
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A Petrobras desenvolveu 
um programa de captura, uso 
e armazenamento geológico 
de CO2 (gás carbônico) nos 
campos do pré-sal que é o 
maior do mundo em operação, 
em volume reinjetado anual-
mente, e também o pioneiro 
em águas ultraprofundas.

O gás dos campos do pré-
sal contém gás natural e tam-

bém CO2 na sua composição. 
A tecnologia de Carbon Captu-
re, Utilization Storage (CCUS) 
engloba a separação do CO2 
e do gás natural e a posterior 
reinjeção do CO2 de volta ao 
reservatório de onde saiu, 
onde fica armazenado.

A reinjeção foi uma so-
lução encontrada pela com-
panhia para atender ao com-
promisso de não ventilar para 
a atmosfera o CO2 que está 
presente no gás natural. Trata-

se de uma das iniciativas que 
permitem à empresa produzir 
petróleo com baixa emissão 
de carbono nos campos do 
pré-sal.

A Petrobras informou 
que vem aumentando a cada 
ano o volume de CO2 reinjeta-
do em reservatórios. De acor-
do com o gerente executivo de 
Águas Ultra Profundas, Luiz 
Carlos Higa, “apenas nos nove 
primeiros meses de 2021 fo-
ram 6,7 milhões de toneladas 

de CO2, o equivalente a quase 
todo o volume reinjetado em 
2020.

O programa tem nos per-
mitido aumentar a eficiência 
da produção e, com isso, redu-
zir a emissão de CO2 por bar-
ril produzido”. Este resultado 
é fruto de desenvolvimento 
de um conjunto de inovações, 
desde tecnologias de captu-
ra até modelos matemáticos 
para reinjeção e armazena-
mento de CO2.

Desenvolvimento
A primeira implantação 

foi feita em 2008 e, até setem-
bro de 2021, a companhia ha-
via reinjetado um total de 28,1 
milhões de toneladas de CO2 
nos reservatórios. O resultado 
está em linha com os 10 com-
promissos de sustentabilida-
de da Petrobras, que incluem 
a meta de atingir o volume 
acumulado de 40 milhões de 
toneladas de CO2 reinjetadas 
até 2025.

Atualmente, nove plata-
formas possuem a tecnologia 
de CCUS-EOR instalada, e esse 
número será ampliado com a 
entrada em operação de no-
vas unidades equipadas com 
a tecnologia. A experiência em 
campo e as iniciativas de pes-
quisa contribuirão ainda para 
a evolução tecnológica e re-
dução de custos, capacitando 
a empresa a avaliar e desen-
volver novas oportunidades 
associadas a CCUS.

Pré-sal:  tecnologia evita emissão de gás
Douglas Corrêa 
Agência Brasil

Até o momento, estão 
conseguindo evitar o 
reajuste por liminar 

os estados do Rio 
de Janeiro, Ceará, 
Alagoas e Sergipe, 

enquanto Mato Grosso 
do Sul aguarda a 
decisão judicial
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Botafogo e Campinense não veem necessidade de mudança, mas Perilima e Treze são defensores do novo modelo

Laura Luna  
lauraluna@epc.pb.gov.br

Mais eventos
A Prefeitura de João Pessoa já prepara o calendário 
de competições para 2022 com mais eventos e até 
uma prova de Stock Car na cidade. Página 22
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Campinense e Globo jogam no Renatão

Presidente do Belo visita governador

Confiança empata  
com o Botafogo

Sousa faz o seu primeiro amistoso de pré-temporada

Depois de 15 do início da pré-tem-
porada, o Campinense fará o seu 
primeiro amistoso visando as com-
petições de 2022, hoje às 15h15, 
no Estádio Renatão - que passou 
por uma grande reforma no seu gra-
mado - , diante do Globo, campeão 
potiguar desta temporada que, ao 
lado do rubro-negro vai disputar a 
Copa do Nordeste. O técnico Ranielle 
Ribeiro começa a observar os novos 

jogadores, iniciando assim o dese-
nho tático que pretende aplicar ao 
longo da próxima temporada, prin-
cipalmente que o clube está inserido 
em quatro competições: Copa do 
Nordeste, Campeonato Paraibano, 
Copa do Brasil e Campeonato Brasi-
leiro da Série C. Na Copa do Nordes-
te, que começa entre os dias 22 e 23 
de janeiro, o clube estreia diante do 
Náutico, nos Aflitos.

O presidente do Botafogo-PB, Ale-
xandre Cavalcanti, acompanhado 
por Guilherme Carvalho e Zezinho 
Botafogo, fizeram uma visita ao go-
vernador João Azevêdo, intermedia-
do pelo chefe de gabinete Ronaldo 
Guerra. Na ocasião, foi entregue ao 
governador uma camisa oficial do 
clube, em reconhecimento pelos ser-
viços prestados ao futebol paraibano, 
além de estreitar os relacionamentos 

entre o poder público estadual e o 
Botafogo-PB. O presidente contou 
um pouco da história do clube, suas 
dificuldades e a luta de todos os anos 
para fazer um boa temporada. Na 
próxima segunda-feira, o presiden-
te Alexandre Cavalcanti vai estar na 
Maravilha do Contorno para receber 
os novos jogadores do Botafogo para 
o início da pré-temporada visando as 
competições de 2022.

O Confiança, de Sapé, fez um amis-
toso na última terça-feira contra o 
Botafogo, na Maravilha do Contor-
no, dentro dos preparativos para 
as disputas da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior que começa no próxi-
mo domingo. O resultado de 1 a 1 
não foi o mais importante, segundo 
o técnico Wellington César e sim a 
boa movimentação dos jogadores 
diante de um adversário valoroso. 
Os garotos do Confiança treinam até 
esta sexta-feira e em seguida serão 
liberados com ordem de apresen-
tação no domingo, quando embar-
cam, de Recife, para São Paulo. A 
estreia do campeão paraibano sub-
19 na Copa está programado para 
a próxima terça-feira, em Franca, 
diante do Juventude-RS. Os outros 
adversários serão Francana-SP e 
Ponte Preta-SP, nos dias 7 e 10, 
pela fase de classificação.

O técnico Tardely Abrantes (foto) começa, hoje, a partir das 19h30, no Estádio Romeirão, no interior do Ceará, a observar o novo 
elenco do Sousa no amistoso diante da Associaçlão Desportiva Iguatu, adversário integrante da primeira divisão do futebol 
cearense. Em 2022, o  Sousa vai disputar o Campeonato Paraibano, a partir de fevereiro, mas os jogos oficiais começam em 
janeiro já com as disputas da Copa do Nordeste com estreia marcada para o dia 22 ou 23 - CBF falta oficializar data - no Estádio 
Marizão, diante do CSA, equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma outra competição que está envolvido o time sertanejo 
é o Campeonato Brasileiro da Série D, previsto, de acordo com o calendário da CBF, para começar no dia 17 de abril.

Um negócio que parece es-
tar virando tendência. Depois do 
ex-jogador Ronaldo ‘Fenômeno’ 
anunciar o investimento de R$ 400 
milhões no Cruzeiro, se tornando 
acionista majoritário do Cruzeiro 
SAF, Sociedade Anônima do Fu-
tebol criada pelo clube mineiro, 
outros grandes clubes tendem a 
seguir o mesmo caminho, como o 
Botafogo carioca, que já assinou 
um pré-contrato com o grupo nor-
te-americano Eagle Holding, fun-
do de investimentos liderado por 
Textor. Outros clubes, como Vasco, 
Avaí e Chapecoense, já vêm discu-
tindo também entre seus direto-
res a formalização desse modelo. 
No Brasil, os clubes Red Bull Bra-
gantino e Cuiabá já são empresas. 
A mudança está sendo vista como 
uma saída, sobretudo, para os que 
amargam dívidas importantes. 

Na Europa, França, Espanha e 
Portugal já trabalham com o mo-
delo empresarial, que profissio-
naliza a administração dos clubes. 
Transparência, atração de investi-
mento e valorização da marca es-
tão entre os pontos considerados 
favoráveis no processo. Aqui no 
estado a nova dinâmica tem sido 
vista como uma possibilidade 
por alguns times. O presidente do 
Treze, Olavo Rodrigues, adiantou 
que a criação de uma Sociedade 
Anônima do Futebol é sim uma 
possibilidade para o clube nos 
próximos anos. “O Treze vai tra-
balhar para fazer o ajuste fiscal 
necessário para em 2023 propor 
uma sociedade anônima. É uma 
tendência dos clubes de futebol 
do Brasil”. 

A Desportiva Perilima já era 

clube-empresa quando foi com-
prado por Jailton Oliveira, em 
2018. O presidente do time con-
corda que essa é uma tendência 
no futebol brasileiro, não sendo 
diferente aqui no estado. “O mo-
delo atual dos clubes está fadado 
ao fracasso. No clube-empresa só 
uma cabeça comanda, já no mode-
lo atual são dezenas de conselhei-
ros e diretores para decidir um 
caminho”, opina. Jailton pontua 
ainda prós e contras do processo. 
“Há uma mudança drástica com 
a possibilidade de investimentos, 
já que o time passa a ser empresa 
com fins lucrativos. Mas a respon-
sabilidade é gigante, pois, é o CPF 
e o patrimônio do proprietário do 
clube que responde por todas as 
demandas perante todos os ór-
gãos que envolvem o futebol”. 

Para o presidente do Bota-
fogo-PB, Alexandre Cavalcanti, a 
SAF não é uma alternativa para o 
clube. “É uma boa iniciativa para 
aqueles clubes que possuem su-
per dívidas, muitas vezes impa-
gáveis. No caso do Botafogo em 
particular, os débitos são sanáveis 
então não seria, em princípio, a 
melhor alternativa”. O gestor do 
Belo destaca também as exigên-
cias que envolvem o processo, e 
reforça. “A preço de hoje eu não 
vejo como a melhor alternativa. 
Nesse momento não é interesse 
do Botafogo, mas pode ser que um 
dia isso seja a tendência dos nos-
sos clubes de futebol da Paraíba”.

Danylo Maia, presidente do 
Campinense, acredita que “um clu-
be de futebol é, e sempre será uma 
organização como qualquer outra” 
e pontua a necessidade de clareza 
nos processos, reforçando a neces-
sidade de lucro, essencial para a 
manutenção de qualquer empresa 

ou instituição. “Independentemen-
te de uma Sociedade Anônima ou 
não, a instituição precisa ser ge-
rida com responsabilidade admi-
nistrativa. Precisa ser conduzida 
também como uma instituição que 
precisa lucrar para existir”.

Sobre a SAF
Aprovado na Câmara dos De-

putados no final de 2019, o proje-
to permite que clubes de futebol 
brasileiros possam se tornar so-
ciedades anônimas, podendo ter 
ações listadas na bolsa de valores. 
A mudança viabiliza a possibilida-

de de refinanciamento de dívidas 
dos clubes. A prática é comum 
fora do Brasil. Times renomados, 
como Manchester United por 
exemplo, já têm ações na bolsa. 
O regime permite que os times se 
tornem uma sociedade anônima 
(S/A) ou empresa limitada, com 
o objetivo de obter lucros. O clube 
ainda pode se fundir e ser incor-
porado a outras sociedades em-
presariais. Atualmente, a grande 
maioria dos clubes de futebol se 
caracteriza como associação civil 
sem fins lucrativos. 

Independentemente 
de uma Sociedade 

Anônima, a instituição 
precisa ser gerida com 

responsabilidade 
administrativa. Precisa ser 
conduzida também como 

uma instituição que precisa 
lucrar para existir 

O Botafogo carioca vai seguir o mesmo exemplo do Cruzeiro e já assinou um pré-contrato com um grupo de investimentos dos EUA

Foto: Vítor Silva/Botafogo

Dirigentes divergem sobre o clube-empresa

Na Paraíba
Foto: Instagram/Trezeoficial
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Foto: Samy Oliveira/CampinenseFoto: Guilherme Drovas/Botafogo
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Jaílton Oliveira, presidente da Desportiva Perilima Alexandre Cavalcanti, presidente do Botafogo Danilo Maya, presidente do Campinense Olavo Rodrigues, presidente do Treze
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Prefeitura de João Pessoa começa a definir o calendário e promete muitas competições durante os 12 meses

O próximo ano deve ser 
promissor para o esporte na 
capital, com eventos acon-
tecendo a partir de janeiro, 
diferente do que se viu em 
2021 quando o calendário 
começou a ser executado 
no mês de agosto, por con-
ta da pandemia. Para 2022 
está garantida a realização 
de provas como a Maratona 
Internacional, a Copa João 
Pessoa de Futebol e, pela 
primeira vez, uma etapa da 
stock car, principal categoria 
do automobilismo brasileiro, 
que deve acontecer em se-
tembro de 2022. 

A ideia é manter as gran-
des competições e, claro, 
acrescentar mais atividades 
ao calendário que será mais 
extenso, como reforçou o 
secretário de Juventude, Es-
porte e Recreação de João 
Pessoa (Sejer-JP), Kaio Már-
cio. “O calendário está em 
formação, com finalização de 
alguns detalhes. Temos boas 
perspectivas, sem dúvidas o 
investimento no esporte está 
maior e vamos fazer com que 
isso chegue na população e 
que a população perceba isso 
também”.

Laura Luna
lauraragao@epc.pb.gov.br

Capital terá mais eventos
esportivos no próximo ano

Edição: Geraldo Varela                    Editoração: Bhrunno Maradona22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de dezembro de 2021

Sobre o ano que se en-
cerra, o secretário avaliou de 
maneira positiva levando em 
consideração as possibilida-
des. Mesmo ainda em meio 
à pandemia, foi possível 
sim realizar com seguran-

ça eventos que já entraram 
para o calendário oficial da 
cidade. “Um balanço muito 
positivo, já que conseguimos 
fazer boas ações, bons even-
tos e projetos. Acredito que 
ano que vem a gente consi-

ga fazer ainda mais ações, 
movimentar ainda mais o 
esporte na cidade e buscar 
trazer o esporte para mais 
pessoenses”. 

