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Redução no prazo foi anunciada ontem pela Secretaria de Estado da Saúde e já está valendo; hoje, será realizado mais um “Dia D” contra a Covid-19. Página 6

Dose de reforço agora é após quatro meses

Investimento em saúde chegou 
a R$ 1,4 bi este ano na Paraíba
Valor aplicado em ações, como abertura de leitos e compra de equipamentos, corresponde a 12,06% da arrecadação. Página 4

Infraestrutura João Azevêdo realiza visita técnica 
a obras nas cidades de João Pessoa e Cabedelo. Página 3

Relator destina R$ 16,7 bi 
para o orçamento secreto

Paraíba
Matrículas da rede pública 
começam dia 3 de janeiro
Secretaria de Estado da Educação divulgou cronograma 
ontem; processo poderá ser feito pela internet. Página 8

Parecer do deputado Hugo Leal também inclui R$ 5,1 bilhões 
para o fundo eleitoral no Orçamento de 2022 Página 15
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Governo do Estado anuncia 
projetos para 20 municípios
Serão investidos mais de R$ 7 milhões na construção de 
33 passagens molhadas em comunidades rurais. Página 4

Geral

Brasil

 Colunas

É tempo de Natal, tempo de ler ou reler Ana 
Maria Machado. A melhor maneira de presentear 
a autora na passagem dos seus 80 anos é ler e 

divulgar os seus livros   Página 11
Neide Medeiros Santos 

Quando era pequena, as lágrimas apareciam 
por uma melancolia infantil. Não gostava do 

Natal, embora fosse o aniversário da 
minha mãe  Página 10

Ana Adelaide Peixoto

NA PARAÍBA*

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

----

22.213.762

274.702.686

----

617.803

5.354.456

CASOS vACINAS APLICADAS

----

324.846.680

8.471.850.118
Após show Quatro integrantes da banda do cantor sertanejo 
Gusttavo Lima ficam feridos em acidente na Paraíba. Página 7

Foto: Reprodução/redes sociais

Dança contemporânea Balé Cidade de Campina Grande apresenta 
coprodução internacional que reúne profissionais de Brasil, Chile e Espanha. Página 9
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Cultura
Foto: Evandro Pereira

Policiais militares paraibanos 
vão pagar menos à Previdência
Lei aprovada na Assembleia Legislativa adequa a Paraíba à 
legislação federal que reestrutura a carreira militar. Página 13

Política

Comunidade São Rafael Programa João Pessoa Sustentável 
deve realocar cerca de 200 famílias para construção de parque linear. Página 5
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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 casos, nem vacinação.
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O ativismo político desregrado e sem propósito é um dos com-
ponentes da recente crise que se instalou na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, a Anvisa, cujos funcionários estão recebendo 
ameaças de morte por meio das redes sociais. A grande pergunta 
é: o que deflagrou essa escalada de violência contra os membros da 
agência que aprovaram a aplicação da vacina Pfizer contra a Covid-19 
em crianças de 5 a 11 anos?  

Não é coincidência que as ameaças tenham recrudescido justa-
mente após o presidente Jair Bolsonaro criticar a aprovação, pelo 
órgão, da vacinação de crianças e cobrar, de forma extraoficial, o que 
não se coaduna com a postura de um chefe de estado, a divulgação 
dos nomes dos técnicos que anuíram pela aprovação da imunização 
dessas faixas etárias.  

A declaração do presidente, por meio da imprensa, foi uma prática 
condenável, uma vez que ele quis, de modo deliberado, expor os técnicos 
da agência à execração pública, sob o falso argumento de que a decisão 
põe em risco a saúde das crianças. Mas, como de costume, não apresen-
tou nenhuma prova científica que desse sustentação ao seu argumento.  
O que entende o presidente de ciência e de análise vacinal, que é uma 
atribuição da Anvisa, para tecer críticas à decisão do órgão? Nada.     

É importante destacar que a Anvisa não tomou essa decisão de 
afogadilho, por pressão. O órgão teve como sustentáculo ao seu po-
sicionamento um estudo realizado com 2.250 crianças, que foram 
divididas em dois grupos. Desse total, dois terços receberam vacina 
da Pfizer e um terço tomou placebo, substância que não gera nenhum 
efeito no organismo, que é um procedimento padrão de todas as pes-
quisas feitas no mundo para a constatação da eficácia de determinado 
medicamento ou vacina. No caso em questão, a pesquisa comprovou 
que o imunizante da Pfizer é seguro e eficaz. 

A própria direção da Anvisa, cujo presidente, Antonio Barra Torres, 
está rompido com o governo, considerou a declaração de Bolsonaro 
como um ato de ameaça velada, declaração esta que incentivou grupos 
antivacina a deflagrarem uma escalada de ameaças de morte explíci-
tas contra funcionários da agência. 

O que se espera é que o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, e a Polícia Federal, que já foram provocados pela direção da An-
visa, adotem providências para garantir a integridade dos técnicos 
do órgão.  

Ativismo contra a ciência É o que tenho a dizer 
Eu o conheci em 1975 quando era 

funcionário  da Assembleia Legislativa da 
Paraíba,  na gestão do intrépido deputado 
Waldir dos Santos Lima, um dos grandes 
valores da política paraibana.  Severino 
Ramalho Leite era deputado estadual 
atuante, inquieto, com presença assídua 
na tribuna ou no microfone de apartes, 
abordando, com autoridade e destemor, 
temas de interesse público, sobretudo 
para a região de Bananeiras, berço de 
sua atuação política, onde enfrentava as 
grandes oligarquias que dominavam a 
política do município. 

Esta semana fui presenteado com 
o seu livro autobiográfico, 
“Era o que eu tinha a dizer”, 
uma obra indispensável 
para quem deseja entender 
a política da Paraíba numa 
de suas fases mais ricas e 
criativas. Na apresentação 
da obra, o autor faz a res-
salva: 

- Nunca me julguei tão 
importante que merecesse 
deixar as minhas memó-
rias à posteridade. Mas vivi 
coisas que carecem ser lem-
bradas. Ao meu redor, fatos 
e costumes da minha época, 
assinala. 

Em verdade, como protagonista ou 
coadjuvante, Ramalho Leite teve parti-
cipação influente em fatos marcantes 
da nossa história contemporânea. Como 
parlamentar, integrou o  chamado Grupo 
Rebelde que, durante o regime militar, 
na Presidência do poderoso general 
Ernesto Geisel, se insurgiu contra a de-
cisão do Palácio do Planalto de indicar 
o professor Tarcísio Burity ao Governo 
do Estado, num tempo em que a eleição 
do governador era impositiva,  realiza-
da de forma indireta, referendada pela 
Assembleia.  

Na apresentação do seu trabalho, 
Ramalho Leite faz outras considerações: 

- Vivi vitórias e derrotas. Palmilhei 
no sofrimento e não guardei mágoas ou 
ressentimentos. Se na família somente 
colhi bons frutos, na vida pública, além 
dos sucessos, pude conhecer as fraquezas 
humanas – da ingratidão à traição. Não 
revidei. Ofereci a outra face e, no gesto, 
Deus me devolveu a perseverança e a 
certeza de novos caminhos.  

Em suas confissões em que externa 
maturidade plena de sabedoria, o autor 
dá lições de democracia, de espírito pú-
blico e da resiliência que fazem falta aos 

políticos de hoje: 
- “ Na convivência dos 

contrários, trilhei o ca-
minho da paz. Fiz o bom 
combate e respeitei o pen-
samento alheio. Escutei o 
pequeno e acolhi as suas 
dores. Repeli a arrogância 
e a prepotência dos que se 
julgavam maiores. Nunca 
abri frente contra os inde-
fesos, mas enfrentei com 
coragem os donos do Poder.  

E conclui: “quem se de-
bruçar sobre esses capítu-
los da minha lembrança, vai 
encontrar a sinceridade de 

um homem que exerceu cargos e funções, 
cumpriu mandatos e missões, sempre 
com a preocupação de não decepcionar 
os que nele confiaram. Se não o fiz bem, 
como desejei, mal não fiz a ninguém... É 
o que tenho a dizer”. 

É esse o homem que está hoje na 
presidência da Academia Paraibana de 
Letras. A nossa instituição não poderia 
estar melhor representada por quem,  no 
exercício do poder, nunca quis ser mais do 
que um homem. E que,  na planície, nunca 
permitiu ser menos do que um homem.

Ave, Ramalho!

A flauta estrelada

 Em verdade, 
como protagonista ou 
coadjuvante, Ramalho 
Leite teve participação 

influente em fatos 
marcantes da nossa 

história 
contemporânea   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador

Curvas bucólicas

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antônio

— Escuta a flauta... fina como o vento, 
leve como a noite. Magnífica!

São dois, quase três: um homem, a mu-
lher e as dores.

— Não há lugar para dores.
— Parece que vieram de Nazaré. Mas 

são daqui, da tribo de Judá. Chegaram para 
o censo.

------------------------------------------------
— A estalagem está cheia, carpina. Todos 

chegaram para o censo... Procura outra casa...
— Todos têm parentes em casa, não vão 

receber mais um.
------------------------------------------------
— Como faz frio!... Nem me lembrava das 

noites de Belém...
— E as dores?
— Feito o frio. É o primeiro, tenho medo.
— Você viu um aprisco na entrada da 

vila?
— Não vi direito no escuro. Acho que é 

um estábulo. Ouvi uma vaca.
— É um aprisco. Ouvi uma flauta. 
— Um aprisco, um estábulo, o relento... 

Faz diferença?
— Escuta a flauta... fina como o vento, 

leve como a noite. Magnífica!
------------------------------------------------
— Pára esta flauta. Tem mulher em do-

res. Lá, onde estão os bichos.
— Ouvi os passos quando a estrela sur-

giu. Vou continuar o sopro. Acalma as ovelhas, 
as cabras, as fêmeas quando vão parir. Ele é 
pastor?

— Se diz carpinteiro.
— Então vai tu fazer. Eu ajudo com a 

flauta.
-----------------------------------------------
— Meu menino! Como o Anjo disse!
— Ô da flauta! Nasceu!
------------------------------------------------
— Como toca bem este pastor! Vou levá

-lo para a Corte.
— Vamos deixar um pouco de ouro, de 

incenso e mirra com estes pobres. Herodes 
não precisa tanto. E é muito pela informação 
que ele tem a nos dar sobre o censo.

— Baltazar tem razão. Nasceu a Estrela 
e pode ter nascido também o Profeta. É bom 
participar isso a Herodes. Ele precisa saber se 
nasceu um profeta no reino.

-----------------------------------------------
— Os reis viajores disseram-me que 

nasceu um profeta com a Estrela. Suspeito que 
não seja apenas um profeta, mas ainda um rei, 
conforme as escrituras.

Que sejam então degolados todos os 
recém-nascidos masculinos de Belém e de 
todo o Israel.

Que sejam degolados, ainda, todos os 
pastores flautistas de Judá. Um deles é teste-
munha de que nasceu o Rei.
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Em impulso de sinceridade, o 
deputado Anísio Maia (PT) disse 
que, se dependesse dele, Lula 
não faria composição com o ex-
tucano Geraldo Alckimin, agora 
no PSB. Porém, reconheceu que 
o ex-presidente tem motivos 
conjunturais para defender essa 
aliança. “Lula sabe a conjuntu-
ra nacional, tem a visão do Bra-
sil, sabe fazer articulação, unir 
quando é necessário”. 

É contra, mas entende 
O ex-presidente Lula virá à Pa-
raíba na primeira quinzena do 
próximo mês, confirma o presi-
dente do PT no estado, Jackson 
Macedo – o dia da visita ainda 
será confirmado pela direção na-
cional. A vinda ao Nordeste faz 
parte das atividades para impul-
sionar a pré-campanha. Janeiro 
está reservado para os estados 
aos quais ele ainda não veio este 
ano: Paraíba, Alagoas e Sergipe.  

No lançamento da pré-candidatu-
ra a governador de Pedro Cunha Lima 
(PSDB), não foi a ausência de Romero 
Rodrigues – já se sabia que ele não par-
ticiparia, devido a motivo pessoal –, mas 
a do ex-senador Cássio Cunha Lima que 
causou surpresa. “O candidato é Pedro. 
Cássio é Cássio e Pedro é Pedro”, justifi-
cou o deputado, assegurando que o pai 
se integrará, adiante, na campanha. 

ausência emblemática 

“É importante vacinar as crianças antes que a  
ômicron chegue ao país”, defende secretário 

lula na paraíba 

Secretário da Saúde da Paraíba, o médico Geraldo Medeiros (foto) é defensor da vacina-
ção de crianças de 5 a 11 anos, que foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), na semana passada. A propósito, essa decisão gerou uma crise ins-
titucional entre o Governo Federal – leia-se o presidente Jair Bolsonaro, que é contra a 
vacinação nessas faixas etárias – e a direção do órgão. O presidente não ofereceu um 
argumento plausível para ser contra a imunização de crianças, mas sugeriu, sem apre-
sentar prova científica, que a vacina traz riscos. De acordo com Medeiros, a comuni-
dade internacional aprova a vacinação de crianças, sobretudo após a variante ômicron 

contaminar 25% das crianças na Europa. “É importante vacinar as crianças antes que a 
ômicron chegue ao país”, disse, avaliando que “A ômicron vai atingir as crianças que não 

foram vacinadas e também aqueles que não obedeceram a aplicação da dose de re-
forço”. E por falar em dose de reforço, o secretário expressou preocupação quanto 

à situação das pessoas que ainda não foram fazer esse procedimento. “Mais de 
400 mil ainda não receberam a segunda dose e também a terceira. As pessoas 
que não receberam a dose de reforço estão vulneráveis”.    

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Os signatários da carta de repúdio criticaram a 
vereadora Eliza Virgínia (PP): “Destacamos que a 
intervenção da vereadora, de forma apequenada 
e reducionista, contra os avanços do setor cultural 
no município e o papel da UEPB, induziu a maioria 
dos seus pares que, equivocadamente, votaram 
contrário à cidade aplaudir o 16° Comunicurtas”.  

“uma intervenção de forma  
apequenada e reducionista” 

“eu não aprovaria” 

carta de repúdio à cmJp 

“Tendo voz ativa nesse processo [de opinar], eu 
não aprovaria essa união”. Do prefeito de Cam-
pina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), ao ser 
indagado, em entrevista a uma rádio, se con-
cordaria com uma aliança de Pedro Cunha Lima 
(PSDB), pré-candidato a governador, com Lucia-
no Cartaxo (PT), que ainda não cravou, de fato, 
qual será o cargo que disputará em 2022.   

O Fórum Setorial do Audiovisual Paraibano emitiu carta 
de repúdio à Câmara Municipal de João Pessoa “pelo 
modo como foi negado o voto de aplauso ao Festival 
Comunicurtas, promovido pela UEPB”. A recusa da ho-
menagem foi por conta da obra ‘Álbum de Família’, de 
Nelson Rodrigues, que, na visão da Casa, “destrói a 
família tradicional brasileira”. O voto de aplauso havia 
sido proposto por Marcos Henrique (PT). 
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João Azevêdo inspecionou o Centro Integrado de Comando e Controle, Parque Parahyba III e as instalações de uma praça 
O governador João 

Azevêdo realizou, ontem, 
visitas técnicas às obras 
de construção do Centro 
Integrado de Comando e 
Controle (CICC) e do Par-
que Parahyba III, em João 
Pessoa, cujas obras repre-
sentam investimentos su-
periores a R$ 9,8 milhões. 
O gestor ainda acompa-
nhou a construção de uma 
praça pública no bairro de 
Intermares, em Cabedelo, 
onde são investidos recur-
sos de R$ 2,6 milhões. No 
total, os investimentos so-
mam R$ 12,4 milhões.