Como aconteceu com a 
Copa João Pessoa de Fute-

bol, responsável por reunir 
1.200 atletas, além da torcida 
que compareceu e vibrou em 
cada partida. O evento, consi-
derado um sucesso,  deve ser 
ainda maior no próximo ano. 
“É sempre gratificante pra 

prefeitura está promovendo 
um evento como esse com 
mais mil jogadores de fute-
bol, com dois meses de dura-
ção… de fato estamos traba-
lhando e sempre buscando 
oferecer o melhor para os 
jogadores e para a população 
que está assistindo também. 
Com certeza ano que vem a 
gente vai conseguir fazer um 
evento ainda mais grandio-
so”, assegurou. 

Corridas, passeios ciclís-
ticos, paraciclísticos, jogos na 
praia e evento de bicicross fo-
ram alguns dos realizados du-
rante o ano em João Pessoa. A 
Copa Brasil de Paraciclismo, 
realizada pela primeira vez 
na capital paraibana; o Gran 
Fondo, sucesso na Europa e 
com edições tradicionais em 
grandes cidades brasileiras; 
e a 1ª Maratona Internacio-
nal Cidade de João Pessoa, 
que teve a 1ª edição realiza-
da este ano, mas já entrou 
para o ranking das melhores 
provas de corrida de rua do 
Brasil; são alguns exemplos 
de competições que geraram 
visibilidade dentro e fora do 
país, reunindo número signi-
ficativo de atletas e reforçan-
do o talento que a capital do 
Estado tem para sediar im-
portantes eventos.

Foto: Divulgação/Semob JP

A Meia Maratona Internacional 
de João Pessoa foi um sucesso 
este ano e já está garantida
no calendário de 2022

Fórmula-1

Binotto prevê Ferrari disputando o
título com as mudanças anunciadas

A temporada 2022 da 
Fórmula 1 pode guardar 
surpresas diante das mu-
danças aerodinâmicas que 
ocorrerão no próximo ano. 
Há grande expectativa pela 
ruptura da hegemonia da 
Mercedes, que venceu todos 
os campeonatos de Cons-
trutores na era dos moto-
res híbridos (desde 2014). 
O chefe da Ferrari, Mattia 
Binotto, comentou sobre o 
planejamento da escuderia 
italiana para a nova tempo-
rada e deixou os torcedores 
da equipe empolgados.

"Se eu olhar para o 
carro e as unidades de po-
tência de 2022, acredite 
em mim, há muita inova-
ção. Toda a equipe de enge-

nharia encarou o novo pro-
jeto e as regulamentações 
de 2022 com uma mente 
mais aberta do que antes", 
explicou Binotto, tendo 
como base comparativa as 
melhoras que a Ferrari já 
apresentou neste ano de-
pois da pior temporada do 
time em 40 anos em 2020, 
quando a escuderia termi-
nou em 6º lugar.

"O que foi feito em 
2021 cria uma base sóli-
da para o futuro. Era mais 
importante provarmos a 
nós mesmos que seríamos 
capazes de resolver nossos 
pontos fracos. Depois, foi o 
desenvolvimento das uni-
dades de energia. Sabíamos 
que, vindo de 2020, a situa-
ção em termos de velocida-
de e potência seria difícil, 

então o desenvolvimento 
dos nossos motores foi algo 
muito importante", revelou 
Mattia Binotto.

Em 2021, a Ferrari 
superou a rival McLaren e 
conquistou o 3º lugar no 
Mundial de Construtores. 
Entre os pilotos, viu Carlos 
Sainz Jr. surpreender e ficar 
em 5º, atrás somente dos 
pilotos de Mercedes (Lewis 
Hamilton e Valtteri Bottas) 
e Red Bull (Max Verstappen 
e Sergio Pérez). O espanhol 
subiu ao pódio quatro ve-
zes ao longo da temporada. 
O companheiro Charles Le-
clerc marcou duas pole po-
sitions, mas só foi ao pódio 
uma vez, finalizando o ano 
em 7º lugar.

"O projeto está indo 
de acordo com o planejado. 

Sabemos que não temos re-
ferências dos demais con-
correntes ou rumores sobre 
o que está acontecendo. O 
teto orçamento será ainda 
mais restritivo no próximo 
ano, um grande desafio. 
Mas a equipe está bem or-
ganizada, trabalhando com 
dedicação e mais forte que 
no ano passado", disse, con-
fiante, o chefe da Ferrari.

O GP do Bahrein abre a 
temporada 2022 da Fórmu-
la 1 no dia 20 de março. Até 
lá, haverá muitas especu-
lações sobre quais equipes 
poderão destoar sob o novo 
regulamento. As repostas 
podem começar a aparecer 
nos primeiros testes, que 
serão realizados no Circuito 
da Catalunha, entre os dias 
21 e 25 de fevereiro.

Sumiço de Hamilton

A falta de manifestações de Lewis Hamilton 
por meio de suas redes sociais tem deixado o 
público da Fórmula 1 intrigado com o futuro 
do piloto britânico na categoria máxima do 
automobilismo mundial. Após a perda do tí-
tulo de 2021 para Max Verstappen, Hamilton 
só apareceu publicamente em duas ocasiões: 
ao receber o título de Cavaleiro da Ordem do 
Império Britânico e na festa de despedida de 
Valtteri Bottas da equipe Mercedes.

Nicolas Hamilton, irmão do heptacampeão 
mundial, falou sobre o tema em uma live e 
explicou o “sumiço” de Lewis das redes sociais, 
local em que sempre foi bastante ativo. “Acho 
que ele está apenas tendo uma pequena pau-
sa nas redes sociais e não o culpo por isso. As 
redes sociais podem ser um lugar muito tóxico 
Mas ele é legal e está bem”, garantiu Nicolas.

A última publicação de Hamilton nas redes 
sociais foi após o treino que definiu o grid de 
largada para o GP de Abu Dabi. Nele, o bri-
tânico se mostrava confiante, mesmo partindo 
da segunda posição: “Nada mal, pois prefiro a 
batalha”. De fato, o piloto da Mercedes fez uma 
bela largada, superando o rival Max Verstappen 
e sustentando a ponta até a volta final.

No entanto, um acidente envolvendo o 
francês Nicholas Latifi, da Williams, associado 
à decisão do diretor de prova Michael Masi 
fizeram a batalha entre Verstappen e Hamilton 
ser retomada na volta final, quando, com pneus 
melhores, o holandês se saiu melhor e faturou 
seu primeiro título mundial com a vitória nos 
Emirados Árabes Unidos.

Quem deu forças à especulação sobre uma 
possível saída de Hamilton da Fórmula 1 foi o 
chefe da Mercedes, Toto Wolff. “Em uma visão 
humana, é tão difícil (continuar correndo), 
porque foi decepcionante. Fórmula 1 é só um 
esporte, coisas muito piores acontecem lá fora 
e não podemos cair na armadilha de pensar 
que isso é a coisa mais importante do mundo. 
Então, eu espero muito que Lewis continue cor-
rendo, porque ele é um dos melhores de todos 
os tempos. Como piloto, seu coração precisará 
falar ‘eu preciso continuar’, porque ele está no 
auge de seu ritmo”, declarou Wolff.

Agência Estado

Agência Estado

Mattia Binotto, chefe da Ferrari, 
está confiante no novo regulamento 

e no fim do domínio da Mercedes 
no Mundial de Construtores
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O brasileiro Vinicius Junior é um dos infectados, além do goleiro Courtois, Valverde, Dembélê, Umtiti e Gavi

A direção do Real Madrid 
confirmou nessa quarta-fei-
ra, em um comunicado ofi-
cial divulgado em seu site e 
nas redes sociais, que quatro 
jogadores de seu elenco tive-
ram resultado positivo para a 
covid-19. São eles o atacante 
brasileiro Vinicius Junior, o 
goleiro belga Thibaut Cour-
tois, o meia uruguaio Federi-
co Valverde e o volante fran-
cês Eduardo Camavinga.

Os atletas terão agora de 
cumprir 10 dias de quarente-
na, conforme a legislação do 
governo da Espanha, perden-
do o retorno após as folgas 
de fim de ano. O elenco do 
Real Madrid voltou aos trei-
namentos nesta quarta-feira 
e joga contra o Getafe no pró-
ximo domingo, fora de casa, 
pela 19ª rodada do Campeo-
nato Espanhol.

Com eles, o número de 
jogadores infectados no Real 
Madrid no mês de dezembro 
sobe para 13. Luka Modric, 
Marcelo, Asensio, Rodrygo, 
Gareth Bale, Lunin, Alaba, 
Isco e Arribas também foram 
afastados por contraírem 
o novo coronavírus. Todos 
estes, entretanto, já estão à 
disposição do técnico italia-
no Carlo Ancelotti para a se-
quência da temporada.

Além do confronto des-
te contra o Getafe, Vinicius 
Junior, Courtois, Valverde e 
Camavinga podem também 
ficar de fora da partida con-
tra o Alcoyano, no próximo 
dia 5, pela estreia na Copa do 
Rei, além do duelo contra o 
Valencia, em Madri, no dia 8, 
pelo Campeonato Espanhol.

Assim como outras gran-
des ligas europeias, como a 
da Inglaterra e de Portugal, 
o Campeonato Espanhol tem 
visto seus clubes com diversos 
casos de covid-19 ao longo de 
dezembro - mês marcado pelo 
aumento de testes positivos 
em toda a Europa, impulsio-
nado pela variante ômicron, 
considerada com alto poten-
cial de infecção. Já são mais de 
70 casos no mês na primeira 
divisão espanhola.

Por conta disso, a liga es-
panhola estabeleceu um novo 
protocolo de prevenção, que 
impõe, entre outras medidas, 
que os jogadores sejam sub-
metidos a testes PCR após 
folgas de Natal, intervalos 
em Datas Fifa ou descanso de 
três ou mais dias.

Desde a última segunda-
feira, Barcelona, Real Socie-

Agência Estado

Surto de Covid-19 ataca o
Real Madrid e o Barcelona

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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dad, Betis, Cádiz, Levante, El-
che, Sevilha e Valencia foram 
outros clubes que confirma-
ram a existência de jogadores 
infectados. O Rayo Vallecano 
também está muito limitado 
devido aos casos positivos 
em seu elenco.

Casos no Barcelona
A direção do Barcelona 

informou, ontem, que mais 
três jogadores testaram po-
sitivo para o novo corona-
vírus, elevando para sete o 
número de atletas infectados 
no elenco. O atacante francês 
Ousmane Dembélé, o zaguei-
ro francês Samuel Umtiti e 
o meia Gavi estão com a co-
vid-19, mas passam bem de 
acordo com o clube espanhol.

“Os jogadores Dembélé, 
Umtiti e Gavi apresentaram 
resultados positivos para a 
covid-19 nos testes de PCR 
efetuados na equipe. Os joga-
dores estão com boa saúde e 
isolados em casa. O clube in-
formou as autoridades com-
petentes”, anunciou o Barce-
lona em seu site oficial e nas 
redes sociais.

Dembélé, Umtiti e Gavi 
elevam para sete o número 
de jogadores do Barcelona 
que tiveram resultado posi-
tivo para a covid-19, juntan-
do-se na indesejada lista ao 
lateral-direito brasileiro Da-
niel Alves, ao lateral-esquer-
do Jordi Alba, ao zagueiro 
francês Clément Lenglet e ao 
atacante marroquino Abde 
Ezzalzouli

Com estes três novos 
casos no elenco, o treinador 
Xavi Hernández vê a sua mar-
gem de manobra ainda mais 
limitada para definir um time 
titular em condições para o 
jogo deste domingo contra 
o Mallorca, no Estádio Camp 
Nou, em Barcelona, pela 19ª 
rodada do Campeonato Es-
panhol, pois os atacantes 
Memphis Depay e Ansu Fati 
e o volante Sergio Busquets 
estão machucados.

Com 28 pontos, o Barce-
lona ocupa apenas a sétima 
posição da tabela de classifi-
cação do Campeonato Espa-
nhol, com 18 pontos a menos 
que o líder Real Madrid, que 
tem um jogo a mais.

Fotos: Reprodução/Instagram

Em Minas Gerais, o Cru-
zeiro foi o primeiro, mas não 
o único a se transformar em 
clube-empresa, depois de ser 
comprado por Ronaldo Fe-
nômeno por R$ 400 milhões. 
Há no interior do Estado um 
pequeno time com planos 
ambiciosos, o Athletic Club. A 
equipe, que disputa a primeira 
divisão do Campeonato Minei-
ro, também se tornou Socieda-
de Anônima do Futebol (SAF), 
ao ser adquirida pela empresa 

V2 Participações, e tem como 
espelho a trajetória da Chape-
coense para chegar à elite do 
futebol nacional.

Por meio da V2 Participa-
ções, os empresários Vinícius 
Diniz e Victor Felipe Oliveira 
adquiriram 49% de partici-
pação no controle do Athletic, 
que esteve em evidência no 
início do ano pela contratação 
do uruguaio Loco Abreu. Os in-
vestidores consideram a mo-
desta agremiação de São João 
del-Rei uma joia rara porque 
é organizada, não tem dívida e 
faz um trabalho relevante nas 

categorias de base. Com 49% 
das ações, os empresários 
não têm o controle definitivo 
das ações do clube. No caso 
do Cruzeiro, Ronaldo adqui-
riu 90%. “Achamos que um 
time com menos rodagem no 
futebol profissional traz uma 
vantagem. Um time grande 
geralmente possui um passivo 
muito grande e, obviamente, 
valores mais altos para ser ad-
quirido. Pensamos num clube 
em que é possível melhorar a 
governança, a gestão e a parte 
administrativa. Com isso, ele 
vai chegar aonde a gente quer”, 

explica ao Estadão Vinícius Di-
niz, um dos sócios gestores. 
Diniz, de 44 anos, é empre-
sário do ramo de construção 
civil. “Vamos fazer do Athletic 
a quarta ou quinta força de Mi-
nas para depois aparecer no 
cenário nacional”, promete.

A Sociedade Anônima de 
Futebol foi protocolada pelo 
Athletic no mês passado e 
aprovada nesta semana. Des-
de antes de agosto, quando foi 
sancionada a lei do clube-em-
presa no Brasil, o time mineiro 
mantinha conversas com em-
presários. Com a aprovação do 

conselho do clube para que se 
tornasse SAF, o caminho ficou 
aberto para que passasse a 
ser administrado pelos sócios 
nos moldes de uma empresa. 
Diniz faz projeções ousadas 
para o Athletic. A ideia é que 
a equipe faça uma boa campa-
nha no Campeonato Mineiro 
em 2022, consiga vaga para a 
Série D do Campeonato Brasi-
leiro e Copa do Brasil e, depois 
disso, com um investimento 
considerável no elenco, galgue 
divisões em um rota seme-
lhante à traçada pela Chape-
coense, que levou cinco anos 

- de 2009 a 2013 - para sair da 
quarta divisão até chegar à eli-
te do futebol brasileiro - o time 
catarinense foi rebaixado para 
a Série B nesta temporada. “A 
cidade é pujante, apaixonada 
pelo time e o clube é centená-
rio Temos tudo para seguir 
um caminho semelhante ao 
da Chapecoense”, entende 
Diniz, comparando a minei-
ra São João del-Rei com a 
catarinense Chapecó. Fun-
dado em 1909, o clube ficou 
adormecido até 2018, quan-
do retomou suas atividades 
profissionais no futebol.

Outro clube mineiro vai seguir os passos do Cruzeiro
Ricardo Magatti
Agência Estado

Os atacantes Vinicius Junior (acima), o maior des-
taque do Real Madrid, assim como Dembélê (abai-
xo), do Barcelona, estão cumprindo a quarentena 
de 10 dias imposta pelas autoridades de saúde da 
Espanha, após serem infectados pelo coronavírus
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Há 45 anos, a socialite mineira Ângela Diniz era assassinada por Doca Street, que alegou “legítima defesa da honra”

Morte da “Pantera de Minas” 
marca o Judiciário brasileiro

O assassinato de Ângela Diniz, 
uma socialite mineira, completa hoje 
45 anos. Ela foi morta pelo então 
companheiro, Doca Street, que, no 
final dos anos de 1970, se livrou de 
uma condenação sob a argumenta-
ção de que o feminicídio (termo que 
na época não era utilizado) havia 
sido motivado por “legítima defesa 
da honra”.

Precisou transcorrer os mesmos 
45 anos para que, somente neste 
ano de 2021, o machismo estrutu-
ral do Poder Judiciário perdesse um 
dos seus tentáculos, quando decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
julgou inconstitucional a utilização 
da tese “legítima defesa da honra” 
nos plenários dos tribunais do júri 
brasileiro.

Decisão um tanto tardia, levan-
do-se em conta aquele 30 de dezem-
bro de 1976, quando Ângela Diniz foi 
assassinada com quatro tiros numa 
casa na Praia dos Ossos, em Búzios, 
litoral do Rio de Janeiro, pelo então 
namorado Doca Street, réu confesso. 
Naquela época, no século passado, 
nos três anos que se passaram entre 
o crime e o julgamento, Doca deixou 
de ser o autor do crime para tornar-
se a vítima.

Recentemente, na edição do Ca-
derno Almanaque do jornal A União, 
que circulou no dia 12 de dezembro, 
a jornalista Angélica Lúcio, em sua 
coluna semanal, registrou um artigo 
sob o título ‘Podcast Praia dos Ossos: 
uma imersão sobre o assassinato de 
Ângela Diniz’. No material, ela desta-
cou o podcast ‘Praia dos Ossos’, que 
está disponível em vários aplicativos, 
numa realização da Rádio Novelo 
(uma produtora de podcasts locali-
zada no Rio de Janeiro). A minissérie 

‘Praia dos Ossos’ narra o assassinato 
de Ângela Diniz.

“Idealizada e apresentada por 
Branca Vianna”, registrou Angélica 
Lúcio, “a produção é um sucesso”. Até 
julho deste ano, o podcast somava 
mais de dois milhões de downloads. 
Ao todo, o trabalho envolveu mais de 
50 entrevistas, 80 horas de material 
gravado e milhares de páginas de 
bibliografia.

‘Praia dos Ossos’ começou a ser 
construído em janeiro de 2019 e 
está dividido em oito capítulos, que 
podem ser acessados por meio do 
QR Code nesta página. O primeiro 
episódio, de 52 minutos, tem como 
título ‘O crime da Praia dos Ossos – O 
feminicídio de Ângela Diniz seria um 
caso criminal simples. Seria’.

Com duração de 65 minutos, o 
segundo episódio, ‘O julgamento’, é 
quando Doca Street vai a julgamento 
em Cabo Frio (RJ), o processo vira um 
“duelo de titãs” entre dois dos melho-
res advogados do Brasil. Surge uma 
manobra legal que muitos considera-
vam morta e enterrada. Já a terceira 
parte, ‘Ângela’, com 61 minutos, faz o 
seguinte enfoque: “Uma vida vivida 
nas colunas sociais. Ângela Diniz faz 
tudo o que é esperado dela: debuta, 
desfila e casa no ‘enlace mais focali-
zado de 1963’. Mas o que fazer com 
o resto da vida?”.

No episódio quatro, ‘Três cri-
mes’, com 51 minutos, tem como 
subtítulo: “No julgamento de Doca 
Street, o advogado principal da defe-
sa, Evandro Lins e Silva, percorreu a 
ficha criminal da vítima. Neste episó-
dio: os três crimes de Ângela Diniz”. 
‘A Pantera’, de 43 minutos, é o quinto 
capítulo do podcast: “A Pantera de Mi-
nas faz sucesso no Rio de Janeiro, em 
São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba”.

O episódio seis, ‘Doca’ (de 57 
minutos), mostra: “O casal se reen-

contra, e sai faísca. Quando começa 
a dar errado?”. A novela termina com 
os capítulos sete (‘Quem ama não 
mata – Um levante tardio e um slo-
gan’), com 55 minutos, e oito (‘Rua 
Ângela Diniz – De onde e para onde), 
com 64 minutos.

“A minissérie ‘Praia dos Ossos’ é 
sucesso de audiência. E tem, de fato, 
todos os ingredientes para agradar 
aos ouvidos mais exigentes: exce-
lência em roteiro, pesquisa, inves-
tigação, formato... É uma história 
sobre a morte de Ângela Diniz, mas 
também uma porta para dentro de 
nós mesmos. Para refletirmos sobre 
a sociedade que queremos. Para nos 
indignarmos a cada vez que uma 
mulher é assassinada apenas por 
ser mulher. Para pensarmos neste 
Brasil que tanto quer nos matar”, 
disse Angélica Lúcio no seu artigo do 
último dia 12.

Ângela Maria Fernandes Diniz 
nasceu na cidade mineira de Curve-
lo (há informações de que ela teria 
sido registrada na capital, em Belo 
Horizonte). A chamada “Pantera de 
Minas” foi vítima de feminicídio aos 
32 anos de idade, tendo como algoz 
seu companheiro, Raul Fernando do 
Amaral Street, o Doca Street.

O julgamento de Doca Street teve 
como foco a “moral sexual feminina”. 
O assassino foi condenado a dois 
anos de prisão com sursis e imedia-
tamente solto. De acordo com dados 
da Wikipédia, a decisão judicial gerou 
um amplo movimento de protesto 
feminista, sob o lema “quem ama 
não mata”, ocasionando um novo 
julgamento, quando Doca Street foi 
condenado a quinze anos de prisão. 
O evento é considerado um marco na 
história do feminismo no Brasil.

Machismo estrutural
Os juristas Ígor de Melo e Alex 

1591 — Papa Inocêncio IX
1852 — Francisco Gomes da Silva, 
o Chalaça, político brasileiro
1896 — José Rizal, herói nacional filipino
1916 — Grigori Rasputin, místico russo
1930 — João de Lira Tavares, político, contador, comer-
ciante, professor, jornalista e promotor público (PB)
1976 — Ângela Diniz, socialite brasileira
2006 — Saddam Hussein, presidente do Iraque
2018 — Alexandre Coronago, apresentador de tevê (PB)
2019 — Antônio de Oliveira Jatobá, empresário (PB)

Mortes na História

Obituário

Daniel Vítor Cavalcanti Brito
28/12/2021 – Aos 21 anos, em Campina 
Grande (PB), assassinado. Estudante de 
Engenharia Civil que trabalhava como 
motorista de transporte de passageiro por 
aplicativo. Seu corpo foi encontrado dentro 
de um carro parcialmente incendiado. A 
polícia investiga o caso.

Foto: TV Paraíba

Simão de Almeida Neto
29/12/2021 – Aos 77 anos, em João 
Pessoa (PB), por complicações provo-
cadas pela Covid-19. Ex-deputado es-
tadual, uma das principais lideranças 
paraibanas do Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB). Natural de Boa Vista, 
na região do Cariri paraibano, onde nasceu a 9 de janeiro 
de 1944, era engenheiro elétrico de formação. Disputou 
nove eleições pelo PCdoB paraibano. Sua primeira dis-
puta foi em 1988, quando foi candidato a vice-prefeito 

Foto: Reprodução

Jean-Marc Vallée
26/12/2021 – Aos 58 anos, próximo à ci-
dade de Quebec, no Canadá, de causa ainda 
não conhecida (encontrado morto em sua 
cabana). Diretor canadense de filmes como 
‘Clube de compras Dallas’ e de séries como 
‘Big Little Lies’. Cineasta também era edi-
tor e produtor premiado. Ganhou um Emmy e um prêmio do 
Sindicato dos Diretores da América (DGA Award em inglês) 
pela série ‘Big Little Lies’; e foi indicado ao Oscar por dirigir 
‘Clube de compra Dallas’.

Foto: Jordan Strauss

Aforismo
“A incerteza da morte 
é o grande suporte de 

todo o sistema da vida.”

(Samuel Johnson)
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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.

Sarah Weddington
26/12/2021 – Aos 76 anos, em Austin, 
Estados Unidos, de causa não divulgada. 
Advogada do Texas que, aos 26 anos, nos 
anos de 1970, defendeu com sucesso o 
caso histórico do direito ao aborto Roe 
versus Wade perante o Supremo Tribunal 
norte-americano.

Foto: Reprodução

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Ângela Diniz, morta aos 32 anos, fez sucesso no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba

Rosa Ornelas, do site Consultor Ju-
rídico (Conjur), destacam que um 
marco da Justiça brasileira neste ano 
de 2021 foi a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que julgou 
inconstitucional a utilização da tese 
legítima defesa da honra no plenário 
dos tribunais do Júri, “ora tão em-
pregada no século passado, quando 
imperava no Judiciário o machismo 
estrutural”.

Eles também destacam que du-
rante o ano de 2021 “o legislador 
trouxe inúmeros dispositivos legais 
que protegem alguns dos direitos 
das vítimas dos crimes de gênero, tais 
como a criação do crime de violência 
psicológica contra a mulher, violência 
política contra a mulher, o crime de 
stalking (perseguição), novos tipos 
penais previstos no Código Penal”.

Para eles, houve ainda a afirma-
ção da necessidade de respeito pelos 
agentes processuais à dignidade da 
testemunha e da vítima durante o 
processo, sob pena de responsabi-
lidade civil, administrativa e penal, 
conforme previsão da Lei 14.245.

“Tais novos elementos se ana-

No QR Code, ouça aos oito episódios 
do podcast ‘Praia dos Ossos’

lisados em conjunto a crescente 
dos crimes contra a mulher ocor-
rida durante os últimos dois anos, 
simbolizam um novo caminho para 
a advocacia criminal. Não só como 
defensor dos interesses da vítima, 
mas também como ‘um chamado’ à 
necessidade da realização de uma 
defesa do acusado, em respeito à 
dignidade da vítima, sem ferir os 
princípios mínimos da humani-
dade”.

Foto: Reprodução

na chapa de Antônio Arroxelas (PDT), que ficou na quarta 
posição entre sete candidatos. Na eleição de 1990, elegeu-se 
deputado estadual com 4.538 votos. Em 1994, obteve 7.615 
votos, mas não conseguiu a reeleição. Desde 2018, era dire-
tor-presidente da Junta Comercial da Paraíba (Jucep).

Edward O. Wilson
26/12/2021 – Aos 92 anos, em Burling-
ton, Massachusetts, nos Estados Unidos. 
Naturalista, biólogo e entomólogo apon-
tado como o “herdeiro natural de Charles 
Darwin”. Dedicou sua vida a estudar o 
mundo natural e inspirar outras pessoas 
a cuidar dele como ele o fazia. Autor de mais de 30 livros e 

Foto: Reprodução

Edson Faustino Campos (Neném)
27/12/2021 – Aos 37 anos, em Currais No-
vos (RN), de Covid-19. Seguidor do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) e se posicionava 
contra a vacina que previne a contamina-
ção pelo novo coronavírus. Ele, que não 
havia se vacinado, era filiado ao Partido 
Social Cristão (PSC) e chegou a se candidatar a vereador em 
2020. Trabalhava com marketing multinível.

Foto: Facebook

Guilherme Silva (MC Indê)
27/12/2021 – Aos 20 anos, em Petrópolis 
(RJ), após um infarto. Além de MC, era 
youtuber, tiktoker e apresentador de tevê. 
Sua atuação mais recente foi como du-
blador do personagem Rei Julien do filme 
‘Madagascar’.

Foto: JFInforma

mais de 400 artigos científicos, foi vencedor de dois prêmios 
Pulitzer, em 1978, com o livro ‘On Human Nature’ (‘Sobre a 
Natureza Humana’), que retrata o papel da biologia na evolu-
ção da cultura humana, e em 1990, com o livro ‘The Ants’ (As 
Formigas), escrito com Bert Hölldobler.