O CICC tem uma 
área de construção de 
1.900,52m² e será dotado 
de recepção; sala de espe-
ra; sala de armas; admi-
nistração/planejamento; 
central de controle (mo-
nitoramento, despachos 
e coordenadores); sala de 
teleatendimento; sala de 
estratégica de crise; tecno-
logia da Informação; apoio 
à Informática; elevador; 
refeitório/copa; almoxa-
rifado; ambiente de des-
compressão de servidores 
com vestiário e banheiro 
feminino e masculino com 
acessibilidade; ambien-
te de descompressão de 
terceirizados com vestiá-
rio e banheiro feminino e 
masculino com acessibi-
lidade; portaria: guarita, 
alojamento, sala de estar 
para motoristas; gerado-
res; casa do lixo e estacio-
namento interno/externo. 
O equipamento também 
contará com sala de Ope-
ração da Inteligência; re-
presentação dos órgãos; 
coordenação regional; sala 
de coletiva de imprensa; 
secretaria; e diretoria.

“Nós temos investido 
fortemente em inteligên-
cia para assegurar um me-
lhor serviço à população. 
Nos Centros Integrados 
de Comando e Controle, 

que também estão fase 
avançada de construção 
em Campina Grande e Pa-
tos, teremos vários órgãos 
da administração pública 
envolvidos que irão atuar 
no trabalho de prevenção 
e repressão da violência, 
garantindo que a seguran-
ça pública da Paraíba se 
consolide cada vez mais 
como uma das melhores 
do país”, afirmou o gover-
nador.  

Na implantação do 
Parque Parahyba III, o 
Governo do Estado está 
investindo recursos su-
periores a R$ 3,5 milhões 
no espaço que contará 
com playgrounds, aca-
demia, quadras esporti-
vas de basquete, vôlei de 
areia e futsal, ciclovia e 
estacionamento. Ao todo, 
serão 4.485,00 m² de 
área de praças e calçadas, 
1.152,00 m² de área de 
ciclovias e 621,45 m² de 
área de estacionamento. 
No local também serão 
plantadas 260 árvores.

“O Parque está fican-
do belíssimo, já estão sen-
do colocadas as aves de 
arribação e será mais um 
espaço que estamos ga-
rantindo para as famílias 
praticarem um esporte, 
terem momentos de lazer 
que representam quali-
dade de vida, valorização 
e utilização de ambientes 
públicos”, comentou o go-
vernador.

Já a obra de constru-
ção de uma praça em In-
termares, no município de 
Cabedelo, atende a uma 
reivindicação dos morado-
res da região no Orçamen-
to Democrático Estadual 
(ODE). O espaço contará 
com quadras de futebol 
e de vôlei de areia, play-
ground, praça de eventos, 
caramanchão, mesas e ca-
deiras para piquenique, 
ciclovia, pista de patins, 

Governo investe R$ 12,4 mi 
em obras em JP e Cabedelo

academia para jovens e 
adultos, horta, área para 
trucks, calçada com aces-
sibilidade, bancos e esta-
cionamento numa área de 
8.646 m². 

Na oportunidade, o 
chefe do Executivo esta-
dual ressaltou a importân-
cia de assegurar locais de 
convivência à população. 
“Essa é uma obra que per-
mite uma maior intera-
ção entre as pessoas, uma 
melhor qualidade de vida 
e foi uma conquista dos 
moradores que há muitos 
anos pleiteavam por essa 
intervenção do poder pú-
blico”, frisou.

 O secretário de Esta-
do da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente, Deusdete 
Queiroga, acompanhou as 
visitas técnicas.

Famílias recebem hoje chaves 
do Residencial Vista Alegre V

As 192 famílias contem-
pladas com um apartamento 
no Residencial Vista Alegre V 
assinaram, ontem, os contratos 
com a Caixa Econômica Fede-
ral e, hoje, recebem as chaves 
durante uma solenidade no 
próprio residencial, localizado 
no bairro Colinas do Sul. O even-
to, que será realizado às 16h, 
terá a presença do prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena, do 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, e 
do secretário nacional de Ha-
bitação, Alfredo Santos, além 
de representantes da Caixa na 
Paraíba.

A assinatura dos contratos 

foi realizada durante a manhã 
de ontem no ginásio de espor-
tes da Escola Municipal Leonel 
Brizola e as 192 famílias foram 
atendidas. “Nós não vamos en-
tregar apenas uma moradia, 
pois o prefeito Cícero Lucena 
já determinou que fosse dada 
toda assistência às famílias, para 
que elas já passem o Natal em 
suas novas casas”, afirmou a se-
cretária de Habitação de João 
Pessoa, Socorro Gadelha.

A secretária ainda acres-
centou que todas as 192 famí-
lias serão acompanhadas pelo 
programa Pós Ocupacional da 
Semhab, que vai ajudar na orga-
nização do condomínio e depois 

vai promover a integração das 
famílias através de atividades 
físicas esportivas e recreativas. 
“Nós também vamos investir na 
qualificação e capacitação pro-
fissional das pessoas através 
do programa Pós-Ocupacional. 
Graças a Deus, muita gente tem 
conseguido uma colocação no 
mercado de trabalho”, disse.

Uma dessas famílias con-
templadas com um apartamen-
to foi a do gesseiro Adilson An-
tenor da Silva e a esposa dele, 
Patrícia Apolinário da Silva. Eles 
estavam juntos na assinatura do 
contrato, depois de terem es-
perado uma casa própria por 
quase 10 anos.

Fotos: Secom-PB

Obras do governo levam segurança à população, além de espaço de lazer onde as famílias podem praticar esportes e atividades que garantem qualidade de vida
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Além do enfrentamento à pandemia, Estado realizou um transplante a cada 30 horas e equipou e ampliou a rede de assistência
O governador João Azevê-

do fez, ontem, um balanço das 
ações e investimentos na área 
da saúde, durante o programa 
Conversa com o Governador, 
transmitido em cadeia estadual 
pela Rádio Tabajara e redes so-
ciais do Governo. O secretário 
executivo da Saúde da Paraí-
ba, Daniel Beltrammi, também 
participou do programa tra-
zendo informações relevantes 
sobre os avanços desta área, 
em 2021.

O Governo do Estado in-
vestiu R$ 1,4 bilhão em saúde, 
o equivalente a 12,06% da ar-
recadação, para dar assistência 
à população. Só este ano, foram 
529 leitos abertos e ativos para 
Covid-19 (261 UTI e 268 en-
fermarias) na rede hospitalar 
estadual e 19.915 Regulações 
Covid-19. Além do combate ao 
coronavírus, o Estado realizou 
um transplante a cada 30 horas 
em 2021, além de equipar e 
ampliar a rede de assistência. 
Foram implantados ainda 15 
Programas de Residência Mé-
dica em diversas áreas - au-
mento de 50% no número de 
residências entre 2019 e 2021. 
Houve ainda a ampliação na 
rede de tomógrafos com seis 
equipamentos nas cidades de 
Cajazeiras, João Pessoa, Campi-
na Grande, Sousa, Patos e Picuí, 
beneficiando a população de 
todas as regiões do Estado, en-
tre outras ações.

O governador começou o 
balanço de ações destacando 
o programa Opera Paraíba que 
já ultrapassou a meta de 12 mil 
cirurgias eletivas realizadas até 
dezembro deste ano. “O Opera 

Paraíba tinha o objetivo de ze-
rar a fila da vergonha formada 
por pessoas que aguardavam 
há anos por cirurgias. Conse-
guimos acabar com essa fila e 
vamos fechar o ano com cerca 
de 14 mil cirurgias realizadas. 
Tudo isso foi fruto de um esfor-
ço muito grande de toda equipe 
da saúde”, afirmou.

João Azevêdo também 
enalteceu a implantação do 
Grupo de Resgate Aeromédico 
Estadual para compor a Rede 
de Urgência e Emergência da 
Paraíba. Além do serviço de 
UTI aérea, a aeronave Bombei-
ros 01 é utilizada também na 
captação de órgãos e tecidos, 
transporte inter-hospitalar, 
repatriação de cidadãos pa-
raibanos e no apoio às opera-
ções institucionais do Gover-
no. “Quem imaginaria que na 
Paraíba haveria um Grupo de 
Resgate Aeromédico? Temos 
um avião dedicado para fazer 
transferência de pacientes gra-
ves de um local para outro. Isso 
é possível porque esta gestão 
tem compromisso com a saúde 
pública”, garantiu o governador.

Sobre o enfrentamento 
da Covid-19, o governador 
reforçou que todas as ações 
realizadas salvaram vidas e evi-
taram que o Estado entrasse 
em colapso. “Esse Governo se-
guiu a ciência, as orientações da 
Organização Mundial da Saú-
de, porque entendemos que 
só a ciência pode determinar 
as ações corretas. Foram estas 
tomadas de decisões que sal-
varam a vida de muita gente. 
Hoje, quando ando pela Paraí-
ba, fico satisfeito em ver como 

as pessoas reconhecem que 
conduzimos o enfrentamento 
a esta doença da maneira cor-
reta. Aproveito para, mais uma 
vez, agradecer a toda equipe da 
saúde que trabalhou incansa-
velmente na luta contra a Co-
vid”, falou.

O secretário executivo da 
Saúde da Paraíba, Daniel Bel-
trammi, ressaltou o trabalho 
feito pelo Governo do Estado 
no combate à Covid-19. “Com 
eficiência, com efetividade, com 
prioridade, com boas escolhas, 
a Paraíba vai fazendo cada cen-
tavo do contribuinte paraiba-
no ser bem investido. Além do 
aprendizado e preparação dos 
profissionais para atuar contra 
a Covid, houve a reestrutura-
ção de leitos estaduais, apoio 
estadual para a reestruturação 
de leitos municipais, camas, 
monitores, ventiladores, equi-
pamentos de suporte a vida e 
muitas outras ações”, recordou. 

Daniel Beltrammi tam-
bém comentou sobre a Fun-
dação PB Saúde que foi criada 
para administrar a Rede de 
Hospitais do Estado. “Ainda 
esta semana a Fundação assina 
seu primeiro contrato de ges-
tão, já que o concurso, feito re-
centemente, está apresentando 
os candidatos que foram sele-
cionados, são mais de quatro 
mil pessoas. Vamos começar 
com o Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires e, daí por 
diante, vamos assumir quantos 
hospitais a Paraíba necessitar 
para que eles produzam ainda 
mais e tragam serviços cada 
vez melhores para as pessoas”, 
disse o secretário.

Saúde recebeu investimento de 
R$ 1,4 bi na Paraíba em 2021

A Paraíba registrou qua-
tro casos de Covid-19, todos 
moderados ou graves. Agora, o 
Estado totaliza 462.658 casos 
confirmados da doença, que 
estão distribuídos por todos 
os 223 municípios. Até o mo-
mento, 1.242.997 testes para 
diagnóstico da Covid-19 já fo-
ram realizados.

Também foram confirma-
dos dois novos óbitos desde 
a última atualização, sendo 
um ocorrido nas últimas 24 
horas. Ambos ocorreram em 
hospitais públicos. Com isso, 
o Estado totaliza 9.574 mor-
tes. O boletim registra ainda 
um total de 357.579 pacientes 
recuperados da doença.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), devido à instabi-

lidade nos sistemas e-SUS No-
tifica e SPI-PNI, não disponibi-
lizou dados de casos leves ou 
números referentes às doses 
de vacinas aplicadas, ontem.

 Óbitos
Até ontem, 222 cidades 

paraibanas registraram óbi-
tos por Covid-19. Os óbitos 
confirmados neste boletim 
aconteceram nos dias 18 e on-
tem, entre os residentes dos 
municípios de Cachoeira dos 
Índios (1) e Lagoa. As vítimas 
são dois homens, com idades 
de 45 e 76 anos. Um deles não 
tinha comorbidades.

Ocupação de leitos
A ocupação total de leitos 

de UTI (adulto, pediátrico e 

obstétrico), em todo o Estado, 
é de 17%. Fazendo um recorte 
apenas dos leitos de UTI para 
adultos na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa de 
ocupação chega a 34%. Em 
Campina Grande estão ocupa-
dos dois por cento dos leitos 
de UTI adulto e no Sertão, 28% 
dos leitos de UTI para adultos. 
De acordo com o Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar, 
seis pacientes foram interna-
dos nas últimas 24h. Ao todo, 
90 pacientes estão internados 
nas unidades de referência. 
Os dados epidemiológicos 
com informações sobre todos 
os municípios e ocupação de 
leitos estão disponíveis em: 
www.paraiba.pb.gov.br/co-
ronavirus

A Prefeitura de João Pes-
soa segue, hoje, a campanha 
de vacinação contra Covid-19, 
aplicando as três doses da va-
cina, inclusive a D2 da Jans-
sen. Nas unidades de saúde 
da família, as vacinas serão 
aplicadas no turno da manhã, 
das 8h às 11h, e tarde, das 13h 
às 15h.

A vacinação com a pri-
meira dose é destinada a 
adolescentes a partir de 12 
anos. A segunda dose é para 
pessoas que receberam a D1 

da CoronaVac (Butantan) há 
mais de 28 dias, AstraZeneca 
(Fiocruz) há 90 dias e Pfizer 
há 60 dias. Já a terceira dose 
é aplicada em quem tem mais 
de 25 anos, imunossuprimi-
dos e trabalhadores de saúde. 
Lembrando que houve redu-
ção do tempo de espera entre 
a segunda e a terceira dose, 
que agora é de 120 dias.

Agendamento
Todos os públicos devem 

realizar o agendamento, que 

está disponível a partir desta 
segunda-feira (20), às 19h, 
pelo aplicativo Vacina João 
Pessoa ou site vacina.joaopes-
soa.pb.gov.br.

Dúvidas
Quem tiver alguma dú-

vida pode enviar mensagem 
para um dos números de 
WhatsApp 9 8600-4815 e 9 
8699-2917, a qualquer dia 
da semana entre 8h e 17h, ou 
enviar e-mail para vacinajp@
gmail.com.

Covid-19: ocupação de leitos 
nos municípios está em 17%

Capital segue imunizando e USFs 
disponibilizam doses nos dois turnos

No Estado

Comunidades de 20 municípios 
terão R$ 7 milhões em obras

O governador João 
Azevêdo autorizou, ontem, 
a construção de 33 passa-
gens molhadas em comu-
nidades rurais de 20 muni-
cípios, por meio do Projeto 
Cooperar. A ação representa 
um investimento de mais 
de R$ 7 milhões e faz parte 
do programa Paraíba Rural 
Sustentável. O anúncio foi 
feito durante o programa 
Conversa com o Governa-
dor, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Taba-
jara e pelas redes sociais do 
governo. 

Entre as cidades bene-
ficiadas com as passagens 
molhadas, estão: Rio Tin-
to, Sossego, Barra de Santa 
Rosa, Nova Palmeira, Junco 
do Seridó, Sumé, São José 

dos Cordeiros, Boqueirão, 
Ouro Velho, Itaporanga, 
Conceição, Água Branca, 
Cajazeirinhas, Diamante, 
Aguiar, Jericó, Santa Helena, 
entre outras.

Na oportunidade, 
João Azevêdo ressaltou a 
importância dessas obras 
para as comunidades ru-
rais que terão um cami-
nho de acesso garantido 
durante todo o ano. “Essas 
comunidades ficavam iso-
ladas no período de chuvas 
e com as passagens mo-
lhadas vão ter acesso no 
inverno, no verão, enfim 
no ano inteiro. É uma obra 
importante que, associada 
a todas as obras que esta-
mos fazendo no Cooperar, 
trazem muitos benefícios 

para a população e tem 
um impacto positivo nos 
municípios. Muitas vezes 
por falta de uma ponte ou 
travessia, por exemplo, as 
pessoas de comunidades 
rurais não conseguiam es-
coar a produção agrícola. 
Esse problema será solu-
cionado” frisou.