Hugo Maradona
28/12/2021 – Aos 52 anos, em Monte di 
Procida, em Nápoles, na Itália, de uma para-
da cardíaca. Ex-jogador era irmão de Diego 
Armando Maradona. Iniciou a trajetória no 
futebol muito jovem e foi contratado pelo 
Napoli aos 18 anos. Logo foi emprestado 
ao Ascoli, onde atuou pela primeira divisão do Campeonato 
Italiano. Sua carreira foi modesta, tendo também passagens 
por clubes como Argentinos Juniors e Rapid Vienna.

Foto: AFP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 023/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, execução das obras de Ampliação 

do Muro de Contorno do Parque Público da cidade de Alagoa Grande.
 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 

em epígrafe a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, no valor total 
de R$ 330.064,51 (Trezentos e trinta mil sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). 

Alagoa Grande(PB), 22 de dezembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 55/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 

20.010.332/0001-64.
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, execução das obras de Ampliação 

do Muro de Contorno do Parque Público da cidade de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 330.064,51 (Trezentos e trinta mil sessenta e quatro reais e cinquenta e 

um centavos).
FONTE DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 
VIGÊNCIA: 150 dias.

Alagoa Grande(PB), 22 de dezembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00049/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: DENNISON S SANTOS – ME - R$ 72.620,00; DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 23.659,86; EGC COMERCIO E 
ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS - R$ 331,56.

Arara - PB, 28 de Dezembro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00049/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENNISON 
S SANTOS – ME - R$ 72.620,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 
LTDA - R$ 23.659,86; EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO-
NICOS - R$ 331,56.

Arara - PB, 29 de Dezembro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; DESIGNO os servidores Josinelma Lázaro da Silva Costa, Secretaria, 
como Gestor; e Ramon Felipe de Oliveira da Costa, Surpervisor de Compras, para Fiscal, dos 
contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00049/2021, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Arara - PB, 29 de Dezembro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO – CENTRO 

– ARARUNA/PB. LICITANTE HABILITADO: EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. LI-
CITANTE INABILITADO: CONSTRUTORA ARANTES EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 12/01/2022, às 14:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 29 de dezembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2021
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MOREIRA. LICITANTE HABILITADO: 

PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 12/01/2022, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 29 de dezembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2021
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE 

ALTO GRANDE. LICITANTE HABILITADO: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 12/01/2022, 
às 10h, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 29 de dezembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Aquisição de veículo, 
tipo picape, “0”km (zero quilômetro), para o atendimento das necessidades da Secretaria de Edu-
cação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NISCAR COMERCIO 
DE VEICULOS LTDA - R$ 268.000,00.

Areial - PB, 22 de Dezembro de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 020/2021

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2021.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. Contratada: RENNAN BARROS ALMEI-

DA SANTOS – CNPJ nº 18.553.266/0001-27. Fundamentação: Art. 78, inciso XI da Lei 8.666/93. 
Objeto: Rescisão bilateral do contrato alusivo à prestação dos serviços de assessoria. Areial, 30 
de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
CONSULTORIA JURÍDICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 00105/2021. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AREIAL PB E IGOR ROCHA DE BRITO LIRA – CNPJ 36.972.451/0001-38, RUA 
ANTÔNIO CAMPOS, Nº 528, BAIRRO LAURITZEN, CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MODER-
NIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MODELO, NESTE MUNICÍPIO.

 OBJETO DO ADITIVO PRAZO E VALOR: ADITIVO PRAZO: DE 120 (CENTO E VINTE DIAS), 
COMEÇANDO DE 01/01/2022 À 30/04/2022, ADITIVO VALOR: R$:106.402,26. FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 57, I, § 1º DA LEI Nº. 8.666/93, ALTERADA, ADELSON GONÇALVES BENJAMIN E IGOR 
ROCHA DE BRITO LIRA – CNPJ 36.972.451/0001-38.

AREIAL, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
EMEB JOSUÉ BARBOSA DE ANDRADE LIRA BARRA DE SANTANA PB, CONFORME CONVENIO 
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório e ADJUDICO o seu objeto a: N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 389.985,11.

Barra de Santana - PB, 23 de Dezembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA EMEB JOSUÉ BARBOSA DE ANDRADE LIRA BARRA DE SANTANA PB, CONFOR-
ME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 1004 CONSTRU-
ÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES COM AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS – 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até 27/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 07301/2021 - 23.12.21 - N&G 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 389.985,11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00057/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCICIO DE 2022; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYSSA MARQUES LEITE MEIRELES & 
CIA LTDA – ME - R$ 1.712.000,00.

Belém - PB, 29 de Dezembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PI-
ROTÉCNICO DE RÉVEILLON PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00047/2021. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 94.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00202/2021 - 29.12.21 - BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESEN-
TACOES LTDA - R$ 40.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE GRANDE PORTE TIPO CAMINHÃO COMPACTA-
DOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. DOTAÇÃO: 02.08 SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.1011.115 AQUISI-
ÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINA DE GRANDE PORTE 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
718.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 510.000000 OUTRAS TRANS-
FERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO 719.4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 990.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 
720.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00201/2021 
- 29.12.21 - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 545.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 
PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECUR-
SOS ORDINÁRIOS 98.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.2006.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 142. 3.3.90.39.00 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 
218. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12.361.2008.2203 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSOS DO PNATE 111.000000 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFENCIA DE IMPOSTOS – EDICAÇÃO 326. 3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 123.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 327. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA 12.361.2008.2206 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO-
LAR – RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO 125.000000 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 
OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A 331. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.1011.2086 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIM-
PEZA URBANA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 766. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 739. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 921. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
BELEM 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DE BELEM – FMAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 792. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 08.244.2011.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO CONSELHO TUTELAR 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 807. 3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2071.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BE-
LEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER-
NO FEDERAL 487. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 211.000000 
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 571. 3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO 
DO SERVIÇO MEDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SAMU 211.000000 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 619. 3.3.90.39.00 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 620. 3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 29/12/2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00200/2021 - 29.12.21 - PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - R$ 900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - CNPJ nº 27.636.436/0001-28. Ref. PE 
00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM 
POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00192/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar de 28.12.2021 até 26.01.2022 sob a dotação 
orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.1143 
AQUISIÇÃO DE TRATORES, EQUIPAMENTOS, E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS  901.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
510.000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA 
UNIÃO 902.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorro-
gação contratual em: 28/12/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FRP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS 

LTDA - CNPJ nº 37. 532.344/0001-51. Ref. PE 00002/2021. AQUISIÇÃO DE 01 ((UMA) AMBULÂNCIA 
TIPO “A” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 
Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00125/2021, com a empresa acima mencionada, 
correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 120 (cento e vinte dias), passando 
sua vigência perdurar de 29.12.2021 até 27.04.2022 sob a dotação orçamentária: 20.71 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1058.1068 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 211.000000 
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 4.4.90.52.00 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 446.4.4.90.52.00 EQUIPA-
MENTOS DE MATERIAL PERMANENTE220.00000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE 
CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A 447.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMENENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 29/12/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E 

SERVICOS LTDA CNPJ nº 38.503.987/0001-30. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PA-
TRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. 
Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00193/2021, com a empresa acima mencionada, 
correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência 
perdurar de 28.12.2021 até 26.01.2022 sob a dotação orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.1143 AQUISIÇÃO DE TRATORES, EQUIPAMEN-
TOS, E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS  901.4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  510.000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 
CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO 902.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 28/12/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2021, que objetiva: Contratação de empresa juridica especializada para a exclusão do 
ente municipal do CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferência Voluntária) para a 
celebração de convênios e contratos de repasse, cujas verbas advenham de transferências volun-
tárias (emendas parlamentares, aprovação de projetos pelos Ministérios, entre outras espécies); 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: QUEIROGA, VIEIRA, 
QUEIROZ & RAMOS ADVOCACIA - R$ 20.000,00.

Bom Jesus - PB, 29 de Dezembro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa juridica especializada para a exclusão do ente municipal 
do CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferência Voluntária) para a celebração de 
convênios e contratos de repasse, cujas verbas advenham de transferências voluntárias (emendas 
parlamentares, aprovação de projetos pelos Ministérios, entre outras espécies). FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até 29/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus e: CT Nº 00116/2021 - 29.12.21 - QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS ADVO-
CACIA - R$ 20.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de 
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participa-
ção de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL NO ÂMBITO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CABEDELO. 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, consi-
deradas 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
YURI VERAS LEANDRO

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00010/2021, cujo objeto 

é Aquisição de condicionares de ar, visando atender às necessidades das diversas secretarias, fica 
adiado até ulterior deliberação, para Alterações no Termo de Referências.

Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte 
Castelo - Cabedelo - PB. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 
Site: www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 29 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caraúbas – PB, TORNA PÚBLICO, para 

os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa CONSTRUTORA 
INOVAR EIRELI, inscrita no CNPJ: 27.104.609/0001-67, Interpôs recurso administrativo em face 
a Tomada de Preços n°. 00007/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, 
querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO 
INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com vista 
franqueada aos interessados.

Caraúbas - PB, 29 de Dezembro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caraúbas – PB, TORNA PÚBLICO, para 

os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa CONSTRUTORA 
INOVAR EIRELI, inscrita no CNPJ: 27.104.609/0001-67, Interpôs recurso administrativo em face 
a Tomada de Preços n°. 00007/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, 
querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO 
INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com vista 
franqueada aos interessados.

Caraúbas - PB, 29 de Dezembro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00060/2021, que objetiva: Aquisição de 
material permanente, do tipo mobília (móveis e equipamentos) para as secretarias, órgãos e 
programas da Prefeitura Municipal de Conceição – PB; ADJUDICO o seu objeto a: C DA SILVA 
GRANGEIRO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - R$ 9.816,70; INTELIGÊNCIA COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$ 11.300,00; LS SERVIÇOS DE INFORMÁ-
TICA E ELETRONICA LTDA–EPP - R$ 209.232,50; REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA 
LTDA–ME - R$ 71.545,00.

Conceição - PB, 06 de Dezembro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00060/2021, que objetiva: Aquisição de material 
permanente, do tipo mobília (móveis e equipamentos) para as secretarias, órgãos e programas da 
Prefeitura Municipal de Conceição – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: C DA SILVA GRANGEIRO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - R$ 9.816,70; 
INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$ 11.300,00; LS 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA–EPP - R$ 209.232,50; REDE DE NEGÓCIOS 
EM TECNOLOGIA LTDA–ME - R$ 71.545,00.

Conceição - PB, 10 de Dezembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material permanente, do tipo mobília (móveis e equipamentos) para as 

secretarias, órgãos e programas da Prefeitura Municipal de Conceição – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00060/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: 02.000 GABINETE DO PREFEITO 

– 04.122.1002.1005 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito; 03.000 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.1003.2005 Manutenção das Atividades da Sec. de 
Admnistração; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.1002.1006 – Aquisição de Equipamen-
tos para Sec. de Finanças; 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.1009.1009 Aquisição 
de Equipamentos para as Escolas de Ensino Fundamental; 12.365.1009.1012 Aquisição de Equi-
pamentos para Escolas de Educação Infantil; 12.361.1009.1057 Compra de Equipamentos para as 
Escolas de Ensino Fundamental; 12.365.1009.1059 Aquisição de Equipamentos para a Educação 
Infantil; 12.368.1009.2014 Manut. das Atividades do Salário Educação; 12.368.1009.2022 – Manu-
tenção de Outros Programas do FNDE; 12.361.1009.2024 – Outras Despesas do FUNDEB – Ensino 
Fundamental – 40%; 12.368.1009.2029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação; 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.1028 Aquisição De Equipamentos Diversos 
para a Saúde; 10.301.1012.1061 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde; 
10.301.1012.2032 – Incentivo Finannceiro da APS – Desempenho (PMAQ); 10.301.1012.2039 – 
Outros Programas do Bloco de Atenção Básica; 10.301.1012.2075 – Incentivo Financeiro da APS 
– Transição e Ponderada; 10.301.1012.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 
10.301.1002.2089 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. De Atenção Básica em Saúde; 
10.302.1012.2091 – Incremento Temporário ao Limite Financeip do MAC; 07.000 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 20.606.1013.1041 – Aquisição de Equip.P/ a Sec. de 
Agricultura e Meio Ambiente; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 04.122.1014.1048 – Aqui-
sição de Equipamentos para a Secretaria de Ação Social; 14.244.1014.2058 – Manutenção das 
Atividades do Controle Social; 08.243.1014.2059 – Manutenção do Conselho Tutelar; 08.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – 08.244.1014.1051 – Estruturação da Rede de Serv. De 
Proteção Social Básica; 08.244.1014.2064 – Serviço de Proteção Socia Básica – PBF/PAIF/SCFV; 
08.244.1014.2065 – Fortalecimento das Instâncias de Controle Social – CMAS; 08.244.1014.2067 
– Manut. e Gerenciamento do Programa Bolsa Família – IGDPBF; 08.244.1014.2068 – Manutenção 
de Outros Programas do FNAS; 08.244.1014.2069 – Cofinanciamento dos Serviços, Prog. E Projetos 
de Gestão do SUAS; 08.244.1014.2078 – Cofinanciamento Estadual dos Serv., Prog, Projetos e 
Benefícios do SUA; 08.244.1014.2085 – Manutenção das Atividades da Gestão do SUAS – IGD; 
09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DSPORTO E LAZER – 04.122.1003.2070 – Manutenção da 
Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBA-
NISMO – 04.122.1003.2073 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 11.000 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃ – 04.782.1003.1052 – Aquisição 
de Equipamentos para a Superintendência de Trânsito; ELEMENTO DE DESPESA – 4490.52 – 
Equipamentos e Material Permanente. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 96001/2021 - 13.12.21 

- INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$ 11.300,00; CT 
Nº 96002/2021 - 13.12.21 - LS SERVI??OS DE INFORMÁTICA E ELETR??NICA LTDA-EPP - R$ 
209.232,50; CT Nº 96003/2021 - 13.12.21 - REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME - R$ 
71.545,00; CT Nº 96004/2021 - 13.12.21 - C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS - R$ 9.816,70.

Conceição – PB, 13 de dezembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de obras de sistema de 

abastecimento de água em cinco comunidades deste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - CONS-
TRUTORA PARAIBANA EIRELI - R$ 210.103,65; 2º - CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 230.410,50; 3º - CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA - R$ 
270.016,87; 4º - WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 281.083,19; e 
5º - CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - R$ 281.086,69. EMPRESA DESCLASSIFICADA: 
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - não atendeu aos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Edital. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N 
- Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 
as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 27 de Dezembro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR 

A CONCLUSÃO DE 01 (Uma) ESCOLA COM 06 (Seis) SALAS DE AULA NA RUA DR. JOSIVAN 
ESTEVAN. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, 
e alterações. PRAZO CONTRATUAL: A vigência desta prorrogação passará a vigorar a partir de 
04/01/2022 ficando prorrogado até 01/08/2022 prazo de EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO 
DE 01 (Uma) ESCOLA COM 06 (Seis) SALAS DE AULA NA RUA DR. JOSIVAN ESTEVAN – que ini-
cialmente eram 210 (Duzentos e Dez) dias, conforme Clausula Segunda, do Contrato Nº 00035/2019, 
referente á Tomada de Preço Nº 00001/2019, Homologada em 11 de Junho de 2019, Art. 57 da lei 
8.666/93, alterações Art. 65 I, Lei nº 8.666/93 e alterações, e este termo aditivo. Signatários: JOSÉ 
RIBEIRO DE OLIVEIRA E LUMAR ENGENHARIA LTDA - ME – Cubati/PB, 29 de Dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, objetivando melhor atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino e demais Órgãos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS QSE / MDE / FUNDEB 30%: 20.600 – 12.361.0008.1014 – 4.4.90.52.99 – EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 135/2021 - 21.12.21 
- JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME - R$ 194.235,00; CT Nº 136/2021 - 21.12.21 - M. K. DE 
AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 44.390,00; CT Nº 137/2021 - 21.12.21 - THOMAS JOSÉ 
BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 21.500,00; CT Nº 138/2021 - 21.12.21 - DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 22.080,00; CT Nº 139/2021 
- 21.12.21 - MULTFORT COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 37.380,00; 
CT Nº 140/2021 - 21.12.21 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - R$ 16.689,80; 
CT Nº 141/2021 - 21.12.21 - ARGOS LTDA - R$ 7.596,93.

Cuitegi, 28 de dezembro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, por meio do site www.gov.br/compras, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis 
para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas desta Edilidade, durante o exercício 
de 2022. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 12 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras. 

Dona Ines - PB, 28 de Dezembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITUR MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0114/2021-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Dona Inês
Contratado: DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.
Objeto: Constitui objeto do Primeiro Termo Aditivo prorrogar por mais 06 (seis) meses o prazo 

previsto na cláusula sétima do Contrato nº 0114/2021, contado a partir do dia 31.12.2021 até o 
dia 30.06.2022

Tomada de Preços nº: 0002/2021
Data da Assinatura do aditivo: 27 de Dezembro de 2021.

ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de agência de publicidade para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Esperança - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS 
E TURISMO; 02013.24.122.2001.2055 – MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E 
TURISMO; 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001.. 
VIGÊNCIA: até 17/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00351/2021 - 17.12.21 - MAIS PROPAGANDA LTDA - R$ 599.960,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de dezembro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00012/2021, em 23.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa BRUNA ARRUDA CHACON
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA 

JUNTO AO SAMU
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: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00086/2021, em 20.09.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 

07009850429
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 

CORRETIVA E CORRELATA EM MÁQUINAS PESADAS E AGRÍCOLAS
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 00044/2021, em 04.05.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de ENFERMEIRO PLANTONISTA junto ao SAMU
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE SUSPENSÃO DE  LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71003/2021 
CHAVE CGM VB1B-IMOF-CTQC-GMT9

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, torna público que 
o certame de Pregão Eletrônico nº 71003/2021, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE LICENÇAS 
PARA BANCO DE DADOS ORACLE, SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E SIS-
TEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID está SUSPENSO até ulterior 
deliberação, conforme justificativa técnica emitida pela Coordenação de Tecnologia da Informação 
do Programa João Pessoa Sustentável, em resposta ao Memorando nº 123/2021 – COTI UEP. A 
cópia do Edital e seus anexos e a citada justificativa técnica estão à disposição dos interessados 
na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br (Comprasnet) – UASG 982051 e no 
Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes?id=5956. Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01

AO CONTRATO Nº 02.003/2020-UEP
PARTE CONTRATANTE: Município de João Pessoa, representado pelo Secretário de Gestão 

Governamental do Município de João Pessoa/PB
CNPJ: 08.778.326/0001-56
PARTE CONTRATADA: Instituto Áquila de Gestão Ltda
CNPJ: 14.337.211/0001-52
PROCESSO: 2021/100775.
LICITAÇÃO: SBQC n° 01/2018.
OBJETO: Alteração de Profissionais da Equipe Chave, atualizando o Apêndice B (Profissionais 

da Equipe Chave) do Contrato n° 02.003/2020-UEP, para refletir a substituição, conforme Cláusula 
31 das Condições Gerais do Contrato.

ALTERAÇÃO: Apêndice B (Profissionais da Equipe Chave) do Contrato n° 02.003/2020-UEP.
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 54 (cinquenta e quatro) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 55 (cinquenta e cinco) meses.
VALOR DO CONTRATO: R$ 10.063.167,40.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1614
Elemento de Despesa: 4.4.90.35     /     Fonte de Recursos: 1920     /    PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula 31 das Condições Gerais do Contrato n° 02.003/2020-UEP; 

item 3 do Apêndice 1 da GN n° 2350-15; e, subsidiariamente, no art. 65 da Lei n° 8.666/1993.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 16/12/2021
PARTES ASSINANTES: Contratante e Contratado

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável
Alan Torquetti dos Santos Júnior

Representante do Contratado
Rosinéia de Lima Bernades

Representante do Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: WZCU-2YIV-091J-JQ7U
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09047/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/107126
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº  915836
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Kits do Projeto “Palavra Cantada na 

Escola”, para as unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino 
de João Pessoa, pelo período de 12 meses.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 03/01/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 14/01/2022, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 30 de 
dezembro de 2021.

João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho 
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.071/2021

Chave da CGM: G7IY-R0QU-1OML-9UZP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS / ORGÃOS DEMANDANTES DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/058540.
Data da sessão: 13/01/2022
Horário da Abertura das Propostas: 10hs00min (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, 29 de Dezembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.072/2021

Chave CGM: BHKH-X5RL-JZFD-58TI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOR-

TIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/037546.
Data da sessão: 13/01/2022
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, 29 de dezembro de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO Nº 13.709/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.085/2020

CHAVE CGM: SIQM-XKYV-MQYK-HWXY
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA 
ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Franciny do 
Nascimento Leal, nomeada pela Portaria nº. 043/2021 vem por meio deste, tornar público o adiamento 
da sessão, que estava prevista para o dia 05/01/2022, às 09h00, com data a ser designada poste-
riormente, considerando pedidos de impugnação de empresas interessadas no certame sofrendo 
alterações no edital e seus anexos. O aviso de adiamento ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número 
da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes.Consultas com a 
Comissão de Licitação nos HORÁRIOS das 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 83. 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 29 de Dezembro de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: WVPT-SY0L-W92K-G9M2
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09048/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/19524
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº  
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de Material de Limpeza e Higienização de 

piscina, para atender as necessidades da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- 
SEDEC, para o ano de 2022, onde serão utilizados para melhoria na manutenção da limpeza da 
piscina desta Secretaria.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 03/01/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 19/01/2022, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 30 de 
dezembro de 2021.

João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho 
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INE-

XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso III do Art. 25 da 
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa: ADRIANO BATISTA DA SILVA 
SANTOS - ME, CNPJ nº 26.525.467/0001-49.

OBJETO: Realização de uma apresentação artística do cantor LUIZ BENTO, para abrilhantar a 
Live Cultural do Município pela Lei Aldir Blanc, no dia 01/01/2022.

VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
FONTES DE RECURSOS: Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc. 

Juarez Távora(PB), 29 de dezembro de 2021.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
que a licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2021, cujo objeto é a aquisição de 
um veículo tipo passeio, para atender as necessidades da Secretaria Saúde do Município de Juarez 
Távora, aprazada para o dia no dia 14/12/2021 às 09:00 horas, foi ADIADA para o dia 22/12/2021 
às 9:00 horas, horário de Brasília – DF, no site: www.bnc.org.br.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
pelo e-mail:  setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 21/12/2021. O edital pode ser adquirido 
também através do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba e no site www.bnc.org.br.

Juarez Távora(PB), 9 de dezembro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 72/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS - ME, CNPJ nº 26.525.467/0001-49.
OBJETO: Realização de uma apresentação artística do cantor LUIZ BENTO, para abrilhantar a 

Live Cultural do Município pela Lei Aldir Blanc, no dia 01/01/2022.
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
FONTES DE RECURSOS: Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc.
VIGÊNCIA: 30 dias.

Juarez Távora(PB), 29 de dezembro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00046/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA 
DA SILVA - R$ 6.160,00; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 19.311,50; 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 9.115,00; 
PESENTI E PELAIS - R$ 2.900,00.

Lagoa Seca - PB, 29 de Dezembro de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 3.389, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00046/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 29/03/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00348/2021 - 29.12.21 - PESENTI 
E PELAIS - R$ 2.900,00; CT Nº 00349/2021 - 29.12.21 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODON-
TOLOGICOS LTDA - R$ 19.311,50; CT Nº 00350/2021 - 29.12.21 - ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 9.115,00; CT Nº 00351/2021 - 29.12.21 - 
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 6.160,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, 

do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da 
Prefeitura, contratados, á disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Manaíra – 
PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:55hs/min do dia 12/01/2022. Data e 
horário do início da disputa: 09:00hs do dia 12/01/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, 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 da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 29 de Dezembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Ele-

trônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de cantina e diversos destinados á todas 
as secretarias, órgãos e programa da Prefeitura Manaíra-PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:55hs/min do dia 12/01/2022. Data e horário do início da disputa: 10:00hs do 
dia 12/01/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 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 da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 29 de Dezembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00058/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS – PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 12 de 
Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 12 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: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 27 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 12 de Janeiro de 
2022. Início da fase de lances: 10:31 horas do dia 12 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 009/15; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 29 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada visando aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos listados na revista 
do ABC FARMA (CMED – Tabela Anvisa), última edição e atualizada, com pronta entrega para o 
exercício de 2022, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Marizópolis. 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 058/04; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 29 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 13 de 
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, PARA ENTREGA IMEDIATA NO ANO 
LETIVO 2022 AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS–PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 29 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:00 horas do dia 13 de 
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
itens Composição da brinquedoteca da CRECHE (berçário, maternal 1 e 2) e as Escolas da rede 
Municipal de Ensino que possuem Educação Infantil (Pré Escolar I e II); Estruturação dos labo-
ratórios de Ciências das Escolas que possuem ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano) e 
anos finais (6º ao 9º); Estruturação das bibliotecas das Escolas que possuem ensino fundamental 
anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º). Estruturação das salas de aulas do ensino 
infantil, fundamental, equipe pedagógica, no município de Marizopolis - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 29 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 14:30 horas do dia 13 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças e 
serviços, especificas automotivas destinado a veículos pertencente ao município de Marizópolis - PB. 
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 058/04; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@
gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 29 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00064/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE MARIZOPOLIS. Abertura da sessão pública: 15:30 horas do dia 13 de Janeiro de 2022. Início 
da fase de lances: 15:31 horas do dia 13 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 29 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 15:30 horas do dia 13 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de cama mesa 
e banho destinado a secretaria de assistência social do município de Marizópolis - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 
Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 29 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
DISPENSA POR VALOR N.º 020/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS VISANDO A DECORAÇÃO NATALINA COM O 
OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-
-PB.  

FUNDAMENTO: ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: AS DESPESAS DECORRENTES DO OBJETO DA PRESENTE 

LICITAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO PARA O EXERCÍCIO NO 

ANO DE 2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 04 122 2003 2003; SECRETARIA MU-

NICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE: 23 695 1011 2048.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.33 99 –MATERIAL DE CONSUMO.
CONTRATADO: ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE
VALOR GLOBAL:  R$8.434,00 (OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS).
RATIFICO, COM BASE NO PARECER EMITIDO PELA ASSESSORIA JURÍDICA, O RE-

FERIDO PROCESSO DE DISPENSA
NAZAREZINHO- PB. 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

4º TERMO ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO N° 0092/2018

Contratado: JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO, CNPJ: 14.140.752/0001-62
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 
OBJETO: Prorrogação de prazo por 6 (seis) meses, a contar deste termo aditivo. 
DATA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2021. 
VIGÊNCIA: 23 de junho de 2022

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA 020/2021
Nº. CONTRATO: 253/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de NAZAREZINHO
Contratado: ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS VISANDO A DECORAÇÃO NATALINA COM O OBJETIVO 

DE ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. 
Valor: R$8.434,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).
Data do Contrato: 15 dezembro de 2021.
Vigência: 02(dois) meses.

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

ERRATA- Publicação do dia 16 de dezembro de 2021 no Diário Oficial do Estado (DOE), pág. 46. 
ONDE SE LÊ: DISPENSA 018/2021
LÊ-SE CORRETAMENTE: DISPENSA 019/2021
Informações à Rua Antônio Vieira, n° 01 – Centro, Nazarezinho-PB.

MARCELO BATISTA VALE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
DISPENSA POR VALOR N.º 021/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SHO-
WS PIROTÉCNICOS POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO-PB. 