O governador ainda ga-
rantiu que os recursos para 
a construção dessas pas-
sagens molhadas já estão 
assegurados. “O dinheiro já 
está em conta, agora é só co-
meçar a tocar as obras para 
que elas possam ser concluí-
das o quanto antes. E depois 
vamos celebrar a melhoria 
da qualidade de vida das fa-
mílias destas comunidades”, 
falou João Azevêdo.

Foto: Secom-PB

O relatório final da comis-
são constituída por integran-
tes da Corregedoria-Geral de 
Justiça e da Assessoria direta 
da Presidência do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, foi en-
tregue no último dia 16 pelo 
corregedor-geral de Justiça, 
desembargador Frederico da 
Nóbrega Coutinho, ao presi-
dente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Saulo Henri-
ques de Sá e Benevides, com 
a indicação das comarcas de 
difícil provimento do Estado. 
O documento sugere que se 
enquadra nessa categoria as 
comarcas de Água Branca, 
Conceição, Princesa Isabel, São 
Bento e Catolé do Rocha, o que 
possibilitará uma gratificação 
para que juízes e servidores 
sejam incentivados.

Para o corregedor-geral 
de Justiça, desembargador 
Frederico Coutinho, os estudos 
buscam suprir uma lacuna le-
gislativa histórica e a pauta vem 

recebendo a atenção desta ges-
tão. “O sentido deste trabalho 
é oferecer um incentivo para 
que servidores e magistrados 
permaneçam nessas comarcas, 
bem como buscar um maior 
incremento na prestação ju-
risdicional com a participação 
de juízes titulares e servidores 
efetivos”, defendeu.

A juíza corregedora Apa-
recida Gadelha revelou que os 
principais critérios utilizados 
para a indicação das comarcas 
foi o tempo em que elas per-
maneceram sem juízes titula-
res, devido à falta de interesse 
dos magistrados e magistra-
das nas remoções/promoções 
para as unidades em questão. 

O juiz auxiliar da presi-
dência do TJPB, Rodrigo Mar-
ques, que também integrou os 
estudos da comissão e a elabo-
ração do relatório apresenta-
do, afirmou que o documento 
está alinhado às intenções 
da presidência em efetivar a 

gratificação para servidores 
e juízes de comarcas de difícil 
provimento, buscando, assim, 
beneficiar os jurisdicionados 
locais.

Plantão 
O Poder Judiciário esta-

dual está em recesso forense, 
funcionando em regime de 
Plantão Judiciário no 1º e 2º 
Graus, desde ontem, até o dia 6 
de janeiro de 2022. Na prática, 
o regime de plantão começou 
a partir das 14 horas da sexta-
feira (17), com o plantão de 
final de semana, como acon-
tece rotineiramente. O recesso 
forense é disciplinado pelas 
Resoluções 71/2009, do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
24/2011 e 56/2013, as duas 
últimas do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB). O site do TJ 
(www.tjpb.jus.br), no banner 
“A Justiça não para”, traz a re-
lação das unidades judiciárias 
plantonistas no período.

TJPB deve pagar gratificação 
a juízes para ocupar comarcas 

O governador começou o balanço 
de ações destacando o programa 
Opera Paraíba que já ultrapassou 
a meta de 12 mil cirurgias eletivas 
realizadas até dezembro deste ano
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Prefeitura iniciou consulta presencial aos moradores para dar início à desocupação da área e construção de um parque linear

Cerca de 200 famílias podem 
ser realocadas na São Rafael
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Na última semana, o pro-
grama João Pessoa Sustentável 
concluiu o diagnóstico técnico 
ambiental e social da comunida-
de São Rafael, que fica no bair-
ro do Castelo Branco. Ontem, as 
equipes de trabalho deram início 
à consulta presencial nas casas 
dos moradores para compro-
var a falta de infraestrutura do 
local e dar início aos projetos 
de realocação das famílias que 
habitam em áreas de risco. Área 
essa que será usada na cons-
trução do parque linear que vai 
integrar o Complexo Beira Rio 
(CBR), para proteger as mar-
gens do Rio Jaguaribe. 

Segundo a coordenadora 
ambiental do JP Sustentável, 
Thais Portela, os Parques Line-
ares são criados com o objetivo 
de estabelecer um novo tipo de 
ocupação das margens. Esses 
equipamentos são voltados 
para a melhoria da drenagem 
urbana, diminuindo os efeitos de 
assoreamento, de erosão e en-
chentes que acabam atingindo a 
população. “Estamos na fase de 
projeto, mas em linhas gerais as 
melhorias estão voltadas à pre-
servação ambiental, melhoria 
das áreas e da interação social 
da comunidade com o rio”, diz a 
especialista em meio ambiente.

A análise dos riscos am-
bientais das famílias que vivem 
na comunidade São Rafael está 
sendo feita pelas coordenações 
urbanística e social. Analisan-
do os riscos ambientais, que 
avaliam os produtos entregues 
pela consultoria contratada 
para realizar esse mapeamen-
to, tendo como foco as áreas de 
inundação, deslizamento, riscos 
relacionados à infraestrutura 
(construções localizadas sobre 
tubulações, exemplo). Após, ha-
verá a consolidação dos projetos 
básicos e executivo, abordando 
sempre a participação da comu-
nidade. 

“Depois desses processos, 
iniciaremos a preparação do ma-
terial necessário para o processo 

licitatório da construção. A pre-
visão é de implantação de uma 
infraestrutura sustentável, que 
favoreça a recuperação ambien-
tal e o lazer, com equipamentos 
de uso social que, além da fun-
ção social e cultural, estabeleça 
a preservação das matas ciliares, 
potencializando a renaturaliza-
ção do rio. O início das obras é 
no fim de 2022. Esse é nosso 
planejamento”, pontua a coor-
denadora ambiental. 

O presidente da associação 
de moradores da comunidade 
São Rafael, Edvaldo da Silva Sou-
sa, afirma que as pessoas estão 
recebendo as equipes com muita 
alegria, na esperança de pode-
rem morar com mais dignidade. 
Ele diz que existe cerca de 400 
casas no local, mas que pelo atu-
al diagnóstico 200 residências 
estão em áreas de risco. “Muito 
boa essa consulta de porta em 
porta! Porque assim, os técnicos 
estão comprovando a nossa rea-
lidade de perto, principalmente 
em relação a chegada de água 
aqui na comunidade, que cons-
ta na prefeitura como se tivés-
semos e não temos”, declara o 
morador.

De acordo com o líder co-
munitário, o programa já apre-
sentou dois terrenos localiza-
dos na Avenida José Américo 
de Almeida (a Beira Rio), para 
que sejam construídas as novas 
casas. “A gente espera que isso se 
concretize e pedimos a Deus que 
não chova até lá. O pessoal está 
aceitando, tudo está ocorrendo 
de forma tranquila, porque vai 
ser melhoria para todos”, acres-
centa Edvaldo da Silva. 

O coordenador de desen-
volvimento urbano do Comple-
xo Beira Rio, Caio Mário Silva e 
Silva, destaca que atualmente 
estão sendo feitos os estudos 
preliminares, na fase de idea-
lização das propostas possíveis 
e compatíveis com os usos per-
mitidos na área de implantação 
do parque linear. “Importante 
registrar que a intenção da cons-
trução do parque é sanar essa 
situação das habitações que 
sofrem alagamentos todos os 

Novo espaço 
terá 2,5 km 
de extensão

O Parque Linear que terá 
2,5 quilômetros de extensão, 
será construído às margens do 
Rio Jaguaribe, que tem 15 quilô-
metros. O equipamento vai co-
brir as áreas das oito comunida-
des do Complexo Beira Rio, que 
estão divididas em quatro elos. O 
Elo Um, atende às comunidades 
Padre Hildon Bandeira, Brasília 
de Palha e Cafofo Liberdade. O Elo 
Dois é formado por Miramar, Vila 
Tambauzinho e Tito Silva. O Elo 
Três é destinado à comunidade 
São Rafael. O Elo Quatro é exclu-
sivo para cuidar da Santa Clara.

“Vamos cruzar o diagnósti-
co das áreas de risco nessas co-
munidades com as informações 
que começarão a ser captadas 
com os moradores para o ca-
dastramento das famílias. Co-
meçamos com o mapeamento da 
comunidade São Rafael, pois cada 
uma tem um desenho e realidade 
diferente. Para que se chegue em 
um resultado capaz de prevenir 
inundações e que deslizamentos 
aconteçam, fornecendo seguran-
ça para as comunidades. Porque 
esse é o grande objetivo: fazer 
com que haja segurança nessas 
áreas e tirando as pessoas das 
áreas de risco”, acrescenta o co-
ordenador geral do João Pessoa 
Sustentável, Antônio Elizeu.

Algumas dessas comu-
nidades têm problemas com 
inundações, outras com desli-
zamentos, além da constatação 
de construções irregulares, com 
casas que foram erguidas sobre 
tubulações de esgotos, de drena-
gens do rio, atrapalhando o fluxo 
da água em tempos de chuva.  

A assessoria do Comple-
xo Beira Rio informou que os 
moradores que permanecerão 
nas comunidades, que não estão 
em áreas de risco vão receber a 
escritura dos imóveis. Também 
haverá a urbanização de todas 
as áreas, com esgotamento sani-
tário, água encanada, pavimen-
tação, contenção de encostas e 
iluminação pública.

anos e garantir que não ocorra 
novas ocupações nessas áreas. 
Sendo assim, os equipamentos 
previstos terão que ser passíveis 
a alagamento, como passeios, 
caminhos, ciclovias, áreas de 
convivência, praças, espaços 
para práticas culturais de lazer 
e esportivas”, ressalta. 

Sobre os aspectos susten-
táveis implantados no local, o 
arquiteto e urbanista comenta 
que está prevista uma constru-

ção com iniciativas de poupança 
de recursos naturais, de relação 
com entorno e de design biocli-
mático avaliando a possibilidade 
de diversas inovações susten-
táveis, pensando também na 
manutenção e uso do parque, 
evitando abandonos. As reco-
mendações são que as propostas 
possam ter: pisos de borrachas 
de pneus reciclados para play-
grounds e asfalto; agregados 
reciclados para a produção de 

concreto para pavimentação; pi-
sos com madeira reciclada para 
utilização em decks e mobiliá-
rios; pavimentos permeáveis; 
muros, coberturas e fachadas 
verdes. “Também pensamos em 
jardins de chuva, biorretenção 
da água de chuva, agricultura 
urbana e iluminação em LED.
Todas essas inovações estão pre-
vistas para compor o parque do 
Complexo Beira Rio”, confirma o 
coordenador Caio Mário.

Fotos: Divulgação/PMJP

Análise dos riscos das famílias que vivem na comunidade São Rafael está sendo feita pelas coordenações urbanística e social

Projeto do parque linear visa melhorar a drenagem urbana, diminuindo os efeitos de assoreamento, erosão e enchentes

No Brisamar

Semob-JP muda sentido de circulação em ruas
A Prefeitura de João Pes-

soa, por meio da Superinten-
dência Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob-JP), vai 
realizar, hoje, mudanças de 
circulação e sinalização em 
diversas ruas no bairro do Bri-
samar. O objetivo é melhorar 
o trânsito e evitar conflitos e 
congestionamentos nos horá-
rios de maior fluxo de veículos.

Para que haja a mudança, 
a Divisão do Sistema Viária 
(DSV) vai alterar e demarcar a 
sinalização vertical (placas) e a 
horizontal nas ruas onde irão 
acontecer as alterações, como a 
pintura de faixas de pedestres, 
delimitação de locais de esta-
cionamento, pintura de eixo 
de vias, marcas de canalização 
(zebrado) e legendas, visando 
auxiliar os condutores para 
a nova sinalização que está 
sendo instalada.

De acordo com o supe-

rintendente de Mobilidade 
Urbana, George Morais, as mu-
danças irão melhorar a circula-
ção dos veículos que transitam 
todos os dias por essas ruas e 
vão facilitar o deslocamento 
das pessoas para o trabalho, 
escola e entre outros bairros 
da região.

“Esse foi um projeto de-
senvolvido pela Semob-JP para 
melhorar o trânsito no bairro 
do Brisamar que sofria com 
congestionamentos nos horá-
rios de maior fluxo de veículos 
e que agora com as mudanças 
vai melhorar consideravel-
mente tornando a circulação 
mais ágil e sem retenções”, 
explicou.

Nos primeiros dias da 
mudança, agentes de mobili-
dade estarão nos principais 
pontos orientando os condu-
tores e a equipe de Educação 
para o Trânsito vai distribuir 

panfletos explicando as alte-
rações de sentido nas vias do 
bairro. Além da melhoria da 
circulação, nas ruas Custódio 
Domingos dos Santos, Cátulo 
da Paixão, Cassimiro de Abreu, 
Rua Mons. Severino Pires Fer-
reira e os trechos das ruas 
Inácio Ferreira Serrano e a Pro-
fessor Francisco Oliveira Porto, 
Maria Facunda de Oliveira Dias 
e a Hevangelina Francisca Diniz 
serão demarcados estaciona-
mentos regulamentados.

Como vai ficar
A Rua Custódio Domin-

gos dos Santos passará a ser 
mão única a partir da Rua Iná-
cio Ferreira Serrano, sentido 
Rua Cátulo da Paixão, sendo 
mais uma opção de acesso à 
Avenida Ruy Carneiro, dimi-
nuindo o volume de veículos 
na Rua Cassimiro de Abreu. 
Na Cassimiro de Abreu, no 

trecho da Rua Hevangelina 
Francisca Diniz com Av. Ruy 
Carneiro vão ser implanta-
das três faixas de rolamento, 
aumentando assim a caixa de 
espera do semáforo. A partir 
da Rua José Maria Tavares 
de Neto, serão duas faixas 
de rolamento com proibição 
de estacionar em ambos os 
lados.

Já a Rua Cátulo da Pai-
xão Cearense passará a ser 
mão única, com inversão de 
circulação, no trecho da Rua 
Cassimiro de Abreu até a Rua 
Vereador Alberto Falcão Bar-
roco, evitando o conflito no 
cruzamento.

E as Ruas Mons. Severino 
Pires Ferreira, Maria Facunda 
de Oliveira Dias e os trechos 
das Ruas Inácio Ferreira Ser-
rano e a Professor Francisco 
Oliveira Porto passarão a ser 
mão única.

n O objetivo da mudança no sentido das ruas, no bairro do Brisamar, 
em João Pessoa, é melhorar o trânsito e evitar conflitos e congestio-
namentos nos horários de maior fluxo de veículos
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Anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde; amanhã, acontece mais um “Dia D” de vacinação em toda a Paraíba

Dose de reforço para Covid-19 
passa a ser de quatro meses

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0003/2021

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte - SENAT, CAJAZEIRAS/PB, comunica aos interessados que realizará Concorrên-
cia a fim de Selecionar e contratar empresa especializada em manutenção corretiva e preven-
tiva de equipamentos e periféricos odontológicos, com fornecimento de peças de reposição, a 
fim de que seja prestada assistência técnica mensal no consultório odontológico, para atender a 
demanda da Unidade Operacional DN-129 do SEST SENAT”, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 07/01/2022 às 10h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-
se a Unidade do SEST SENAT Cajazeiras/PB, até o dia 06/01/2022, das 08 as 17hrs, situado 
Rodovia Governador Antônio Mariz, S/N – Km 505 BR 230 –  Bairro Jardim Cidade Nova – Caja-
zeiras/PB ou solicitar através do e-mail licitacao.dn129@sestsenat.org.br.

José Carlos da Conceição Júnior
Presidente da Comissão de Licitação

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na Av. Piauí, 75, Esta-
dos, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 0004136-5/2020, parecer 031/2020, 
resolução 043 – 044/2020, CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA 
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação 
parcial complementar de alunos concluintes.