FUNDAMENTO: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por 

conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do Município de NAZAREZINHO para o exercício no ano de 2021.
Secretaria Municipal de Administração: 04 122 2003 2003; Secretaria Municipal de Turismo e 

Meio Ambiente: 23 695 1011 2048.
Elemento de Despesa: 3390.33 99 –Material de Consumo.
CONTRATADO: ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE
VALOR GLOBAL:  R$11.940,00 (onze mil, novecentos e quarenta reais).
Ratifico, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de Dispensa

NAZAREZINHO- PB. 14 de dezembro de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA 021/2021
Nº. CONTRATO: 256/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de NAZAREZINHO
Contratado: ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE
Objeto: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SHOWS 

PIROTÉCNICOS POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO-PB. 

Valor: R$11.940,00 (onze mil, novecentos e quarenta reais).
Data do Contrato: 15 dezembro de 2021.
Vigência: 04(quatro) meses.

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
DISPENSA POR VALOR N.º 018/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO-PB, TENDO EM VISTA QUE 
O REFERIDO ITEM FOI FRACASSADO NO PREGÃO PRESENCIAL 47/2021.

FUNDAMENTO: art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por 

conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do Município de NAZAREZINHO para o exercício no ano de 2021.
Governo: 04 122 2002 2002; Administração: 04 122 2003 2003; Saúde: 10 301 1002 2023; 10 

301 1002 2024; Desenvolvimento Social e Cultural: 08 122 1001 2034; 08 122 1001 2036; 08 122 
1001 2047; Educação: 12 361 1003 2011; 12 361 1003 2012; 12 361 1003 2013; 12 361 1003 2014; 
12 361 1003 2039; Infraestrutura: 15 452 1011 2028; Desenvolvimento Rural: 20 605 1010 2032.

Elemento de despesa: 339030 material de consumo
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL FERREIRA EIRELI
VALOR GLOBAL:  R$28.250,00 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta reais).
Ratifico, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de Dispensa.

NAZAREZINHO- PB. 23 de novembro de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA 018/2021
Nº. CONTRATO: 240/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de NAZAREZINHO
Contratado: POSTO DE COMBÚSTÍVEL FERREIRA EIRELI
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO-PB, TENDO EM VISTA QUE 
O REFERIDO ITEM FOI FRACASSADO NO PREGÃO PRESENCIAL 47/2021.

Valor: R$28.250,00 (vinte o oito mil duzentos e cinquenta reais)
Data do Contrato: 24 de novembro de 2021.
Vigência: 31 de dezembro de 2021.

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

ERRATA- Publicação do dia 16 de dezembro de 2021 no Diário Oficial do Estado (DOE), pág. 46. 
ONDE SE LÊ: DISPENSA POR VALOR Nº 18/2021
LÊ-SE CORRETAMENTE: DISPENSA POR VALOR Nº 19/2021.
Informações à Rua Antônio Vieira, n° 01 – Centro, Nazarezinho-PB.

MARCELO BATISTA VALE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00080/2020, em 24.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa CIVILTEC CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Construção da adutora, redistribuição e caixa d’água para atender 

as comunidades Tapera, Cabeça do Boi, Baraunas e Pedra D´agua, atendendo ao Termo de 
Compromisso nº 0189/2017 MDR.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 13 de Dezembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERCEIRO Termo de Aditivo ao Contrato nº  00084/2020, em 08.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa CABRAL CONSTRUÇOES E 

LOCAÇÕES EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Adequação de Estradas vicinais no Municipio de Pedra Branca: Estrada 

vicinal- Sitio Belmonte (Ladeira do Doido), Estrada vicinal- Sitio Brocas, atendendo ao Contato de 
Repasse nº 893527/2019/MAPA/CAIXA e OPERAÇÃO Nº1069122-60.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  29 de dezembro de 2021
Josimario Bastos de souza

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
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 
0003/2021, cujo objeto é Aquisição de unidade móvel para centro de controle de Zoonoses destinada 
a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedra Branca-PB. Tem como vencedora a empresa: 
TRAILER DO BRASIL UNIDADES MOVEIS LTDA - Tipo: ME com o valor global de R 152.850,00 
(cento e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais). Concede-se prazo para recursos. 

Pedra Branca – PB, 29 de dezembro de 2021.
Severino Luiz de Caldas  

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO 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: Contratação de empresa para a execução de serviços para a Im-

plantação de Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas urbanas do município de Pedra 
Branca-PB, referente ao Contrato de Repasse nº 899677/2020/MDR/CAIXA-Operação 1070385-60.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 29 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 027/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos 
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 11 de Janeiro de 2022 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador 
Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://
pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao/ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 29 de dezembro de 2021.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 028/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do pre-

goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor GLOBAL POR LOTE, no dia 11 de Janeiro de 2022 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link 
https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 28 de Dezembro de 2021.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

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: O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - ME – CNPJ 33.966.390/0001-08.
DECISÃO: Fica RESCINDIDO o Contrato nº 01.00087/2021 e IMPEDIDA a empresa O. E. PE-

REIRA BRINQUEDOS - ME – CNPJ 33.966.390/0001-08 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, 29 de dezembro de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00028/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS 
PROVENIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA DE PAGAMENTO GERADA PELO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças. RATIFI-
CAÇÃO: Prefeito, em 01/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA DE 
PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00028/2021. VIGÊNCIA: até 01/12/2026. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Remígio e: CT Nº 00211/2021 - 01.12.21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 470.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 039/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°: 013/2021 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 12 
de janeiro de 2022, às 09h00min (Nove Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Aquisição Parcelada de Combustíveis destinados aos Veículos da Frota Pública 
da Prefeitura do Município de Salgadinho-PB, durante o exercício financeiro de 2022, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

 INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.        

Salgadinho-PB, 29 de dezembro de 2021. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°: 014/2021 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 14 
de janeiro de 2022, às 09h00min (Nove Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Aquisição Parcelada de Lubrificantes destinados aos Veículos da Frota Pública da 
Prefeitura do Município de Salgadinho-PB, durante o exercício financeiro de 2022, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

 INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.        

Salgadinho-PB, 29 de dezembro de 2021. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PESADO (FUMACÊ) PARA ATENDER OS SERVIÇOS 
DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 078/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PESADO (FUMACÊ) PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA VIGI-
LÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS EIRELI
CNPJ: 26.221.566/0001-37
Valor R$: 38.456,00

Santa Rita - PB, 29 de dezembro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS VISAN-
DO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - 
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 81.618.753/0001-67 - Valor R$: 76.500,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 23 de dezembro de 2021.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30901/2021

OBJETO: Aquisição de analisador semi-automático de imunofluorescencia para realização de 
vários testes simultaneamente para o município de São José de Espinharas/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2021. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 3006 1010 -  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP, ODONT. E LABORATORIAIS; ELEMENTO 
DE DESPESA: 44 90 52 214 0000 -  EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro.
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS e 

NILVAN BEZERRA DA COSTA NETO - CNPJ: 32.481.097/0001-98 - R$ 16.910,00.
São José de Espinharas - PB, 27 de Dezembro de 2021.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS  
EXTRATO DE  RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições 
legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Aquisição de analisador 
semi-automático de imunofluorescencia para realização de vários testes simultaneamente para o 
município de São José de Espinharas/PB, conforme Termo de Referência e Adjudicar com base 
nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DV00009/2021, a qual sugere a contratação 
de:  NILVAN BEZERRA DA COSTA NETO - ME  - CNPJ: 32.481.097/0001-98, Valor: R$ 16.910,00.

São José de Espinharas - PB, 27 de Dezembro de 2021. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ABERTURA PROCESSO PENALIDADE

AVISO PRAZO DEFESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021 

Relativo ao pregão acima citado, com objeto: Aquisição de cartuchos, suprimentos, materiais 
e equipamentos de informática em geral, para atender as necessidades de diversas secretarias 
deste município, é aberto procedimento de investigação dos atos para aplicação de penalidade 
à empresa, conforme comprovação nos autos de pedidos realizados sem entrega de mercadoria 
ou de entrega não realizada na íntegra, mesmo a empresa tendo sido convocada. Convoca-se a 
empresa ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.932.000/0001-16, para apresentação de 
defesa e contraditório por infração aos art. 77, 78, e 79 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 
Abre-se prazo recursal de acordo com os termos do Art. 109, Lei 8.666/93 e suas alterações. O 
processo está à disposição dos interessados em dias úteis, das 07:00 às 13:00h, sala da CPL, na 
Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 29 de Dezembro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ABERTURA PROCESSO PENALIDADE

AVISO PRAZO DEFESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021 

Relativo ao pregão acima citado, com objeto: Aquisição de móveis, eletroeletrônicos e eletro-
portáteis destinados a diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas - PB, é aberto 
procedimento de investigação dos atos para aplicação de penalidade à empresa, conforme com-
provação nos autos de pedidos realizados sem entrega de mercadoria ou de entrega não realizada 
na íntegra, mesmo a empresa tendo sido convocada. Convoca-se a empresa ZIB COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.932.000/0001-16, para apresentação de defesa e contraditório dos 
fatos que são imputados, por infração aos art. 77, 78, e 79 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02. 
Abre-se prazo recursal de acordo com os termos do Art. 109, Lei 8.666/93 e suas alterações. O 
processo está à disposição dos interessados em dias úteis, das 07:00 às 13:00h, sala da CPL, na 
Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 29 de Dezembro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021

OBJETO: Contratação de empresa para reforma e ampliação de Diversas Escolas Municipais 
no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. LICITANTES HABILITADOS: A. B. CONSTRU-
COES EIRELI; COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; CONSFOR CONSTRUTORA 
FORTALEZA LTDA; CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI; F V DOS SANTOS 
EIRELI; FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES EIRELI; GUSTAVO ULISSES DA LUZ BAR-
ROS; TORRES CONSTRUCOES LTDA.. LICITANTES INABILITADOS: APN CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; GR 
CONSTRUTORA EIRELI; HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; MOURA 
E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA –; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; SERRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 06/01/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose 
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Dezembro de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 00056/2021
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Pavimentação de Diversas Ruas 
na zona urbana do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Conforme Transferência 
Especial 09032021 – 011379 - Ministério da Economia. Que a após a analises dos recursos impe-
trado pelas Empresas: FM SERVIÇOS LTDA CNPJ 24.658.568/0001-62 e APN CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELLI CNPJ 08.317.848/0001.50 - Produziu o seguinte relatório: Decidiu pelo não 
recebimento em comento, de modo que seja INDEFERIDO os pedidos formulados pelas recorrentes, 
devendo ser mantida a decisão que a declarou INABILITADA. 

 JULGAR PROCEDENTE e dar conhecimento dos recursos impetrados pelas empresas TOR-
RES CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNPJ 14.313.165/0001-28 e FV DOS SANTOS EIRELLI CNPJ 
33.665.164/0001-97 - Produziu o seguinte relatório: Decidiu pelo recebimento em comento, de modo 
que seja DEFERIDO os pedidos formulados pela recorrente, devendo reformulada a decisão que 
a declarou INABILITADA e JULGAR PROCEDENTE, tornando – as HABILITADAS. Ficando assim 
mantido o prazo para o dia 06/01/2022, as 10:00. O Prosseguimento do Certame para abertura dos 
envelopes de Propostas da TP 0007/2021. A íntegra do julgamento de recurso encontra se no setor 
de Licitações desta Prefeitura, situada a Rua Jose Rodrigues Coura, 0053, centro, São Sebastião 
de Lagoa de Roça, onde os licitantes poderão obter vistas. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Dezembro de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021
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 
AD00002/2021, oriunda da Ata de Registros de Preços n° RP 0001/2021 da Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba, cujo objetivo é a Aquisição de Material Permanente: veículos para a Educação 
deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: FIORI VEICOLO S/A – 
CNPJ: 35.715.234/0008-76 - R$ 353.471,92.

Solânea - PB, 29 de Dezembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Material Permanente: veículos para a Educação deste Município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2021 - Ata de Registros de Preços 
n° RP 0001/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 0006/2021, 
realizado pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Solânea: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.101(1113)/12.361.2005.10169
1(1130). ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52.99. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00390/2021 – 29.12.2021 - FIORI VEICOLO S/A – CNPJ: 35.715.234/0008-76 - R$ 353.471,92.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 

hs do dia 17 de Janeiro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas a Tomada de 
Preços nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa de construção civil, para execução 
dos serviços de construção de 01 (Uma) Unidade Básica de Saúde – Tipo I, localizado no distrito 
Mata Virgem, na zona rural do Município de Umbuzeiro – PB. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 29 de Dezembro de 2021
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
PROCESSO Nº 19.000.026480.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE 
E LIMPEZA, destinado aos órgãos: CASA MILITAR DO GORVENADOR - CMG E LABORATÓRIO 
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRAS.GOV.BR) - UASG Nº 

925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 900702021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
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 2ª chamada da licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@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 21-01222-6.
João Pessoa, 29 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
ERRATA

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 na publicação do 
dia 29/12/2021, onde se lê “ João Pessoa, 28 de novembro de 2021”, leia-se: “ João Pessoa, 28 
de dezembro de 2021”.