Aline Machado Abel, Aline Santos Do Vale, Alisson Santiago Cassiano, Almir Rogério Petry, Álvaro Da Silva 
Souza Neto, Amanda Capputti De Lara, Amanda Castro Borne Do Amaral, Amanda De Andrade Lopes, Amanda 
Farias Da Silva Guerra, Amanda Felipe Procopio, Amanda Pereira Ricomini, Amanda Prates Farias Gustmann, 
Amanda Sfelan Silva, Amauri Andre De Araujo, Amaury José Da Silva, Ana Beatriz Santos Passos, Ana Carolina 
Rocha, Ana Lucia Borges, Ana Lúcia Conceição De Jesus, Ana Lucia De Almeida Santos, Ana Maria Barbosa De 
Farias, Ana Mudesto Alexandrino, Ana Paula Boscardin, Analice Ferreira Alencar, Anderson Augusto, Anderson 
Banza Toledo, Anderson Barbosa De Almeida, Anderson Lopes Salvato, André De Miranda Silva, AndreLuis Pires 
Junior, Andre Luiz Rosa Soares, Andréia Da Luz De Oliveira, Andreia De Sousa Soares, Andrelaine Coral Fagun-
des, Andreza Da Silva Brito Santos, Andreza Gomes De Carvalho, Andson Moreira De Andrade, Angela Fabiana 
Falkoski, AngelaKely De Souza Nunes, Ângela Maria De Souza Pereira, Anibal Pedro Da Silva, Anieli Aleixo Manhães, 
Anna Carolina De Carvalho Souza, Anselmo Da Silva Bonfim, AntoniaIvoneideRicarte De Sousa, Antonia Marta 
Da Conceição Silva, Antoniel Santos Silva, Antonio Ataíde Da Silva Sampaio, Antônio Belarmino Da Silva, Antonio 
Paulo Casonato, Antônio Rodrigo Da Silva, Antonio Santana Mota Da Costa, Antonio Sousa Freitas, Arlete Tayara 
Apolinario De Oliveira, Artur Galdino De Moura, Auricelia Da Silva Felix, Aurilene Ferreira Do Nascimento, Beatriz 
Araujo Dos Santos, Beatriz Patriota Serafim, Beatriz Pereira Da Silva, Benevan Mendes De Oliveira Junior, Bere-
nice De Almeida Osti, Betânia Aparecida Detoni, BrendhaCamylle De Carvalho Norberto, Breno Vinicius Oliveira 
Andrade, Brian Da Silva, Bruna Aparecida Gasparin, Bruna Fernandes, Bruna Láiza Prado Lima, Bruno Barbosa 
Vargas, Bruno Da Rocha Machado, Bruno Luiz De Oliveira, Bruno Marques Pereira, Caio Resende Gualberto, 
Caio Santiago Dos Santos, Caio Victor Hernandes Fonseca, Camila Mikaeli Da Silva, Carlos Alberto Sodre Soares, 
Carlos Da Silva Passos, Carlos Eduardo Alves Do Nascimento, Carlos Henrique Borges Ferreira, Carlos Henrique 
Moreira Alves, Carlos Nei Aires De Oliveira, Carlos Ramos Da Silva, Carlos Roberto Marciano, Carolayne De 
Jesus Silva, Carolina Souza, Caroline Fernanda Barroso, Cassia Catiane Lima Souza, Cássio Luan De Jesus 
Cavalcante, Catarina Narde De Rezende, Catiusse Andrade Zonin, Celia Soares De Oliveira, Cesar Henrique 
Souza Cardoso, Charlaine Machado Brandão Do Nascimento, Cicero Cavalcante Vieira, Cicero Lopes Da Silva 
Junior, Cidimar Cirino Leite, Cintia Aparecida Da Costa, Clair José Kalinoski, Claudete Vedana, Claudia Gomes 
Da Silva Pereira, Claudia Pereira Da Silva Dissero, Cleoni Gualberto Pereira, Cleudes Lucia Leichtweis, Cleunice 
De Amarante, Creusa Francisca Borges, Cristian De Oliveira Felipe Santiago, Cristiana Barbosa Eugênio, Cristia-

na Gonçalves Da Silva, Cristiane Alice Nascimento Borges, Cristiane Aparecida Pereira, Cristiane Vieira Da Silva, 
Cristina GerreroFatoreto, Daiana De Paula Vieira Penedo, Damião Dos Santos Lucas Da Silva, Daniel Augusto Da 
Silva Santos, Daniel Costa De Lucena, Daniel Gomes Ferreira, Daniela Maria Marques De Oliveira, Daniela Vascon-
celos Damiqui, Daniele Santos De Barros, Danilo De Paula Dias, Danilo Fernando Messias, Davi Guimarães Carnei-
ro, Davila Morgana De Sa Bezerra, Dayane Cristina Monteiro Tavares, Dayane Santos Inácio E Silva, Dayvid Guedes 
Silva, Deisiane Do Carmo Alves, Deivid Catarino Silva Santos, Deivid Pereira Baltazar, Deivisson Soares Souza, 
Denilson Dos Santos Oliveira Lisbôa, Denise Soares Da Silva, Denise Soares Werneck, Denízio De Oliveira Brito, 
Deodat Randolph, Desireé Rocha Arigoni Do Nascimento, DhionatanAcacio Silva, Diana Rocha Dos Santos Guimarães, 
Diane Carla De Souza Godinho, Diego Augusto Nunes De Melo Pereria, Diego Barbosa De Santana, Diego De Farias 
Marcelino, Diego Deon, Dilcimara De Abreu Ferreira Pinheiro, Dilvanio Dos Reis Silva, Dione Marcal Da Silva, Dione 
Maria Macêdo De Matos,Douglas De Jesus Nascimento, Douglas Fortunato Amorim Do Nascimento, Dulcineia Ima-
culada De Sousa Fonseca, Ederlan Oliveira De Souza, Edilane De Jesus Sousa Lima, Edivaldo Rodrigues Lourenço, 
Edivanildo Oliveira De Souza, Edmilson Manoel De Bortoli Oliveira Fernandes, Edna Feitosa Da Silva, Ednalva Carla 
Câmara Xavier Da Silva, Eduardo Barbosa Simionato, Eduardo De Castro Vieira, Eduardo De Matos Botelho, Eduar-
do Gabriel Dos Santos, Eduardo Luiz De Oliveira Barbosa, Eduardo Matheus Pereira, Eduardo Oliveira De Paulo, 
Eduardo Pacheco Esponton, Edygleid Dias De Andrade Silva, Elemir Novais Dos Santos, Eliane Periarde Faria, Elias 
Lacerda Cordeiro, ElifeleteIslley Do Vale Silva, Elisandre Ferreira De Oliveira, Elisângela Tenório Menezes, Eloiza 
Gomes Dos Santos, Emanuelli Mendonça De Lima, Emerson Dezordi, Emilly Do Rosário Monteiro Lopes, Eranildes 
Alves Da Silva, Erasmo Carlos Vargem, Erica Aparecida Santos Natividade, Estefani Andrade Da Silva, Eva Saids 
Silva Chavante, Evaldo Rodrigues Coutinho, Evandro Jorge Almeida Correa, EvaniaFlausino De Sousa, Évelim 
Cássia NakaoKashiwani, Everton Spinola Da Silva, Evillin De Oliveira Santiago, Evlyn De Souza Ramos, Eziel Messias 
Pereira, Fabian De Jesus Nery, Fabiana Das Graças Nogueira, Fabio Antonio Bueno, Fabio José Pereira, Fabio Junio 
Silva Oliveira, FaridTanure, Felipe Cristiano Candido, Felipe Guimaraes Da Silva, Felipe Junior Bogo, Felipe Nunes 
Da Silva, Felipe Sousa Frazão, Fernanda Borges Pereira, Fernanda Cujuri De Oliveira, Fernanda Miranda Ligiero De 
Oliveira Monteiro, Fernanda Pereira Da Rocha, Fernando Cordeiro Barauna, Fernando Dos Santos Titon, Fernando 
Soares Santos, Fernando Vaz Costa, Filipe De Moraes Senra, Filipe Oliveira Pereira, Flavia Oliveira Da Silva Souza, 
Flavio Oliveira De Souza, Flavius Vinicius Taparelli, Franciele Da Silva, Francildo Mota De Sousa, Francinilda Morei-
ra Pereira, Francisca Jenilucia Ribeiro De Andrade, Francisca Karla Moura Souza, Francisca Victor De Souza, 
Francisco Antonio Da Silva, Francisco Das Chagas De Sousa, Francisco Jances De Alcantara, Francisco Orivaldo 
Filho Gomes Rodrigues, Franklin Davis Dos Santos, Gabriel Antonio Sartori Romero, Gabriel Seifert Peixoto, Gabrie-
la Maia De Paula E Silva, Geilson Gonçalves Gondim, Genilson Bezerra De Souza, Germano Pereira Dos Santos, 
Gersica Gomes Pereira, Gilberto Ramires Da Silva, GilcineiEberton De Andrade, Gilmar Matos Santos, Gilvan No-
gueira Da Silva, Gilvani Da Piedade Silva, Gilvani Rodrigues Gonçalves, Gilza Correia Do Prado De Almeida, Giovan-
ni De Souza Marchesini, Giovanni Geraldo Santana, Girliane Ferreira Da Silva, Gisele Celia Engeroff Machado, Gi-
sele Cristina Zerbini Dos Santos,  Gislaine Do Amaral Engeroff, Gislei Campos Barbosa, Gisleide Daniela Velozo Ri-
beiro, Gizelia Dos Reis Barros, Glaisson Messias De Paula, Glauciane Pinheiro Alves, Gleisiene Damasceno Cunha, 
Gracinete Da Conceição Santos, Graziela Corrêa De Souza, Graziele Borges Ribeiro, GreiciWarmling Bez, Guilberthi 
Freitas Vieira, Guilherme De Oliveira Monteiro, Guilherme Gabriel Silva Rodrigues, Guilherme Henrique Gonçalves 
Fernandes, Guilherme Pereira Coelho, Harley Kelly Gonçalves Vasconcelos, Heber Jose Cipriano Gomes, Heberson 
Pereira Machado, Helio De Moura Salles, Henrique Sanna De Matos Erse, Hercules Graziel Silva, HevertonAraki, 
Hingridi De Sousa Neres, Iala Quirino De Moraes Peichoto, Idualber Batista Freire, Igor José De Andrade Afonso, 
Ingrid Lopes Martins, Iris Rodrigues Vieira, Italo Rocha Da Silva, Itamara De Oliveira, Ivo Francisco Da Costa, Ivone-
te Rodrigues Ferreira, Jackeline Vitra Nunes Damasceno, Jacson Bezerra De Sá Araújo, Jaime Ezequiel Menezes 
Joaquim, Jair Chiquinato, Jalisson Pereira Rego, Janaina De Jesus Prado, Janice Gomes Da Silva Souza, Jaqueline 
Cerutti, Jaqueline Nascimento Gonçalves, Jaqueline Santos Da Silva, Jean Alves Dos Santos, Jean Da Silva, Jean 
Francisco Da Silva, Jeane Marcelino Gomes, Jefferson Augusto Santos Evangelista, Jefferson Taborda De Souza, 
JefferssonIvonaldo Moreira, Jeilson Tomaz Mendes, Jeovano Nepomuceno, JheniferRuana Ferreira, JhenifferThália 
De Souza, Joana Candida Da Mota Neta, Joana D’ Arc Da Silva, Joana DarlyDamaceno Pires Ribeiro, João Alberto 
Gonçalves Fernandes, João Batista De Azevedo, João Bezerra De Sá Filho, João Emanuel Da Silva Soares, João 
LuisZampieron, João Paulo De Oliveira De Jesus, João Pedro BoreliVolponi, João Rener De Araújo Alves, João Ri-
cardo Dos Santos Neto, João Victor Aguiar Santos, João Victor Dos Santos Vilas Boas Franco, João Victor Rocha 
Bibiano, João Victor Santos Valbuzi, Joao Vitor Giovannini Ferreira, Joaquim Antonio Coelho Araujo, Joce Sales Da 
Rosa, Joel Da Cruz, Joelma Ribeiro Melo, John Maik Coutinho Campos, Joiceane De Paula Ninck, Jonathan Gonsal-
ves Correa, Jorge Augusto Ferreira Da Silva, Josana De Fátima Moreira, José Aparecido Pereira De Souza, José 
Araújo Monteiro, José Batista Dos Santos, José Carlos Carvalho Dos Santos Mendonça, José Carlos De Alcântara 
Rodrigues, José Carlos Máximo De Paulo Toledo, José Carlos Silva Gonçalves, Jose De Siqueira, Jose Eustaquio De 
Carvalho, José Geovane Santos Portugal, José Givaldo Dos Santos, Jose Humberto Martins De Oliveira, José Inácio 
De Lima Alves, José Ivanez Da Silva Filho, José Jimmy Hallrs Conceição Lima, José Lourival Dos Santos Brito, Jose 
Lucas Pereira Bueno De Souza, José Luiz Oliveira Souza Cunha, Jose Magno Lino Da Silva, Jose Mauricio Da Silva, 
José Michael Araujo Da Silva, José Osvaldo Da Silva, José Roberto Da Silva, Jose Valdivino Da Silva, Jose Vanilson 
Dos Santos Rodrigues, José Victor Gomes Filho, Joseane Silva De Jesus, Josélia Pereira Da Silva, Joselia Santana 
De Oliveira, Jovane Belém Dos Santos, Julia Motta Passos, Juliana AdrielliWaltersdolf Otero, Juliana Cruz Correia, 
Juliana De Freitas Calore, Juliana Pires De Oliveira Silva, Juliane Cristina Larssen, Juliano Padilha Brogni, Julio 
Cesar Ferreira De Souza, Julio Cesar Freitas De Souza Filho, JunioClessio De Souza Vieira, Junior Da Cruz Silva, 
Júnior De Souza Santos, Juscelia Vieira Marques De Souza, Kaio Silva Santana, Kamilla Cristina Serrão De Souza, 
Karen Sampaio Gomes, Karine Oliveira Nascimento, Karla Alves De Oliveira, KassiaKatielly Da Silva, Katia Aparecida 
Lemes, Kawan Leonardo Monteiro Fontes, Keliton Aparecido Mundim, Kellison Rego Da Silva, Kelly Cristina Da Silva, 
Kelvin Da Silva Teixeira, Kettelly Oliveira Da Silva, Laiany Da Silva Brito, Lais De Carvalho Pereira Da Silva, Lais Dos 
Santos Brandão, Laize Costa Silva Dos Santos, Larissa Gomes Da Silva, Larissa Gomes Da Silvia, Laudiceia Faria 
Candido, Laura Fulgencio Moraes, Lauriele Dalla Roz De Almeida, Lays Ferreira Da Silva Oliveira, Lays Pereira 
Pessoa, Leandro Jose Ferreira, Leandro Orlando Da Silva, Leandro Viana Da Silva, Leidiane Bezerra Da Silva, Lei-
dyaneNerys Oliveira, Leila Basso Cerri, Leila Gorete De Oliveira, Leila Mara Peixoto De Souza, Leonardo Augusto 
Akerley Rocha, Leone Dos Reis Camargos, Leoni De Almeida Silva, Letícia Nunes Balduino Martins, Lidia Mendes 
Da Costa, Lidiane Aparecida Pereira, Lidimara Lopes Ribeiro, Liliane Fernandes Da Silva, Lízia Maria Monteiro De 
Aquino, Lorena Santos Costa, Lourival Mourao Morais, Luan Ascendino De Souza, Luan GumzKester, Luana Martins 
Da Rocha, Lucas AdrielAraujo Rodrigues, Lucas Andreza Soares, Lucas Caetano Santos, Lucas Cosme Leal Dos 
Santos, Lucas Eduardo Biela Caragnato, Lucas Lima Chagas, Lucas Monteiro Alvarenga Soares, Lucas Quessada 
Gimenes, Lucas Silva Miranda, Lucas Vinicius Matheus De Souza Simas, Lucia Andreia Rodrigues De Oliveira, Lu-
ciana Aparecida Do Nascimento, Luciana Neuza Alípio, Luciana Santos De Lima, Luciano Pereira Titoneli, Lucicleia 
Nunes De Oliveira, Lucidio Rodrigues Soares, Luciene Da Fonseca Abreu, Lucimeire Aparecida Ferreira, LuisAntonio 
Resende Rodrigues, Luiz Antônio Carvalho De Andrade, Luiz Carlos Ferreira Da Silva, Luiz Carlos Silva Junior, Luiz 
Claudio Schwe, Luiz Fernando Xavier Toso, Luiz Ferreira Da Silva, Luiz Tristao Neto, Luiz Victor Daniel Ferreira Leite 
De Oliveira, Luzia Aparecida Soares Borges, Madalena De Novais Conceição, Magda Alves Machado, Magno Luis 
Dill Koch, Maicon Luiz De Oliveira Rocha, Maliton Viegas Da Silva, Manoel Clebson Pereira Da Silva, Manoel Messias 
Costa Ribeiro, Marcelo Araújo Dos Santos, Marcelo Divanes De Aquino, Marcelo Garcia Domiciano, Marcelo Luis-
Mascoti, Marcelo Rodrigues Da Silva, Marcelo Souza Costa, Marcia Alves Feitosa, Márcia De Fatima Martins, Mar-
cieli Da Silva Lima, Marcio Adriano Raimundo, Marcio Barbosa Da Silva Junior, Marcio Da Silva Pereira Junior, Marco 
Antonio Florentino Da Silva, Marcone Jose De Morais, Marcos Paulo Celestino, Marcos Ribeiro Da Silva, Margarete 
Maria Do Nascimento, Margarete Ventura Andrade, Mari Angela Dos Reis, Maria Aparecida Farias Santos Fernades, 
Maria Bárbara Santos De Azevedo, Maria Cristina Corvalan, Maria Da Conceição Gonçalves Dos Reis, Maria Da 
Conceição Silva, Maria De Jesus Vieira De Souza Ludvig, Maria Edna Bezerra De Araújo, Maria Eduarda Oliveira 
Pires De Miranda, Maria Geane Cordeiro Da Silva, Maria Imaculada Da Conceicao Ferreira, Maria Isabel KusterMa-
fumba, Maria Jeane Alves Vieira De Farias, Maria José Batista Reis, Maria Luiza Gomes Soares, Maria Luzia Carva-
lho Dos Santos, Maria Santos Santiago, Mariana De Oliveira Chagas, Mariana Do Carmo Silva, Mariane Gabriela 
Dutra Leite, Mariele Alice De Araújo, Marinil Maria Dias, Marisa Farias Da Rosa, Maristela Cristina Piasczinski, Maris-
tela Janisch Floriano Caetano, Marli Aparecida Teixeira, Martorelia Bandeira Da Cruz, Matheus De Melo Amorim, 
Matheus Gabriel Baptista De Carvalho, Matilde Paroski Pereira, Mauricio De Sousa Palmeira, Mauricio Junio Monte 
De Araujo, Maurilio Rodrigues De Oliveira, Mauro Cesar Rodrigues Lima, Mauro Sergio Freitas, Max Geraldo Da 
Silva, Max Well Goncalves Graca, Mayara Da Silva Alves Avila, Messias Moreira Gomes, Michael Dos Santos, Miche-
le De Jesus Reis, Mileide Fagundes De Jesus, Milena Silveira Morales, Miller Figueiró Batista, Milton Jose De Camar-
go Junior, Miqueias Riqueza Ramos, Miriam De Oliveira Santos, Mírian De Castro Pessanha, Mirian De Lima Soriano, 
Miula Solange Da Silva, Moema Oliveira Trindade, Moisés Romão Cavalcanti, Monique Di Ellen Luque, Monique 
Santos Marques, Morôni Gomes Oliveira, Mozivaldo José Da Silva Pereira, Murilo Do Carmo Da Silva, Myrian Cristi-
na De Oliveira Leandro Lopes, Natali Backes Koch, Natalia Machado Da Silva Ferreira, Natália Regina De Souza, 
Nathalia Da Silva Ortiz, Natiele Caroline Quintão Alves, Nayane Cristina Bloomfield Jordão Lopes, Neilton Amorim 
Ferreira, Nelma De Cássia Nascimento Da Costa, Nicolas Miguel Weber, Nicole Borges Ferreira, Nicoli Geovana 
Soares De Souza, Nicolle Luiza Sabino Teixeira, Niele De Oliveira, Nilson Luiz Da Silva, Nilva De Melo Dantas, Nival-
do Carlos Martins Lira, Noabi Ferreira Gandra, Noemia Francisca De Souza, Odair Jose Duarte Moreira, Odália Mi-
randa Matos, Odirley Alves Brandão, Orneley Gomes De Lima, Osmar Pinheiro, Osvaldo De Souza Júnior, Osvane 
De Almeida Pereira, Ozenaide Barbosa Bispo Rodrigues, Paloma Dos Santos Vitorino, Pamela De Castro Lima, Pa-
ola Azeredo Da Silva Braga, Patricia Amorim Santos, Patricia Dos Santos Cunha, Patricia Pereira De Souza, Patricia 
Rodrigues Alves Da Silva, Patrick Andrade De Oliveira, Patrick Santos Soares De Paula, Paula Marcelino Da Costa 
Souza, Paulo Gustavo Silva Santos, Paulo HandrikAbboud Andrade, Paulo Henrique Da Silva Queiroz, Paulo Henrique 
Rodrigues, Paulo José Trindade, Paulo Roberto Soares, Paulo Sérgio Manhães Ribeiro, Paulo Vinicius Silva Dos 
Santos, Pedro Alexandre Vilela, Pedro Henrique Diniz Vasconcelos, Pedro Matias Barbosa Júnior, Péricles Matheus 
Romero Bertulesa, Poliana De Moura Silva E Silva, Poliana Greice Rocha Meira, Priscila Siqueira Barcellos Lira, 
Priscila Tavares Pereira, Priscilla Ribeiro Dos Santos, QueveneTherre Leite Pina Santos, Rafael Alves Celes, Rafael 
Ambrósio Souza, Rafael Damiao Jacob, Rafael De Jesus Bonfim, Rafael De Jesus Gomes, Rafael Esteves Marciano 
E Silva, Rafael Henrique Ferreira Azeredo, Rafael Souza Lopes De Deus, Rafaela Gonçalves Batista, Raimunda 

Maria Felix, Raimundo Nonato De Oliveira, Raiza Maria Martins Vieira, Ramid Paulo Souza Silva Cruz, Ranulfo Jaime 
Neto, Raphael Rhavany Torres Leonardo, Raquel Gomes Bartholazzi, Raquel Gonçalves Santos De Souza, Rávila 
Duarte Da Silva, Rayane Fernandes Da Costa, RayaniChristyélen Gaspar Pires, Regiane Baia Dias, Regimônica 
Moreira Dias, Regina Aparecida De Oliveira, Reginaldo Goncalves Rodrigues, Reinilson Oliveira Santos, Rejane 
Rodrigues Da Costa, Renan De Souza Ferreira, Renan Pereira Lima, Renata Morais Ferreira, Renata Oliveira De 
Resende, Renata Ribeiro Da Silva, Renata Yamashita Da Cruz, Renato Lucas Cardoso Conceição, Renato Pereira 
Gomes, ReuvisleyAndrel Santos, Ricardo De Lima Félix, Richard Ribeiro Churchill, Robenilton De Jesus Araujo, 
Roberta Scatolini, Roberto De Oliveira, Roberto Lucietto, Robson De Jesus Araujo, Robson Munhoz, Rodinei Elias 
Júnior, Rodman Patrício Da Cunha, Rodrigo Alves Renovato, Rodrigo Polli, Rodrigo Silva Sunção, Rogerio Cordeiro 
De Arruda Tavares, Rogerio Fernandes Cassemiro, Rogerio Lima Da Silva, Rollemberg De Oliveira Sabino, Romário 
Catani De Freitas, Ronald Correia Santos, Ronaldo De Macedo Balbino, Ronei Pena Da Silva, Roney Flauzino Soares, 
Roniel Santos Ferreira, Rosane Limiro Do Prado Silva, Rosangela Fernanda De Oliveira, Rosany Santos De Souza, 
Roseane Aparecida Canavarro Torres Pereira, Rosely Janet Alves, Rosenilda Costa Santos, Rosenilda Padilha Mutz, 
Rosilvado Paixão Dos Santos, Rosimere Carneiro Gonçalves, Rosyele Aparecida De Paula Souza, Rozilene Apare-
cida Lotério, Ruan Diego Moraes Da Silva, Ruan Pablo Santos Ferreira, Rúbia Ariane Klein, Rúbia Carla De Oliveira 
Silva, Ruth De Oliveira Da Silva, Ryan De Almeida Albuquerque, Samila Avelina Baia, Samir Nunes, Samuel Carvalho 
De Godoi, Samuel Costa Lisboa, Samuel Da Silva Dias, Samuel Jose Mascarenhas, Samuel Patrick Martins, Sandra 
Aparecida Lima Goes Dos Santos, Sandra Domingos Da Costa Silva, Sandra Linssarini Dos Santos, Sandra Márcia 
Martins Dos Santos, Sandra Santos De Souza, Sara Barros Dos Santos, Sara Dantas Da Silva, Sara Furquim Carlos 
De Freitas, SayuriAkimi Elizabeth Otani Meza, Sérgio Alves Justino, Sergio Antonio Pereira Rodrigues, Sérgio Everton 
Bailão Rodrigues, Sergio Paulo De Paiva, Sherlaine Carla Dos Reis Silva, Shirley Aparecida Souza, Sidiane Rocha, 
Sidnei Menezes Ferreira, Sidney Cordeiro Saldanha, Silmara Dos Santos Ferreira, Silmara Viera Da Silva, Silvana 
Ferreira Santos, Silvandira Gonçalves Xavier Dantas, Silvano José De Oliveira, Silvio Correia, Simara Mendes De 
Jesus, Simone Carolina Santos Do Amaral, Solange Aparecida Caetano De Moura, SolyneideCamara Costa, Sônia 
Maria De Souza Hendges, Stefane Aparecida Dos Santos Marinho, Stefhen Lacerda De Souza, Suelen Monaliza Dos 
Reis, Suellen Pereira Da Silva, Suenia De Araujo Silva, Suerica Aparecida Sabino, Suyane Gonçalves Corbal, Suza-
na Farias Araújo, Tailiz Primo Carlos, Tainá De Oliveira Machado, Taize De Sousa Monteiro, Talita Castro De Oliveira, 
Tamires AdeildaPorferioValerio, Tamires Martins Da Silva, TarcilaBianchin Jung, Tatiane DineiaDahmer Ely, Tauan 
Lucas Conceição Moreira, Taynara Dias Dos Santos, Terezinha De Fátima Lino, ThainaraCristnan De Oliveira, Thais 
Francisca Ferreira, Thaisa Ribeiro Alves, Thalys Neto Corbellari, Thamara Cristina Santos, Thays Farias Da Silva 
Guerra, Thiago Bispo Dias, Thiago Cristian Gomes Da Costa, Thiago Lopes Do Carmo, Thiago Siqueira Da Silva, 
Thiago Tadeu Capela De Assis Sobral, Tiago Recoba Dos Anjos, Tobias Souza Flor, Tony Marcos Silva Ramos De 
Souza, Udson Hugo Coutinho Santos, Ulisses Aparecido Ordine, Vagner Felix Dos Santos, Vagner Fernandes De 
Oliveira, Valdecir AntonioHaito, Valdemar Iung, Valdilene Silva Vitorio, Valdineia Pereira Pires De Oliveira, Valdiney-
Junio Alves De Oliveira Vidal, Valdivam Pereira Bezerra, Valéria Avilla De Souza, Valquiria Avelino Silva, Vanda Dos 
Reis, Vanderlei Zacarias Dos Santos, Vanderleia Malaquias Moreira, Vando Santiago Dos Santos, Vanessa Borges 
Alencar, Vanessa Soares De Jesus, Vanessa Tardelli Pereira, Vanilda Martins Dos Santos, Vera Lucia Rafael Raicrk, 
Vilceu Dias Machado, Vinícius Alves Lins, Vitor Alexandre De Arruda, Vitor Augusto Teixeira Santos, Vitória Evylen 
Guerra De Morais, Wagner Francisco De Araujo, Wallace Kayky Apolinário Da Silva, Wanderson Da Costa Fernandes, 
Warlenson Augusto Felicidade, Wegna Gama Cruz, Wellington Fernandes Costa, Wendel Samuel Leonardo, Weslei 
Alves De Souza, Wesley Gabriel Sperber, Weslley Warmling Bez, Wester Carlos Da Costa, William Leite Da Silva, 
Willian Miguel Bisolo, Winster Douglas Leal Silva, Yago Santos Elias, Yara Patricia Franz, Yasmin Moraes Supino De 
Paulo, Zenaide Sancler De Souza.

POLÍGONO – PRODUTOS E LIGAS PLÁSTICAS DO BRASIL S/A – CNPJ: Nº 12.541.066/0001-78 – Empresa 
beneficiaria dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
– CONVOCAÇÃO – Ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA, às 10h00 do dia 27 de dezembro de 2021, na Av. Juarez Távora, nº 522 – Sala 311, bairro da 
Torre – João Pessoa/PB, CEP: 58.040-020, com a finalidade de deliberarem sobre as seguintes matérias – ORDINÁ-
RIA - a) Aprovação das contas do exercício encerrado em 31/12/2020 b) Outros assuntos de interesse da sociedade; 
EXTRAORDINÁRIO – a) Aprovação das contas dos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019; b) Tratar 
outros assuntos de interesse da sociedade. João Pessoa, 16 de Dezembro de 2021. Marcelo José Barbalho Silva, 
Diretor Presidente.  

AVISO AOS ACIONISTAS: Encontra-se a disposição dos senhores acionistas os balanços encerrados em 
31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020, toda a documentação que trata o Atº 132 e 133 da Lei 6.404/76, no endereço 
da empresa, Avenida Juarez Távora, Nº 522 Sala 311 – Bairro Torre – João Pessoa/PB. Marcelo José Barbalho 
Silva – Diretor Presidente

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Carrapateira - PB
Rua Sebastião Vieira, Nº 01 – CEP 58.945-000 - Carrapateira - PB

CNPJ: 02.111.088/0001-44
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Carrapateira no dia 06 de fevereiro de 2022, no período das 08:00h às 15:00h, 

na sede do Sindicato, situada à Rua Sebastião Vieira, 01 – Carrapateira - PB, para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser 
apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 08:00 as 11:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, nos Correios, 
na Sec. de Agricultura e na EMPAER. 

Carrapateira - PB, 21 de dezembro de 2021.
EVANDUI VIEIRA DE MENEZES

Presidente

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Monte Horebe - PB
Rua Juscelino Kubitschek, 57 – Monte Horebe - PB

CNPJ: 02.800.723/0001-09
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Monte Horebe 

dia 12 de fevereiro de 2022, no período das 08:00h às 15:00h, na Rua Juscelino Kubitschek, 57, Monte Horebe - PB, 
CEP 58.950-000, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraíba. O registro de chapas deverá 
ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 08:00 as 11:00h no período de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, nos Correios, 
na Sec. de Agricultura e No escritório da EMPAER. 