João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2123042 CPF: 395865964XX, CONTRATO: 2150102 CPF: 121659684XX, 
CONTRATO: 2132728 CPF: 839833764XX, CONTRATO: 2145036 CPF: 031117864XX, 
CONTRATO: 2192555 CPF: 074401714XX, CONTRATO: 2109903 CPF: 089880044XX, 
CONTRATO: 2108469 CPF: 873558094XX, CONTRATO: 2612008 CPF: 175754844XX, 
CONTRATO: 2165762 CPF: 032102874XX, CONTRATO: 2169988 CPF: 044639274XX, 
CONTRATO: 0242511 CPF: 086975744XX, CONTRATO: 0211261 CPF: 576501364XX, 
CONTRATO: 2101131 CPF: 103523264XX, CONTRATO: 2174467 CPF: 071959344XX, 
CONTRATO: 0229269 CPF: 917393494XX, CONTRATO: 2108450 CPF: 708137144XX, 
CONTRATO: 0228027 CPF: 556987004XX, CONTRATO: 6103188 CPF: 514859074XX, 
CONTRATO: 2229510 CPF: 714293864XX, CONTRATO: 2198160 CPF: 111972334XX, 
CONTRATO: 0200050 CPF: 132881134XX, CONTRATO: 6103422 CPF: 027432554XX, 
CONTRATO: 4101699 CPF: 009459774XX, CONTRATO: 2195569 CPF: 135470904XX, 
CONTRATO: 1200072 CPF: 409036644XX, CONTRATO: 0200245 CPF: 486653044XX, 

CONTRATO: 2190988 CPF: 733429804XX, CONTRATO: 2218558 CPF: 164343094XX, 
CONTRATO: 21101202 CPF: 123396094XX, CONTRATO: 2117753 CPF: 022343394XX, 
CONTRATO: 2197126 CPF: 138663614XX, CONTRATO: 0212789 CPF: 008963734XX, 
CONTRATO: 2155048 CPF: 617288193XX, CONTRATO: 0212798 CPF: 298986254XX, 
CONTRATO: 2237933 CPF: 049507284XX, CONTRATO: 2184085 CPF: 137139724XX, 
CONTRATO: 2141244 CPF: 129381534XX, CONTRATO: 2226881 CPF: 114166384XX, 
CONTRATO: 2168400 CPF: 062139554XX, CONTRATO: 2179129 CPF: 753279534XX, 
CONTRATO: 0247208 CPF: 178321874XX, CONTRATO: 2163730 CPF: 109246424XX, 
CONTRATO: 5400044 CPF: 280499598XX, CONTRATO: 2109354 CPF: 700740254XX, 
CONTRATO: 2137270 CPF: 033425354XX, CONTRATO: 2136214 CPF: 118705314XX, CON-
TRATO: 2157894 CPF: 110542414XX, CONTRATO: 2151386 CPF: 718303524XX, CONTRA-
TO: 4103252 CPF: 423819594XX, CONTRATO: 2165993 CPF: 103523274XX, CONTRATO: 
0301827 CPF: 144136044XX, CONTRATO: 6201905 CPF: 450900684XX, CONTRATO: 
2200119 CPF: 110945844XX, CONTRATO: 2100438 CPF: 112667234XX, CONTRATO: 2100831 
CPF: 072981374XX, CONTRATO: 2119050 CPF: 109254594XX, CONTRATO: 2212983 CPF: 
061698824XX, CONTRATO: 2190977 CPF: 111119954XX, CONTRATO: 2139917 CPF: 211605114XX, 
CONTRATO: 4102828 CPF: 396424964XX, CONTRATO: 2209955 CPF: 708934994XX, 
CONTRATO: 0212211 CPF: 380227704XX, CONTRATO: 2101840 CPF: 105769424XX, 
CONTRATO: 2166461 CPF: 024583024XX, CONTRATO: 2136436 CPF: 504357444XX, 
CONTRATO: 2202554 CPF: 115889764XX, CONTRATO: 2164811 CPF: 134980634XX, CON-
TRATO: 2164695 CPF: 112003174XX, CONTRATO: 2203935 CPF: 092105204XX, CONTRA-
TO: 2225554 CPF: 137557924XX, CONTRATO: 2101699 CPF: 107081684XX, CONTRATO: 
2602197 CPF: 103073254XX, CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 2153388 
CPF: 709802434XX, CONTRATO: 2172346 CPF: 054858814XX, CONTRATO: 0222187 
CPF: 752920764XX, CONTRATO: 2118978 CPF: 122501734XX, CONTRATO: 2225101 CPF: 
115441824XX, CONTRATO: 2176556 CPF: 126336204XX, CONTRATO: 1213523 CPF: 
468165344XX, CONTRATO: 2195276 CPF: 068882174XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 1209370 CPF: 110170744XX, CONTRATO: 2188595 CPF: 059449854XX, CON-
TRATO: 2181844 CPF: 083819114XX, CONTRATO: 2143385 CPF: 047135044XX, CONTRATO: 
6203005 CPF: 789013594XX, CONTRATO: 6100456 CPF: 078111658XX, CONTRATO: 2138988 
CPF: 733477524XX, CONTRATO: 2228665 CPF: 034567154XX, CONTRATO: 2205621 CPF: 
380517024XX, CONTRATO: 2161280 CPF: 414302204XX, CONTRATO: 1201734 CPF: 
010641724XX, CONTRATO: 2114195 CPF: 738453104XX, CONTRATO: 2157809 CPF: 
070185584XX, CONTRATO: 2125204 CPF: 118257994XX, CONTRATO: 2101227 CPF: 
035372984XX, CONTRATO: 2205930 CPF: 136740574XX, CONTRATO: 2133107 CPF: 
012450714XX, CONTRATO: 0212754 CPF: 020385104XX, CONTRATO: 2170290 CPF: 
121190424XX, CONTRATO: 4102954 CPF: 034669124XX, CONTRATO: 1202732 CPF: 
442012734XX, CONTRATO: 2189201 CPF: 293758602XX, CONTRATO: 4103814 CPF: 
503877154XX, CONTRATO: 2132243 CPF: 032264824XX, CONTRATO: 1208199 CPF: 
759632804XX, CONTRATO: 2612497 CPF: 176598404XX, CONTRATO: 2208742 CPF: 
118695064XX, CONTRATO: 2186444 CPF: 117037454XX, CONTRATO: 2610414 CPF: 
109770334XX, CONTRATO: 0503531 CPF: 132067534XX, CONTRATO: 6200980 CPF: 
691476204XX, CONTRATO: 2171283 CPF: 105032544XX, CONTRATO: 2232865 CPF: 
873298754XX, CONTRATO: 2122956 CPF: 106330564XX, CONTRATO: 2224985 CPF: 
097438704XX, CONTRATO: 0211253 CPF: 089161364XX, CONTRATO: 2210097 CPF: 
703128464XX, CONTRATO: 2100564 CPF: 109155824XX, CONTRATO: 2222004 CPF: 
134164514XX, CONTRATO: 2118943 CPF: 395526754XX, CONTRATO: 2222908 CPF: 
021503274XX, CONTRATO: 2126117 CPF: 010065874XX, CONTRATO: 2608017 CPF: 
025837004XX, CONTRATO: 2147350 CPF: 977441744XX, CONTRATO: 2175552 CPF: 
826955714XX, CONTRATO: 2131035 CPF: 038794054XX, CONTRATO: 2401945 CPF: 
060458844XX, CONTRATO: 21103128 CPF: 147595034XX, CONTRATO: 4103037 CPF: 
104635728XX, CONTRATO: 2219734 CPF: 136331754XX, CONTRATO: 1200118 CPF: 
072563024XX, CONTRATO: 2612232 CPF: 055703004XX, CONTRATO: 2142948 CPF: 
711117064XX, CONTRATO: 4100810 CPF: 007582144XX, CONTRATO: 4102337 CPF: 
028395424XX, CONTRATO: 5300232 CPF: 109208814XX, CONTRATO: 2125648 CPF: 
010050384XX, CONTRATO: 2164201 CPF: 009002174XX, CONTRATO: 2143806 CPF: 
155219844XX, CONTRATO: 2152238 CPF: 109786154XX, CONTRATO: 2167067 CPF: 
138708954XX, CONTRATO: 0229038 CPF: 396694164XX, CONTRATO: 2117940 CPF: 
020451554XX, CONTRATO: 2702082 CPF: 487888724XX, CONTRATO: 2178289 CPF: 
082716004XX, CONTRATO: 21104969 CPF: 071961654XX, CONTRATO: 1203740 CPF: 
554194104XX, CONTRATO: 2143398 CPF: 134346014XX, CONTRATO: 6203034 CPF: 
020421504XX, CONTRATO: 21103931 CPF: 149610334XX, CONTRATO: 2126979 CPF: 
424811394XX, CONTRATO: 2172688 CPF: 055929264XX, CONTRATO: 0500083 CPF: 
008068614XX, CONTRATO: 2135690 CPF: 146376264XX, CONTRATO: 2137243 CPF: 
109229004XX, CONTRATO: 2239583 CPF: 206935754XX, CONTRATO: 2216290 CPF: 
116252544XX, CONTRATO: 2126355 CPF: 288197304XX, CONTRATO: 2167657 CPF: 
324693064XX, CONTRATO: 0502584 CPF: 018937324XX, CONTRATO: 2141969 CPF: 
135300314XX, CONTRATO: 2232870 CPF: 117729224XX, CONTRATO: 21104866 CPF: 
030332814XX, CONTRATO: 0501231 CPF: 067648724XX, CONTRATO: 2223254 CPF: 
070875574XX, CONTRATO: 0501136 CPF: 929932494XX, CONTRATO: 6106215 CPF: 
288306794XX, CONTRATO: 6105816 CPF: 008595234XX, CONTRATO: 0501080 CPF: 
059209733XX, CONTRATO: 2172190 CPF: 119946524XX, CONTRATO: 0501668 CPF: 
042571664XX, CONTRATO: 2110293 CPF: 035740274XX, CONTRATO: 2160516 CPF: 
702892394XX, CONTRATO: 4201068 CPF: 869967204XX, CONTRATO: 2164913 CPF: 
107090284XX, CONTRATO: 0501587 CPF: 021866484XX, CONTRATO: 2141211 CPF: 
044177794XX, CONTRATO: 2169475 CPF: 025328534XX, CONTRATO: 1202752 CPF: 
518566464XX, CONTRATO: 0241435 CPF: 070470817XX, CONTRATO: 1207282 CPF: 
674671134XX, CONTRATO: 6201424 CPF: 953830264XX, CONTRATO: 2188395 CPF: 
028194914XX, CONTRATO: 2232956 CPF: 023927204XX, CONTRATO: 1202815 CPF: 
488594004XX, CONTRATO: 2182223 CPF: 711576574XX, CONTRATO: 1214747 CPF: 
142038984XX, CONTRATO: 4200951 CPF: 025215274XX, CONTRATO: 4200736 CPF: 
029079284XX, CONTRATO: 2149565 CPF: 046374534XX, CONTRATO: 2105702 CPF: 
125972884XX, CONTRATO: 2604362 CPF: 166437644XX, CONTRATO: 2189961 CPF: 
142963654XX, CONTRATO: 2179154 CPF: 024624484XX, CONTRATO: 2145701 CPF: 
702116794XX, CONTRATO: 2194001 CPF: 056631694XX, CONTRATO: 2185799 CPF: 
079834194XX, CONTRATO: 2199340 CPF: 138274604XX, CONTRATO: 2228765 CPF: 
708751844XX, CONTRATO: 2107274 CPF: 885148624XX, CONTRATO: 2500360 CPF: 
058074504XX, CONTRATO: 2226124 CPF: 713190524XX, CONTRATO: 2172913 CPF: 
134471914XX, CONTRATO: 6107419 CPF: 886028774XX, CONTRATO: 2188411 CPF: 
003403164XX, CONTRATO: 0501465 CPF: 977971894XX, CONTRATO: 2158184 CPF: 
121758334XX, CONTRATO: 4200770 CPF: 062606184XX, CONTRATO: 2151415 CPF: 
468400014XX, CONTRATO: 2209969 CPF: 126973134XX, CONTRATO: 2172238 CPF: 
725907184XX, CONTRATO: 2181017 CPF: 100728714XX, CONTRATO: 2219667 CPF: 
151316534XX, CONTRATO: 2151602 CPF: 119946374XX, CONTRATO: 2187717 CPF: 
108817934XX, CONTRATO: 2220873 CPF: 700478154XX, CONTRATO: 2149713 CPF: 
008913944XX, CONTRATO: 0502699 CPF: 602895894XX, CONTRATO: 2109081 CPF: 
134967574XX, CONTRATO: 6106283 CPF: 325428284XX, CONTRATO: 2169148 CPF: 
876853704XX, CONTRATO: 4200417 CPF: 238095234XX, CONTRATO: 2239176 CPF: 
154674784XX, CONTRATO: 1202778 CPF: 678771768XX, CONTRATO: 6202184 CPF: 
110585604XX, CONTRATO: 2608561 CPF: 052104411XX, CONTRATO: 6102690 CPF: 
839985864XX, CONTRATO: 2145064 CPF: 064930634XX, CONTRATO: 2602463 CPF: 
840972644XX, CONTRATO: 2141172 CPF: 131365324XX, CONTRATO: 21101236 CPF: 
136845994XX, CONTRATO: 6101713 CPF: 080707754XX, CONTRATO: 2172121 CPF: 
674036464XX, CONTRATO: 0505827 CPF: 109531594XX, CONTRATO: 1214560 CPF: 
204332204XX, CONTRATO: 1202355 CPF: 238081014XX, CONTRATO: 2132802 CPF: 
121788744XX, CONTRATO: 0504858 CPF: 338049234XX, CONTRATO: 4102040 CPF: 
024591994XX, CONTRATO: 6102715 CPF: 181145554XX, CONTRATO: 1204198 CPF: 
025846584XX, CONTRATO: 2192579 CPF: 095626414XX, CONTRATO: 2158453 CPF: 
009672494XX, CONTRATO: 0503914 CPF: 067042154XX, CONTRATO: 2225369 CPF: 
126944324XX, CONTRATO: 4104006 CPF: 276436704XX, CONTRATO: 1213640 CPF: 
441551664XX, CONTRATO: 2174613 CPF: 110371354XX, CONTRATO: 1205742 CPF: 
032313304XX, CONTRATO: 2163863 CPF: 409068844XX, CONTRATO: 2702084 CPF: 
178122144XX, CONTRATO: 2156262 CPF: 155058264XX, CONTRATO: 0230484 CPF: 
342849584XX, CONTRATO: 1213157 CPF: 022758424XX, CONTRATO: 0229047 CPF: 
449153064XX, CONTRATO: 0246911 CPF: 451462174XX, CONTRATO: 2120173 CPF: 
111977024XX, CONTRATO: 0200279 CPF: 468432804XX, CONTRATO: 6101754 CPF: 
008666234XX, CONTRATO: 2150277 CPF: 343369584XX, CONTRATO: 2103064 CPF: 
058881117XX, CONTRATO: 2127205 CPF: 283367634XX, CONTRATO: 6103784 CPF: 
034601054XX, CONTRATO: 2194262 CPF: 910152604XX, CONTRATO: 2189794 CPF: 
760379594XX, CONTRATO: 6202317 CPF: 218411284XX, CONTRATO: 2138059 CPF: 
102304144XX, CONTRATO: 2133760 CPF: 009834914XX, CONTRATO: 2165132 CPF: 
122649734XX, CONTRATO: 2105513 CPF: 885106204XX, CONTRATO: 4200990 CPF: 
007358814XX, CONTRATO: 0200407 CPF: 715285554XX, CONTRATO: 2126215 CPF: 
052909344XX, CONTRATO: 2610427 CPF: 008160104XX, CONTRATO: 2125311 CPF: 
009612104XX, CONTRATO: 0241484 CPF: 029815314XX, CONTRATO: 2111315 CPF: 
133316394XX, CONTRATO: 2228121 CPF: 013072534XX, CONTRATO: 0505828 CPF: 
160608144XX, CONTRATO: 2214268 CPF: 021194664XX, CONTRATO: 2198536 CPF: 
708328904XX, CONTRATO: 4104575 CPF: 013104784XX, CONTRATO: 0501644 CPF: 
084333384XX, CONTRATO: 6200190 CPF: 012316014XX, CONTRATO: 1211019 CPF: 
713436364XX, CONTRATO: 2182709 CPF: 085080554XX, CONTRATO: 2198957 CPF: 
124103844XX, CONTRATO: 2122114 CPF: 071408364XX, CONTRATO: 2238049 CPF: 
704616504XX, CONTRATO: 0247130 CPF: 058830084XX, CONTRATO: 2199352 CPF: 
120459044XX, CONTRATO: 4200915 CPF: 042409054XX, CONTRATO: 1202826 CPF: 
468421104XX, CONTRATO: 2173702 CPF: 029281614XX, CONTRATO: 2200966 CPF: 
712167094XX, CONTRATO: 2207680 CPF: 042102654XX, CONTRATO: 2114630 CPF: 
091496654XX, CONTRATO: 4104652 CPF: 021856664XX, CONTRATO: 2106437 CPF: 
126138184XX, CONTRATO: 2199037 CPF: 138997414XX, CONTRATO: 2160921 CPF: 
704288264XX, CONTRATO: 0500316 CPF: 132462914XX, CONTRATO: 2172794 CPF: 
711984294XX, CONTRATO: 2162382 CPF: 308721894XX, CONTRATO: 0500216 CPF: 
026466187XX, CONTRATO: 2139067 CPF: 110371224XX, CONTRATO: 2101028 CPF: 
091740654XX, CONTRATO: 1203937 CPF: 690903514XX, CONTRATO: 2607796 CPF: 
171738534XX, CONTRATO: 2170665 CPF: 797470004XX, CONTRATO: 2109730 CPF: 
106808044XX, CONTRATO: 2226651 CPF: 952203304XX, CONTRATO: 6105386 CPF: 
012188974XX, CONTRATO: 2123715 CPF: 451441844XX, CONTRATO: 2238441 CPF: 
014160104XX, CONTRATO: 0505438 CPF: 087091304XX, CONTRATO: 0504897 CPF: 
007550484XX, CONTRATO: 2118115 CPF: 705204034XX, CONTRATO: 2106400 CPF: 
091902364XX, CONTRATO: 0240344 CPF: 675001534XX, CONTRATO: 0505853 CPF: 
008264974XX, CONTRATO: 0503210 CPF: 379712554XX, CONTRATO: 0228927 CPF: 
132704514XX, CONTRATO: 2183546 CPF: 387325748XX, CONTRATO: 2183771 CPF: 
089674804XX, CONTRATO: 2186936 CPF: 010414814XX, CONTRATO: 0222731 CPF: 
092218834XX, CONTRATO: 0229053 CPF: 343713384XX, CONTRATO: 2170314 CPF: 
077600304XX, CONTRATO: 6103067 CPF: 027297084XX, CONTRATO: 2110978 CPF: 
078533514XX, CONTRATO: 2130690 CPF: 070050134XX, CONTRATO: 0505725 CPF: 
029785214XX, CONTRATO: 4104122 CPF: 953851424XX, CONTRATO: 2201467 CPF: 
007936674XX, CONTRATO: 2112932 CPF: 091041484XX, CONTRATO: 1207133 CPF: 
611123218XX, CONTRATO: 2200020 CPF: 119105354XX, CONTRATO: 6105940 CPF: 
760147624XX, CONTRATO: 0501090 CPF: 162121004XX, CONTRATO: 2114843 CPF: 
052909424XX, CONTRATO: 0223027 CPF: 225563894XX, CONTRATO: 2152042 CPF: 
396574004XX, CONTRATO: 6201589 CPF: 079627107XX, CONTRATO: 2202069 CPF: 
374269584XX, CONTRATO: 2210914 CPF: 112733064XX, CONTRATO: 2600118 CPF: 
052992834XX, CONTRATO: 2106004 CPF: 702116874XX, CONTRATO: 1202357 CPF: 
009689194XX, CONTRATO: 2172643 CPF: 105327794XX, CONTRATO: 2606787 CPF: 
164599684XX, CONTRATO: 0501460 CPF: 324807924XX, CONTRATO: 2216491 CPF: 
009789664XX, CONTRATO: 2612627 CPF: 032196644XX, CONTRATO: 1208529 CPF: 
308494384XX, CONTRATO: 2118518 CPF: 122341524XX, CONTRATO: 2165225 CPF: 
048105184XX, CONTRATO: 2186441 CPF: 112949784XX, CONTRATO: 2146905 CPF: 
039512013XX, CONTRATO: 2127190 CPF: 110292514XX, CONTRATO: 2152153 CPF: 
088106034XX, CONTRATO: 2157425 CPF: 019514694XX, CONTRATO: 0500179 CPF: 
552420814XX, CONTRATO: 2132298 CPF: 024401604XX, CONTRATO: 0207242 CPF: 
517368884XX, CONTRATO: 4101043 CPF: 144283184XX, CONTRATO: 2602232 CPF: 
109998984XX, CONTRATO: 0228211 CPF: 021813284XX, CONTRATO: 2100832 CPF: 
870140174XX, CONTRATO: 2152716 CPF: 095786404XX, CONTRATO: 1210430 CPF: 
131740374XX, CONTRATO: 6103786 CPF: 054997704XX, CONTRATO: 2239610 CPF: 
134468814XX, CONTRATO: 2137420 CPF: 691495694XX, CONTRATO: 2162407 CPF: 
095305324XX, CONTRATO: 2232869 CPF: 103365584XX, CONTRATO: 2134349 CPF: 
701220044XX, CONTRATO: 4102049 CPF: 673915754XX, CONTRATO: 2170963 CPF: 
093065314XX, CONTRATO: 2135972 CPF: 717579544XX, CONTRATO: 6203099 CPF: 
240853754XX, CONTRATO: 2235862 CPF: 010942224XX, CONTRATO: 2120106 CPF: 
119380544XX, CONTRATO: 0504876 CPF: 030964554XX, CONTRATO: 2146439 CPF: 
079542834XX, CONTRATO: 2182545 CPF: 121938334XX, CONTRATO: 2238779 CPF: 
162983794XX, CONTRATO: 2612350 CPF: 145455934XX, CONTRATO: 6201995 CPF: 
299695814XX, CONTRATO: 2154002 CPF: 105868514XX, CONTRATO: 4104464 CPF: 
768259224XX, CONTRATO: 0501478 CPF: 072752184XX, CONTRATO: 2600011 CPF: 
122417424XX, CONTRATO: 2141591 CPF: 135010274XX, CONTRATO: 6105636 CPF: 
072452464XX, CONTRATO: 2184185 CPF: 176134854XX, CONTRATO: 2122938 CPF: 
000899164XX, CONTRATO: 2190110 CPF: 379937044XX
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2021
PROCESSO Nº 23.901.000048.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO, DEVENDO SER HOMOLOGADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO 
CIVIL (ANAC), CONFORME REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL NO 145 (RBAC 
145), COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL E TÉCNICOS PRÓPRIOS E HABILITADOS PARA 
PRESTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA A 
AERONAVE PIPER SARATOGA, destinado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA 
(CBMPB), conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 13/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02524-3
João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO POR OUTROS MOTIVOS Nº 

DP058/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Outros Motivos nº DV058/2021, nos 
termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que objetiva: 
Contratação de direta da pessoa jurídica Nerivaldo da Costa Pessoa-ME (Pro Medicina), CNPJ: 
70.099.924/0001-72, para Aquisição de 01 (um) aparelho de Raio “X” usado (devendo está em 
perfeito funcionamento), Aquisição de 01 (uma) processadora automática para filmes de Raio X 
usado (devendo está em perfeito funcionamento), e aquisição dos seguintes acessórios “novos”: 
Avental, protetor de tireóide e diversos chassis, para ser utilizado pelos coremense que precisarem 
desse tipo de equipamento, com a devida prescrição medica, através da Secretaria de Saúde 
deste Município, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição 
de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Nerivaldo da Costa 
Pessoa-ME (Pro Medicina), CNPJ: 70.099.924/0001-72, Rua Doutor Vasconcelos, 218, Alto Bran-
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co, CEP: 58.401-624, Campina Grande-PB, com o valor total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil reais), que será pago em 03 (três) parcelas, conforme a seguir: 1ª) parcela no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que será pago em até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da 
assinatura do contrato; 2ª) parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que será pago em até 
30 (trinta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato; 3ª Parcela e última no valor de 
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que será pago em até 60 (sessenta) dias corridos, contado 
a partir da assinatura do contrato. Fundamentação: Inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 20 de dezembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 461/2021
Processo Administrativo Nº 192/2021. Dispensa Por Outros Motivos Nº 058/2021. Contratante: 

Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Nerivaldo da Costa Pessoa-ME (Pro Medicina), CNPJ: 
70.099.924/0001-72. Objeto: Aquisição de 01 (um) aparelho de Raio “X” usando (devendo está 
em perfeito funcionamento), Aquisição de 01 (uma) processadora automática para filmes de Raio 
X usado (devendo está em perfeito funcionamento, e aquisição dos seguintes acessórios “novos”: 
Avental, protetor de tireóide e diversos chassis, para ser utilizado pelos coremense que precisarem 
desse tipo de equipamento, com a devida prescrição medica, através da Secretaria de Saúde deste 
Município. Valor total contratado: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Serão por conta da 
contratada as despesas com transporte, as instalações dos equipamentos e os acessórios acima 
citados e inclusive as despesas com orientação técnica para adequação do local que será indicado 
pela Secretaria de Saúde. Serão por conta da contratante todas as despesas com materiais e 
mão-de-obra que serão usados na preparação da infraestrutura do local onde serão instalados os 
equipamentos e acessórios. O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas 
neste instrumento, proposta apresentada, Dispensa Por Outros Motivos nº DP058/2021 e instruções 
do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, 
independente de transcrição. Forma de pagamento: Será pago em 03 (três) parcelas, conforme a 
seguir: 1ª) parcela no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis, contado a partir da assinatura do contrato; 2ª) parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) que será pago em até 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato; 
3ª Parcela e última no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que será pago em até 60 
(sessenta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato. Recursos: Recursos próprios 
(Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB e Recursos próprios (Diversos) Secretaria de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde. Unidade orçamentária: QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a 
lei orçamentaria anual aprovada para o exercício seguinte. Início dos serviços: Em até 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da assinatura deste. Prazo de entrega dos equipamentos e acessórios 
funcionado: Em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura deste, podendo 
ser prorrogado por igual período, caso seja necessário. Vigência do contrato: Será de 01 (um) ano, 
considerado da data de sua assinatura, para o cumprimento da garantia (equipamentos e acessórios) 
ofertada na proposta de preços da contratada. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) 
e o Sr. Nerivaldo da Costa Pessoa (Pela contratada).

Coremas/PB, 27 de dezembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva - Prefeito

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 077/2021

REGISTRO Nº 21-02570-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO EM SERTÃOZINHO/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 18 de janeiro de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

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, RLI = LIA Nº2541/19 = PROC: 19-5540 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ES-
GOTAMENTO SANITÁRIO – SES = IT: 8.413.795,32 = AC: 55M² = NE: 15 = L/ATV: BAIRRO DO 
VALENTINA FIGUEIREDO, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2021-009655/TEC/LI-8273.

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, RLI = LIA: 364/20 = PROC: 19-5341 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
= AC: 83,9M² = NE: 18 = L/ATV: CONJUNTO CIDADE VERDE, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 
2021-009660/TEC/LI-8275.

A ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 03.635.390/0001-64, torna público 
que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LI – 
Licença de Instalação, para construção de uma Edificação Residencial Multifamiliar, situada à AV 
OCEANO ATLANTICO, LOTE 16 QUADRA 16, LOT. INTERMARES - Cabedelo-PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

A empresa AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA,CNPJ: 42.917.091/0001-74, torna público que requereu 
da SEMAM/PMJP – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João PessoaaLICENÇA DE OPERA-
ÇÃO - LO, para funcionamento de sua atividade (Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas), 
situado na Rua Maria Prezotto Pucci, 187. Distrito Industrial, João Pessoa/PB. CEP: 58.082-011. 
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

JRA CONSTRUTORA LTDA, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, A LICENÇA PRÉVIA, PARA UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR
SITUADA Á RUA CAPITÃO SEVERINO CESARINO DA NOBREGA, S/Nº, JARDIM SÃO PAULO, 
JOÃO PESSOA - PARAÍBA

JRA CONSTRUTORA LTDA, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM – SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, A LICENÇA PRÉVIA, PARA UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR 
SITUADA Á RUA OLDENA CARNEIRO PEREIRA DE MELO, S/Nº, BAIRRO JARDIM OCEANIA, 
JOÃO PESSOA - PARAÍBA.
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