Monte Horebe - PB, 21 de dezembro de 2021.
CÍCERA JANAÍNA DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA – SINTEMG - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente do SINTEMG, CNPJ nº 06.051.891/0001-
91, e subscritor deste edital, Antonio Alves dos Santos, CPF nº 251.169.834-04, residente na Rua Cel. Francisco 
Dias, 98 – Jua - Guarabira/PB, CEP 58200-000, convoca todos os servidores públicos municipais profissionais do 
magistério público da educação básica, ativos, inativos e aposentados, da Prefeitura Municipal de Guarabira/PB, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária de acordo com as seguintes especificações: DATA: 17/01/2022, às 
09h00min em primeira convocação com todos os trabalhadores e profissionais da educação, e às 10h00min, em 
segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores e profissionais da educação presentes. LOCAL: Sede 
do sindicato. ENDEREÇO: Av. Juscelino Kubistchek, s/n – Bairro do Jua - Guarabira / PB – CEP 58.200-000 - PAUTA: 
1 - Dissociação da base do Sindicato Unificado dos Servidores Públicos Municipais da Região do Brejo SINDSERVM 
PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.583.080/0001-67, nos termos da Portaria/MTP Nº 671, de 8 de novembro de 2021; 
2 – Ratificação de Fundação do SINTEMG; 3 – Modificação e Aprovação do Estatuto; 4 – Ratificação da última Eleição 
e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 5 – Recomposição da Diretoria, atendendo à modificação estatutária; 6 - Outros 
pontos. Guarabira/PB, 17 de dezembro de 2021. Antonio Alves dos Santos – Presidente/subscritor.

GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 11.287.886/0001-12 torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Am-
biental para Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Situado na Rodovia BR 
230, Nº 12500 Loja A/B.

JOED GAUDENCIO RAMOS,CPF: 046.319.324-57, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade InstalaçãoparaConstrução de Galpão Comercial (Academia), 
situadona Rua Golfo de Kiel, no Loteamento Intermares, Lote 02, Quadra 62, Intermares– Cabedelo/PB.

YRAJÁ EMERENCIANO DE ARRUDA,CPF nº 206.201.874-68, torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃOpara osGALPÕES 
COMERCIAISconstruídos na RUA SANTA JULIANA, Nº 188 – Galpões A e B, no BAIRRO RENASCER, em CABEDELO/
PB (Lote 08A / Quadra 09 / Loteamento Nossa Senhora da Conceição).

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

A dose de reforço contra 
a Covid-19 passa a ser apli-
cada quatro meses após o 
fechamento do esquema de 
imunização de duas doses. A 
redução do intervalo foi anun-
ciada ontem pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-PB). O 
órgão também recomenda a 
aplicação de mais uma dose 
para os imunossuprimidos, 
conforme orientação do Minis-
tério da Saúde, completando 
quatro doses para esse públi-
co. Na continuidade da campa-
nha de imunização, amanhã 
acontece mais um “Dia D” da 
vacina contra o novo corona-
vírus em todos os pontos de 
vacinação do Estado.

Geraldo Medeiros, secre-
tário de Estado da Saúde, enfa-
tiza que, acerca da quarta dose 
para os imunocomprometidos, 
esta deve ser aplicada quatro 
meses após a administração 
da terceira dose. “Lembran-
do que a vacina a ser utilizada 
para a dose de reforço deverá 
ser, preferencialmente, da pla-
taforma de RNA mensageiro, 
ou seja, a Pfizer, independente 
do esquema vacinal primário”, 
observou. 

A nota técnica da SES-PB 

orienta também a dose de re-
forço em relação às pessoas 
que tomaram a vacina Janssen, 
com exceção das gestantes e 
puérperas. A segunda aplica-
ção deve ser do mesmo imu-
nizante com intervalo de, pelo 
menos, dois meses podendo 
chegar até seis meses. “Mu-
lheres que tomaram a Janssen 
previamente e, no momento 
atual, estão gestantes ou puér-
peras deverão utilizar como 
dose de reforço o imunizante 
Pfizer”, conforme o texto.

Vacinação 
Na capital paraibana, 

a campanha de imunização 
prossegue em diversos pon-
tos distribuídos pela cidade, 
divulgados sempre com um dia 
de antecedência através das 
redes sociais oficiais da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
(PMJP). Segundo o chefe da Se-
ção de Imunização da Secre-
taria Municipal de Saúde, Fer-
nando Virgolino, a procura está 
satisfatória e a obrigatoriedade 
do passaporte da vacina incen-
tivou as pessoas a buscarem 
pela vacina. “Fez com que as 
pessoas se conscientizassem 
da importância da vacinação, 
visto que os locais passam a 
pedir a comprovação da vacina 
para adentrar”, afirmou.

Fernando destacou o 
avanço da vacinação na ca-
pital em números, principal-
mente em relação ao público 
com mais de 18 anos. “A gente 
tem mais de 98% de pessoas 
vacinadas aqui na capital com 
a primeira dose, de segunda 
dose a gente tem mais de 70% 
e com terceira dose a gente 
tem mais de 15%, dos acima 
de 18, e a gente segue vaci-
nando”, enfatizou.

Considerado um dos 
principais pontos de aplicação 

de vacinas em João Pessoa, o 
Centro de Imunizações, na 
Torre, é procurado com fre-
quência pela população. Den-
tre os pessoenses presentes 
ontem no local estava Jussara 
Cruz, de 57 anos, que aprovei-
tou a ocasião para fazer um 
apelo à população. “A gen-
te já perdeu tantas pessoas 
queridas, que não tiveram a 
oportunidade de tomar nem 
a primeira, nem a segunda e 
nem a terceira dose da vaci-
na, então eu peço às pessoas 

que se vacinem”, comentou a 
empreendedora.

Jussara estava receosa 
quanto à dose de reforço por 
medo de uma possível reação 
à vacina, mas mudou de ideia, 
“porque é melhor tomar a ter-
ceira dose e ter uma febre, do 
que pegar uma doença dessa 
que leva à morte. Esse ano foi 
muito difícil pra todo mundo, 
principalmente pra quem de-
pende de comércio. Que o ano 
que vem seja de alegria, livre 
dessa doença e que o povo te-

nha consciência, e use másca-
ra”, completou Cruz.

Os “atrasados da vacina” 
também aproveitam para co-
locar em dia a segunda dose, 
como o caso da auxiliar de 
professora, Lucineide Pe-
reira, de 43 anos. “Tomei a 
primeira dose em julho, mas 
na época estava desemprega-
da e de repente arrumei um 
emprego e não consegui uma 
brecha para tomar a segunda 
dose no prazo, mas eu vim”, 
disse. Assim como Lucineide, 
as pessoas que ainda não to-
maram a D2 da vacina contra 
a Covid-19 devem ficar aten-
tas ao calendário e completar 
o esquema de imunização o 
mais rápido possível.

Integrando um dos públi-
cos mais recentes da imuniza-
ção, Marcela Gabrielly esteve 
no Lactário da Torre para to-
mar a segunda dose da vacina. 
“Eu fico nervosa, o nervosis-
mo é pela agulha, mas é bom, 
deixando o nervoso de lado, 
eu tô gostando”, disse a jovem 
de 13 anos. Acompanhada 
pelo pai, Glauber Rocha, ele 
reforça o alívio em ver que 
a filha está mais protegida. 
“A gente vai fazer essa imu-
nização e fica faltando só a 
irmã, que nesses próximos 
dias toma também”, pontuou.

Foto: Edson Matos

Em João Pessoa, a campanha de vacinação contra a Covid prossegue em diversos pontos distribuídos pela cidade
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Duas pessoas foram presas na ação policial, que apreendeu ainda dois adolescentes envolvidos com delitos na cidade
A Polícia Militar desarti-

culou mais um grupo suspei-
to de cometer assalto contra 
estabelecimento comercial e 
roubar um carro na zona sul 
de João Pessoa. A prisão de 
dois suspeitos, apreensão de 
dois menores e arma de fogo 
ocorreu na noite dessa sexta-
feira (17) durante reforço das 
ações preventivas.

O grupo foi interceptado 
pelos policiais do Batalhão Es-
pecializado em Policiamento 
com Motocicletas (BEPMo-
tos) na região do bairro Novo 
Geisel, após um roubo em um 
depósito de bebidas. O acom-
panhamento aconteceu até 
a Perimetral Sul, quando os 
suspeitos chegaram a colidir 

o veículo em um muro. No 
trajeto, os suspeitos, que esta-
vam em um carro Onix de cor 
branca, roubado, chegaram a 
atirar contra os policiais, que 
revidaram. Na abordagem, 
dois homens de 25 e 21 anos 
de idade, e dois adolescen-
tes de 15 anos foram detidos. 
Com o grupo, a PM apreendeu 
um revólver calibre 38, mu-
nições, recuperou o veículo 
e várias bebidas que haviam 
sido roubadas.

Segundo os policiais 
que estavam na ação, toda a 
ocorrência foi apresentada na 
Central de Flagrantes, onde as 
vítimas dos crimes reconhe-
ceram o grupo e tiveram seus 
bens recuperados.

Polícia desarticula grupo suspeito 
de roubos na Zona Sul da capital

A Polícia Militar frustrou 
um assalto em uma farmá-
cia, no bairro dos Bancários, 
Zona Sul de João Pessoa. 
A ação aconteceu na noite 
dessa sexta-feira (17), resul-
tando na prisão do suspeito, 
apreensão de arma de fogo e 
recuperação de objetos e di-
nheiro que seriam roubados.

O crime foi frustrado pe-
los policiais do Grupo Tático 
Ambiental (GTAm), do Ba-
talhão de Polícia Ambiental 
(BPAmb), que foram infor-

mados que um homem esta-
va assaltando uma farmácia, 
na principal avenida do bair-
ro. Em uma diligência rápida, 
os policiais localizaram o es-
tabelecimento e prenderam 
o suspeito que estava com 
um revólver calibre 38, mu-
nições, além de dinheiro e 
pacotes de fraldas que o sus-
peito estava tentando levar 
do estabelecimento. 

Toda a ocorrência foi 
apresentada na Central de 
Flagrantes. 

A Polícia Militar apreen-
deu uma adolescente sus-
peita de assaltar uma loja 
na cidade de Boqueirão, na 
região de Campina Grande, 
no início da tarde dessa sex-
ta-feira (17). Com ela, os po-
liciais recuperaram celulares 
que haviam sido roubados e 
apreenderam uma arma de 
fogo usada no ato infracional.

O delito aconteceu em 
um estabelecimento comer-
cial e foi realizado por dois 

suspeitos. Assim que foram 
informados do caso, policiais 
da 3ª Companhia Indepen-
dente diligenciaram e loca-
lizaram a adolescente de 17 
anos de idade com um re-
vólver calibre 38, munições, 
além de celulares, peças de 
roupa e dinheiro levado da 
loja. Os materiais estavam em 
uma bolsa que ela carregava 
nas costas.

A ocorrência foi apre-
sentada na delegacia local.

Ação rápida do GTAm  
frustra assalto a farmácia

Adolescente é detida 
com celulares roubados

Na BR-230

Integrantes da banda de Gusttavo 
Lima ficam feridos em acidente na PB

Ao retornar de um 
show na cidade de São Ben-
to, no Sertão da Paraíba, 
um veículo que transpor-
tava a equipe do cantor de 
sertanejo Gusttavo Lima se 
envolveu em uma colisão. 
O acidente aconteceu on-
tem pela manhã, em uma 
rodovia de Soledade, e os 
feridos foram levados ao 
Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Gran-
de, onde um dos integran-
tes da banda passou por 
cirurgia. 

De acordo com a Po-
lícia Rodoviária Federal 

(PRF-PB), a colisão ocorreu 
frontalmente, no quilôme-
tro 206 da BR-230, próxi-
mo ao acesso a Olivedos, no 
município de Soledade, e 
deixou cinco vítimas. Den-
tre os feridos, uma pessoa  
que conduzia o Fiat Uno 
que colidiu frontalmente 
com a van contratada para 
transportar a equipe do 
artista. Dentro do veículo 
temporário, quatro pes-
soas se feriram. Após o aci-
dente, a van foi removida 
da pista por reboque parti-
cular e o carro foi recolhido 
para um pátio contratado 
pela PRF-PB.

A batida entre os veí-
culos aconteceu durante 

o deslocamento da equipe 
de Gusttavo Lima após um 
evento no município de São 
Bento, na noite do último 
domingo (19). A Van levava 
a banda até o Aeroporto 
Internacional de Recife, em 
Pernambuco e, no trajeto, o 
transporte da equipe bateu 
na lateral do Uno, fazendo 

com que o mesmo perdesse 
o controle e capotasse na 
rodovia. 

A assessoria do Hospi-
tal de Emergência e Trau-
ma de Campina Grande in-
formou que a maioria das 
pessoas teve escoriações 
leves e, até o fim do dia de 
ontem, uma pessoa perma-
necia internada após pro-
cedimento cirúrgico e uma 
pessoa estava em observa-
ção à espera do parecer de 
um neurologista. O nome 
de nenhuma das pessoas 
envolvidas no acidente foi 
divulgado pela PRF-PB ou 
pelo Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande.

Foto: Reprodução/redes sociais

A van levava a banda até o Aeroporto Internacional de Recife, em Pernambuco e, no trajeto, o veículo da equipe bateu na lateral do Uno

Carol Casolli
Especial para A União

984 pessoas são atendidas em JP, Patos e CG
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, realizou, durante 
o fim de semana, 344 atendi-
mentos, sendo que 135 foram 
considerados casos graves ou 
gravíssimos. Nesse período, a 
unidade de saúde realizou 58 
procedimentos cirúrgicos de 
alta e média complexidade. 
O balanço tem como base as 
entradas realizadas a partir 
da 0h do sábado (18) até as 
23h59 desse domingo (19).

Durante o fim de semana, 
as ocorrências envolvendo 
quedas lideraram as entra-
das da emergência, com 80 
casos, seguidas por 74 aci-
dentes de moto. Outros ca-
sos registrados na unidade 
de saúde foram corpo estra-
nho (50), trauma (18), agres-
são física (14), arma de fogo 
(nove), acidente de automóvel 

(seis), atropelamento (cinco), 
queimadura (quatro), arma 
branca (dois) e acidente de bi-
cicleta (um). Os casos clínicos 
em destaque foram Acidente 
Vascular Cerebral (18) e Aci-
dente Vascular (três).

O bairro de Valentina li-
dera os atendimentos com 22 
entradas, seguido por Manga-
beira (15), Gramame (nove), 
Bancários (oito) e Mandaca-
ru (sete). Já em relação aos 
municípios Santa Rita lidera 
com 31, depois vêm Bayeux 
(15), Cabedelo (oito), Maman-
guape (seis) e Conde (cinco).

Perfil
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena 
atende casos de urgência e 
emergência, contudo, muitos 
procuram a instituição para 
atendimentos clínicos, não le-

vando em consideração o tipo 
de assistência prestada pela 
unidade de saúde, voltado 
para situações de média e alta 
complexidade, a exemplo de 
vítimas de trauma (acidentes 
e desastres), violência, quei-
madura, Acidente Vascular C.

Campina Grande
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, atendeu 
452 pacientes no fim de se-
mana. O balanço tem como 
base as entradas realizadas a 
partir da zero hora do sábado 
(18) até as primeiras horas 
desta segunda-feira (20). As 
vítimas de quedas foram as 
que receberam o maior nú-
mero dos atendimentos.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da unidade 
de saúde, 82 pacientes foram 

vítimas de queda, superando 
os acidentes de moto (67). O 
Trauma-CG disponibiliza 298 
leitos, 301 médicos, sendo 64 
em regime de plantão pre-
sencial 24 horas. O hospital 
dispõe de seis salas no bloco 
cirúrgico e é referência em 
trauma para 203 municípios 
da Paraíba.

Patos
A Urgência e Emergên-

cia do Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro (CHRDJC), de Patos, 
registrou, entre as 18h do úl-
timo dia 17 até a meia-noite 
deste o domingo (19), o aten-
dimento a 188 pacientes, dos 
quais 32 eram pessoas que se 
envolveram em sinistros de 
trânsito. A unidade, que inte-
gra a Rede Estadual de Saúde, 
realizou ainda 19 cirurgias, 
sendo oito procedimentos de 

emergência e mais 11 eletivos.  
O dia de maior movi-

mento foi o domingo, quando 
aconteceram 88 atendimen-
tos na Urgência e Emergência 
da unidade, seguido do plan-
tão do sábado, quando foram 
atendidas mais 65 pessoas. 
Das 32 pessoas que se envol-
veram em sinistros de trânsi-
to, a maioria delas, ou seja, 27 
pacientes se acidentaram com 
motocicletas, houve ainda três 
sinistros envolvendo automó-
vel, um sinistro com uso de 
bicicleta e ainda outro com 
um veículo de tração animal. 

A maior demanda de 
acidentados foi oriunda da 
cidade de Patos, com 14 casos 
no total, seguida de Piancó, 
com três casos, e de Coremas, 
Emas e São José de Espinha-
ras, que tiveram dois aciden-
tados cada uma, mas também 
houve vítimas das cidades de 

Boa Ventura, Imaculada, Mãe 
D´água, Matureia, Santa Te-
resinha, São José do Bonfim, 
Uiraúna e Teixeira.

 Na emergência, além 
dos casos envolvendo os 
acidentados, os demais 
principais motivos dos 
atendimentos da unidade 
neste final de semana fo-
ram de pacientes com que-
da da própria altura, dor 
abdominal, dificuldade de 
respirar, dor na coluna, dor 
no peito, dor pélvica, náu-
sea e vômito, dor no tórax, 
agressão física, entorse ou 
torção,dor na perna, que-
da de nível, troca de SNE/
SVD, entre outros motivos.  
Das 19 cirurgias realizadas 
neste final de semana, nove 
foram oncológicas, cinco 
vascular, três cirurgias ge-
ral, uma bucomaxilo e outra 
ortopédica.

Além de quatro membros 
da equipe do cantor 

sertanejo, o motorista do 
veículo que colidiu com a 

van também se feriu

Fim de semana nos hospitais públicos 
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Alunos veteranos da rede pública estadual poderão garantir a vaga a partir de 3 de janeiro, no site da Secretaria de Educação
O Governo da Paraíba, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, abre 
em janeiro as matrículas para 
a Rede Estadual de Ensino. 
As matrículas poderão ser 
realizadas de forma digital, 
por meio do site matricula.
see.pb.gov.br, com a reno-
vação para os veteranos no 
período de 3 a 7 de janeiro, e 
para os estudantes novatos 
de 17 a 21. 

Os estudantes veteranos 
e os novatos provenientes 
das redes privada, municipal, 
federal ou estadual por meio 
de transferência, passarão 
por duas etapas no processo 
de renovação e de matrícula: 
‘Cadastro Escolar’ e ‘Efeti-
vação da Matrícula’ feita de 
forma on-line pela escola.

 Tanto os estudantes ve-
teranos quanto os novatos 
poderão acompanhar o sta-
tus do seu processo de ma-

trícula através do site matri-
cula.see.pb.gov.br e, caso seja 
necessário, deverá realizar a 
atualização dos dados inseri-
dos e documentos anexados. 
A confirmação de renovação 
de matrículas será divulgada 
no site até o dia 14/1, para 
os novatos será do dia 24/1 
a 28/1. 

Para as escolas que têm 
alta demanda, com ocupação 
superior a 80% das vagas 
disponibilizadas para estu-
dantes veteranos, para o ano 
letivo de 2022 será realizado 
um processo seletivo pela 
própria escola no momento 
de validação das novas ma-
trículas solicitadas. A reali-
zação de processos seletivos 
simplificados com critérios 
próprios serão feitas apenas 
para as escolas CEEEA Ses-
quicentenário, Colégio da 
Polícia Militar “Estudante Re-
beca Cristina Alves Simões” 
(CPM), Centro de Tecnologia 

- Inotech, Hotel Escola Bruxa-
xá e Escola de Arte, Tecnolo-
gia e Economia Criativa. 

Para efeito de matrícula 
na Rede Estadual de Ensino, 
os estudantes com situação 
identificada como abandono 
também terão assegurado o 
seu direito à vaga, tal como 
um estudante veterano, des-
de que a solicitação de re-
novação de matrícula se dê 
dentro dos prazos estabe-
lecidos. Caso contrário, este 
estudante será considerado 
novato e deverá cumprir o 
prazo deste grupo.

As escolas da Rede Es-
tadual de Ensino disponi-
bilizarão os laboratórios de 
informática, durante o seu 
horário de funcionamen-
to, bem como, oferecerão o 
apoio de um ou mais profis-
sionais para dar as devidas 
orientações aos estudantes 
que desejam realizar a ma-
trícula.

Governo divulga cronograma 
de matrículas do ano 2022

Renovação de matrícula - No ato da realização do Cadastro Escolar, o pai, a mãe ou 
responsável do estudante veterano menor ou maior de 18 anos, deverá apresentar as 
seguintes informações e documentos:

• Código de matrícula do estudante no Sistema Saber;
• Dados pessoais do estudante, do responsável e informações de residência; 
• Dados educacionais referente à renovação de matrícula solicitada.
• Certidão de Nascimento;
• Registro Geral (RG);
• Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• Número de Identificação Social (NIS);
• Número do Cartão Nacional de Saúde;
• Dados da Vacinação contra COVID - 19, quando for o caso.
• Documentos para anexar no formato PDF:
• Foto 3x4;
• Comprovante de residência;
• Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• Cartão Nacional de Saúde (SUS);
• Cartão de Vacinação;
• Comprovante de vacinação contra COVID-19, quando for o caso.

Novas matrículas - A inscrição no Cadastro Escolar deverá ser realizada pelo pai, mãe 
ou responsável pelo o estudante menor ou pelo próprio estudante, quando maior de 18 
anos ou emancipado, com as seguintes informações:

• Dados pessoais do estudante, do responsável e informações de residência; dados educacionais 
referente à matrícula de origem, considerando os dois anos letivos anteriores;
• Médias anuais em Língua Portuguesa e Matemática do ano letivo de 2020 e 2021, (exceto para 
estudantes da Educação Infantil, 1º Ano de Ensino Fundamental e casos excepcionais);
• Indicação de cinco escolas da Rede Estadual de Ensino, de acordo com a preferência do estudante;
• Dados da Certidão de Nascimento;
• Dados do Registro Geral (RG);
• Dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• Número de Identificação Social (NIS);
• Dados do Cartão Nacional de Saúde (SUS);
• Dados da vacinação contra COVID-19, quando for o caso.
Documentos para anexar no formato PDF:
• Histórico Escolar;
• Declaração de comprovação de escolaridade emitida pela escola;
• Foto 3x4; comprovante de residência;
• Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• Cartão Nacional de Saúde (SUS);
• Cartão de Vacinação;
• Comprovante de Vacinação (Covid-19), quando for o caso;
• Declaração de solicitação de nome social emitida pelos representantes legais do estudante, 
quando for o caso;
• Comprovante de quitação eleitoral (título eleitoral), para estudantes maiores de 18 anos;
• Comprovante de quitação militar (reservista) para estudantes do sexo masculino a partir dos 18 
anos.

Distribuição das novas matrículas - As vagas nas escolas da Rede Estadual de Ensino 
serão distribuídas de acordo com os seguintes critérios: proximidade da escola em 
relação a residência do estudante; estudantes provenientes de escolas das redes 
públicas, e estudantes que tiverem irmãos que solicitaram matrícula na mesma escola.

No caso de continuidade dos estudos, o atendimento dos estudantes concluintes dos anos iniciais 
(5º ano) e anos finais (9º ano) do Ensino Fundamental na Rede Estadual de Ensino, deverá seguir 
o critério de prioridade de permanência de matrícula na própria escola.

Matrículas para Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Caracterizam-se 
como estudantes público-alvo da Educação Especial os estudantes com Deficiência, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.

A efetivação da matrícula desse estudantes com público-alvo da Educação Especial da Rede 
Estadual de Ensino, deverá ocorrer em classes comuns do ensino regular de todas as Escolas 
Estaduais e, também, ser ofertado o Atendimento Educacional Especializado (AEE), este último no 
contraturno da escolarização, em atendimento aos dispositivos contidos no Decreto Federal nº 
7.611/2011.

Para o ingresso no AEE será necessária a realização de uma nova matrícula, distinta da matrícula 
regular, ficando o estudante com duas matrículas.  O Cadastro Escolar para matrículas no AEE 
deverá ser realizado no site www.matricula.see.pb.gov.br, em área específica para este fim.

Poderão solicitar a matrícula no AEE estudantes regularmente matriculados na Rede Estadual de 
Ensino e nas Redes Municipais, cujo atendimento não seja possível por indisponibilidade em sua 
Rede. 

Matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Os procedimentos de cadastro e 
matrícula escolar das escolas da Rede Estadual de Ensino que ofertam Educação de 
Jovens e Adultos serão similares às demais etapas e modalidades.

Para a matrícula na modalidade da EJA do Ensino Fundamental, a idade mínima é de 15 (quinze) 
anos completos e, para a EJA do Ensino Médio, é de 18 (dezoito) anos completos, no ato da 
matrícula.

O Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos nas escolas da Rede Estadual de Ensino 
será organizado considerando a seguinte oferta: Educação de Jovens e Adultos presencial; 
Educação de Jovens e Adultos semipresencial e  Educação em Prisões. 

O ensino na modalidade EJA será ofertado, anualmente, nas etapas: Ciclos I e II referente 
aos anos iniciais do Ensino Fundamental; Ciclos III e IV, referentes aos anos finais do Ensino 
Fundamental e Ciclo V e VI, referentes ao Ensino Médio.

Para o caso das unidades de ensino que ofertam educação em prisões, os processos de cadastro e 
matrícula escolar deverão ser realizados pelos diretores das unidades ou profissional devidamente 
designado. 

CONFiRA OS DOCuMENTOS NECESSáRiOS

No fim de semana

PB registra doação de órgãos para 
transplante no Trauma de Campina

Um homem de 63 
anos, que estava interna-
do no Hospital de Trau-
ma de Campina Grande e 
morreu devido a um aci-
dente vascular cerebral 
hemorrágico, foi mais um 
doador de órgãos e teci-
dos na Paraíba. A ação foi 
registrada no último sá-
bado (18).

Em uma só doação, 
autorizada pela família, 
o gesto está ajudando a 
mudar para melhor a vida 
de quatro pessoas. Além 
dos rins, também foram 
doadas as córneas. Os rins 
foram aceitos pela Central 
de Transplantes de São 
Paulo. O rim direito foi im-
plantado em uma mulher 
de 20 anos, e o esquerdo 
foi destinado a um homem 
de 52 anos. As córneas fo-
ram encaminhadas para o 
Banco de Olhos da Paraíba, 
onde passam primeiro por 
uma análise. 

A retirada dos órgãos 
foi feita por uma equipe do 
Distrito Federal, que che-

gou a Campina Grande em 
voo da Força Aérea Brasi-
leira por volta das 22h. O 
trabalho também contou 
com a parceria dos profis-
sionais do Núcleo de Cap-
tação de Órgãos da Central. 
A cirurgia começou pouco 
antes da meia-noite e du-
rou cerca de três horas. 

“É um trabalho que 
precisa estar muito bem 
sincronizado para dar tudo 
certo, o papel de cada um é 
fundamental para o resul-
tado final. São horas envol-
vidas no processo que vai 
impactar diretamente na 
qualidade de vida de pes-
soas que, talvez, só tivesse 
o transplante como últi-
ma esperança,” explicou a 
coordenadora de enferma-
gem do Núcleo de Capta-
ção de Órgãos de Campina 
Grande, Juliana Alves.

Antes dos órgãos se-
rem ofertados a outras 
centrais de transplante, 
os dados do doador foram 
lançados na Central Esta-
dual da Paraíba, e como 

não houve nenhum recep-
tor compatível, a oferta foi 
feita para a Central Nacio-
nal. De janeiro até agora, 
foram retirados, no estado, 
66 órgãos, sendo três cora-
ções, 20 fígados e 43 rins. 
Deste número, 31 foram 
transplantados na Paraíba 
e 35 foram encaminhados 
para outros estados. Fora 
os órgãos, ainda existem 
as córneas, que são consi-
deradas tecidos. Em 2021 
já foram 232 transplantes 
realizados no estado.

“Temos avançado mui-
to na doação de órgãos 
aqui na Paraíba. O número 
crescente mostra que cada 
dia mais a população tem 
se mostrado mais solidá-
ria e consciente da impor-
tância da doação. Estamos 
felizes em realizar este tra-
balho e continuar fazendo 
a diferença para que te-
nhamos sempre melhores 
resultados”, disse a chefe 
do Núcleo de Ações Estra-
tégicas da Central, Rafaela 
Carvalho.

Foto:  Divulgação

De janeiro até agora, foram retirados, no Estado, 66 órgãos, sendo três corações, 20 fígados e 43 rins
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Futuro do Aruanda
Festival de cinema da Paraíba promete expansão internacional, 
mais inclusão audiovisual e revela nome do primeiro 
artista homenageado de 2022. Página 12
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O ‘Big Bang’ é o nome do 
provável evento que deu ori-
gem ao universo, e também ao 
espaço e ao tempo – variáveis 
fundamentais da dança. E é 
justamente essa teoria cos-
mológica que inspira BAMMM, 
espetáculo do Balé Cidade de 
Campina Grande, que realiza 
hoje, às 20h, de forma gratuita, 
a segunda de duas apresen-
tações de estreia nacional no 
Teatro Municipal Severino Ca-
bral, na Rainha da Borborema. 
Os ingressos para a primeira 
coprodução internacional da 
companhia, que reúne profis-
sionais do Brasil, Chile e Es-
panha devem ser reservados 
pela plataforma Sympla. 

“Trabalhamos muito a 
questão da explosão. Na ver-
dade, nós levamos para uma 
linha de um meteoro que cai 
e, depois disso, começam a 
surgir os seres. Ele já come-
ça com um ser das cavernas, 
um homem-macaco, que ga-
nha vida e mergulha nesse 

mundo mágico que são as 
danças do mundo”, ilustra 
Erasmo Rafael, diretor ar-
tístico e executivo do grupo. 
Em cena, no centro do palco, 
um elemento de material 
refletivo laminado repre-
senta um corpo espacial, ao 
redor do qual os bailarinos 
interagem. O surgimento da 
matéria e energia escuras 
está representado no figu-
rino, que reforça essa ideia 
com peças pretas que reves-
tem todo o corpo e que vão 
ganhando luz e brilho no 
decorrer do enredo narrado 
em 40 minutos. 

BAMMM usa como re-
ferência para o movimento 
de seus bailarinos algo bem 
mais próximo que as medi-
das de distância intergaláti-
cas: as danças populares nor-
destinas e a cultura oriunda 
do continente africano, onde 
está definida a origem de 
nossa espécie. Por isso, além 
da inspiração cosmológica, o 
espetáculo é orientado pelos 
estudos corporais de um ar-
tista recifense, brincante de 

caboclinho e cavalo-marinho. 
“Pesquisamos muito a mo-
vimentação de Antonio Nó-
brega porque ele tem muito 
essa pegada de algo popular, 
mas ao mesmo tempo de algo 
animalesco. Tem movimen-
tações que lembram o ma-
caco, outras 
que lembram 
o cachorro”, 
exemplifica 
Erasmo Ra-
fael.

A defini-
ção deste es-
petáculo teve 
início ainda 
n o  a n o  d e 
2019 através 
de um inter-
câmbio pro-
movido pela 
p l a t a fo r m a 
Iberescena, que é um progra-
ma de fomento e integração 
das atividades de artes cêni-
cas ibero-americanas integra-
do por 11 países. O objetivo 
é incentivar as coproduções 
de montagens entre os ór-
gãos públicos e/ou privado, 

promovendo a difusão de 
obras de autores dessa região 
e que financiam o programa. 
No Brasil, ele é representado 
pela Fundação Nacional de 
Artes – Funarte, que selecio-
nou BAMMM como o único 
espetáculo de dança deste 

edital. A efe-
tivação dessa 
parceria in-
ternacional 
se deu atra-
vés da cola-
boração das 
coreógrafas 
A l e x a n d r a 
M a b e s ,  d o 
Chile, e Mari 
Paula, brasi-
leira radicada 
na Espanha 
há 15 anos. 

“Elas vie-
ram conhecer o Balé Cidade 
de Campina Grande e se apai-
xonaram pelo nosso trabalho. 
A partir daí, a gente decidiu 
submeter um projeto para 
a montagem do espetáculo”, 
relembra o diretor executivo 
sobre quando as coreógrafas 

vieram para o Brasil apre-
sentar um projeto chama-
do ‘Cena Cumplicidades’, em 
Pernambuco, e desenvolve-
ram por 20 dias com o grupo 
campinense uma troca de 
experiência e de técnicas de 
trabalho. Elas estão desde no-
vembro em Campina Grande 
desenvolvendo BAMMM em 
conjunto com os cinco bai-
larinos residentes da cidade 
e que fazem parte do elen-
co fixo da companhia. Além 
delas, profissionais técnicos 
de fora do país complemen-
tam o intercâmbio, a exemplo 
do criador da trilha sonora 
original e a concepção cêni-
ca, ambos da Espanha. “Essa 
troca só tem enriquecido a 
formação dos bailarinos e 
deixado uma bagagem ma-
ravilhosa para a companhia. 
A gente está sugando tudo 
isso, bebendo dessas fontes 
para enriquecer mesmo. Esse 
intercâmbio é muito positivo”, 
classifica Erasmo Rafael.

Depois da apresentação 
na Rainha da Borborema, a 
companhia segue para o Rio 

de Janeiro. Já no primeiro 
mês de 2022 o BAMMM será 
montado no Recife como 
parte das atrações do Festi-
val Iberescena.

Ainda no primeiro se-
mestre do próximo ano os 
bailarinos embarcam para 
apresentações no Chile e na 
Espanha. “Pelo projeto, fa-
remos essas cidades. Mas o 
espetáculo fica no repertório 
da companhia e nós vamos já 
estamos procurando outros 
festivais e, depois do Carna-
val, chegar em João Pessoa”, 
adianta Erasmo. 

Hoje, Balé Cidade de Campina Grande apresenta ‘BAMMM’, montagem que reúne profissionais do Brasil, Chile e Espanha

Espetáculo traz coprodução 
internacional para a Paraíba

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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No centro do palco, um elemento de 
material refletivo laminado representa 
um corpo espacial, ao redor do qual os 
bailarinos interagem

Através do QR Code acima, 
acesse o site ‘Sympla’ para 

retirada do ingresso gratuito

Coreógrafos do projeto apresentam linguagens e origens diversas
O Balé Cidade de Campi-

na Grande é uma companhia 
de dança contemporânea in-
dependente, que conta com a 
parceria da Prefeitura Municipal. 
Em contrapartida, os bailarinos 
ministram aulas nos projetos 
sociais da cidade. Os seus inte-
grantes são especializados em 
linguagens diversas, alguns com 
formação em balé clássico da 
Escola Bolshoi, outros oriundos 
das danças urbanas e ainda os 
que se aprofundam nas danças 
populares. Faz parte da tradição 
do grupo criado em 2014 não 
usar um coreógrafo residente. 
Para cada obra são sempre con-
vidados profissionais com conhe-
cimento destacado na proposta 
do espetáculo que a companhia 
pretende montar. 

É nesse sentido que o grupo 
demonstra sua vocação para re-
ceber as coreógrafas Alexandra 
Mabes, do Chile, e Mari Paula, 

brasileira radicada na Espanha.  
Com estudos de dança na Uni-
versidade de ARCIS (CH), Mabes 
já trabalhou com Amanda Piña, 
na Áustria, e se apresentou 
nos mais importantes festivais 
europeus e do continente ame-
ricano. Ela é responsável pelo 
espaço ́ Sala de Máquinas´, que 
promove atividades de dança e 
performance. “Ela tem um tra-
balho muito expressivo no Chile. 
É uma artista bem respeitada e 
uma criadora que trabalha muito 
com a improvisação”, resume 
Erasmo Rafael, diretor artístico e 
executivo do Balé da Cidade de 
Campina Grande.

Já Mari Paula é gestora cultu-
ral e artista do corpo formada em 
dança, bacharel em Artes Cênicas 
(FAP), especialista em Artes Híbri-
das (UTFPR) e mestre em Gestão 
Cultural Ibero-americana (UGR). 
É uma das cofundadoras da Casa 
Selvática e integrou diferentes 

companhias de dança das quais 
se destaca o Balé Teatro Guaíra. 
No ano de 2015, passa a de-
senvolver suas próprias criações, 
apresentando-se em festivais da 
África, América Latina e Europa.

As profissionais levam suas 
experiências para a companhia 
campinense, que realizou o seu 
primeiro trabalho, em 2014, 
sobre a feira de Campina 

Grande, com coreografia de 
Myrna Maracajá. Em 2015, é 
montado Frestas, Fôlego e Pele, 
projeto de Romero Mota, en-
saiador e professor de balé da 
companhia. Dois anos depois, 
o Balé Cidade de Campina 
Grande se mirou no trabalho 
de Sebastião Salgado para 
criar Metal, multipremiado es-
petáculo inspirado nos ensaios 

fotográficos nos garimpos de 
Serra Pelada. Uma versão de 
Romeu e Julieta do coreógrafo 
César Dias Cerqueira foi con-
cebida pelo grupo em 2018. 
Até chegar no espetáculo an-
terior do grupo, Black Nina, em 
homenagem a Nina Simone, 
pianista, cantora, compositora 
e ativista pelos direitos civis dos 
negros norte-americanos.

Da esq. para dir.: diretor artístico da cia., Erasmo Rafael, e as coreógrafas e bailarinas Alexsandra Mabes (Chile) e Mari Paula (Espanha)

Fotos: Divulgação

 Trabalhamos muito 
a questão da explosão. 

Na verdade, nós 
levamos para uma 

linha de um meteoro 
que cai e, depois disso, 

começam a surgir
os seres 
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Como meus poucos leitores já sabem, estudei no 
Seminário Franciscano de Ipuarana, localizado na 
cidade de Lagoa Seca (PB). E, dentre os que não che-
garam a fazer os “votos” que o franciscanismo exige, 
muitos de nós enveredaram por profissões que reque-
riam muito estudo, nascendo daí o gosto pela leitura 
e pela escrita. Muitos livros já foram publicados por 
ex-alunos do Seminário, principalmente dos estados 
do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Pará.

Recentemente, dois colegas publicaram livros, 
um de poesia, outro de prosa. O amigo Felix de Car-
valho, sergipano e meu colega de turma durante o 
curso ginasial e o primeiro ano do segundo grau, 
lançou Poemas para refletir – 100 sonetos, pela Edi-
tora Ideia. Felix estudou, inicialmente, na Escola 
Apostólica São Pedro Gonçalves, situada no Vara-
douro, em João Pessoa. Em 1963, transferiu-se para 
Ipuarana, lá permanecendo até 1967. Cursou Letras 
na UFPB e Mestrado na PUC-RJ. Lecionou na própria 
UFPB, bacharelou-se em Direito e lecionou também 
no Unipê e na Esma.

O professor Felix é conhecido na área acadêmi-
ca por ser um exímio avaliador de teses, dissertações 
e publicações em livros. E, agora, para deleite nosso 
e gozando de saúde física, mental e espiritual, traz a 
público seus sonetos, tanto para manter em paz sua 
consciência, quanto para o deleite dos seus inúmeros 
amigos e leitores. A obra, com prefácio do acadêmico 
Dr. Astenio Cesar Fernandes, tem apresentação do pró-
prio autor e está dividida em quatro capítulos: Refle-
xões bíblicas; reflexões sobre o tempo; reflexões sobre 
temas diversos; e, invocações e homenagens.

Os sonetos, compostos por 14 versos e quatro 
estrofes, com métrica e rima impecáveis, exprimem 
a cultura, a capacidade técnica e a profundidade das 
ideias do autor. Católico fervoroso e praticante, trans-
creveu nos seus poemas tudo aquilo que aprendeu em 
Ipuarana sobre espiritualidade, a crença em Deus, o 
poder da fé, o amor ao próximo, o perdão e o conhe-
cimento profundo do antigo e do novo testamento. 
Nas homenagens, Felix demonstra gratidão, reconhe-
cimento e amor à família. Um livro para ser chamado 
“de cabeceira”, onde o leitor poderá degustá-lo em do-
ses homeopáticas, dia após dia!

O outro livro, lançado recentemente em Fortaleza 
para um grupo de ex-alunos de Ipuarana, tem como 
autor o paraense Edson Elias Andrade Berbary, cujo 
título é Ipuarana da minha memória. Quem elaborou o 
prefácio foi o escritor e também ex-aluno do referido 
seminário, o cearense Clotário Dantas, de onde desta-
co: “São repassadas cenas dos principais eventos da 
vida do seminário, desde a planilha, colocada no qua-
dro de avisos, onde o aluno podia ler se fora escalado 
para alguma atividade, como varrer e passar o pano 
molhado nos claustros, ou se havia sido designado 
para exercer a função de coroinha...”

Berbary estudou em Ipuarana entre 1958 e 1962, 
enquanto eu e Felix de Carvalho estudamos de 1963 
a 1967. Porém, pela afinidade que nos une, lendo as 
memórias do autor, a vida franciscana passa como 
um filme e as recordações são idênticas: o clarear do 
dia, o banho gelado às cinco da manhã, os frades e as 
freiras alemães, os horários para a reza e para os es-
tudos, o esporte, a música, tudo volta com o relato fiel 
e bem escrito do autor.

Edson Berbary nasceu em Santarém e, após sua 
saída do seminário, cursou Letras na UFPA. Espe-
cialista em Linguística pela Universidade Nacional 
do Uruguai, cursou Mestrado na UnB e atuou como 
professor em todos os níveis de ensino, estando, hoje, 
aposentado pela UFPA e pelo estado do Pará. Esse li-
vro vai servir para manter acesa em nós a chama de 
Francisco de Assis, pois dos 1476 alunos que estuda-
ram em Ipuarana, entre 1941 2 1971, vários se espa-
lham por este imenso país, formando grupos como o 
de João Pessoa (Gipa), o de Belém (Ipuaranapará) e o 
de Fortaleza (Ipuarana Clube).

Ipuarana em 
poesia e prosa

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

Fernando
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Este Natal vai chegando com um 
gosto de abraço. Mas também com 
um gosto amargo. Depois de passar-
mos o 2020/21 trancados em casa 
e comendo peru sozinhos, ou nem 
isso, este ano, com cuidados e de 
orelha em pé, podemos brindar à vida, 
comedidamente. Sim, porque não foi 
nem tem sido fácil para o mundo nem 
para os brasileiros. Com tudo o que 
já falamos do desgoverno, das fake 
news, e do negacionismo em sua dose 
mais perversa, e de perdermos mais 
de 600 mil brasileiros para a Covid, 
sobrevivemos, sabe-se lá como. Eu 
sei! me vacinando, mantendo distân-
cia, bêbada de tanto álcool em gel e 
lavando as mãos o dia todo. Mas nem 
todos puderam fazer isso. E muitos, 
criminalmente, não o fizeram.

A magia do Natal sempre foi mui-
to forte no mundo ocidental. Sempre 
chorei/choro quando escuto ‘Noite 
Feliz’ e ‘So this is Christmas’ (prin-
cipalmente depois da morte de John 
Lennon). Quando era pequena, as 
lágrimas apareciam por uma melan-
colia infantil. Não gostava do Natal, 
embora fosse o aniversário da minha 
mãe (dia 25), e adorava acordar e ver 
os presentes embaixo da cama. Algo 
de triste vislumbrava no ar, e uma 
vontade de chorar. Na minha casa tí-
nhamos motivos para isso. A noite de 
Natal nunca era uma noite tranquila, 
pois a felicidade imaginada não batia 
com a realidade.

Depois, na adolescência, fui 
resolvendo gostar do Natal por conta 
das festas com os amigos. Era mais 
um feriadão para brindar às amizades 
e amores. Mas foi só na vida adulta 
que comecei a gostar do Natal. Princi-
palmente depois que tive filhos. Fazia 
árvores originais (de jornal, papel 

crepom, enfeites reciclados), embora 
os filhos reclamassem e pedissem pela 
árvore verdinha com algodão e bolas 
vermelhas. Cedi! E trouxe para minha 
casa a responsabilidade do jantar, 
da confraternização com a família, e 
da alegria de brindarmos. Como não 
somos religiosos, não vamos à missa, 
mas agradecemos à vida. Passei anos 
no movimento de reunião, encontros e 
abraços. Minha mãe sempre me levava 
flores e queijo do reino que até hoje 
amo de paixão. E o peru? Esse era por 
minha conta. Ano passado, o cardápio 
teve gosto de solidão, solidariedade e 
sobrevivência.

Há tempos que abandonei a 
decoração natalina e só e somente 
só, uma arvorezinha minúscula, para 
me lembrar da data. Uma guirlanda 
na porta, dá os jingle bells e luzinhas 
azuis na planta do terraço. Adoro luzi-
nhas e ver a cidade iluminada à noite 
me distrai.

Neste Natal, não teremos mamãe 
para dar os parabéns pelos seus 94 
anos. Mas já não há tínhamos. Sempre 
íamos lá à tardinha para bolinho com 
guaraná. Mas este ano, ela foi come-
morar em outras estrelas. E claro que, 
como está recente, estamos entristeci-
das com a sua ausência. Mas abraçar os 
filhos e os nossos é preciso!!

Eu particularmente, agradeço 
muito. Ano difícil, onde ouvi diagnós-
ticos nunca desejados, enfrentei cirur-

gia, fisioterapia, e os tempos de coisas 
mais graves. Perdi amigos, parentes, 
e assisti estarrecida os jornais da TV 
e os descalabros do homem que se 
diz presidente e dos não ministros da 
saúde. Quanta revolta! Mas sem poder 
me entregar aos sentimentos de raiva, 
me recuperei, cuido muito de mim, 
tento ficar zen, olhar pro céu, meu 
amor, ter pequenos prazeres, dormir 
bem, e tomar uns banhos de mar para 
salgar a alma. E rezo para, nas próxi-
mas eleições essa corja vá passar as 
suas boiadas nos lugares que a Justiça 
lhes designar.

Meu peru tá ali no freezer só 
esperando os temperos e o seu gravy 
especial. Quanto às músicas, basta que 
eu entre no shopping ou que ligue o 
rádio, que, ao ouvir as músicas citadas, 
logo sinto o marejar de lágrimas. Hoje 
mais velha, essa melancolia é anda 
mais forte e com razão. Os anos vão 
longe. Os entes queridos e muitos, já se 
foram. O país tem fome. E o tempo? Ah 
esse não está para Papai Noel.

Aliás, uma sugestão aos decora-
dores do shopping. Ao invés daquela 
decoração tipo nórdica, Lapônia, 
acho a do restaurante Mangai tão 
mais linda. Se a gente usasse nossos 
códigos da beleza natalina, Baile do 
Menino Deus, elementos nossos, acho 
que ficaria tão mais bonito. Sei que o 
trenó mexe com o nosso imaginário, e 
os astros já falam que 2022 será o ano 
onde a imaginação e a fantasia serão 
os grandes aliados, mas se procu-
rarmos, temos sim, fantasias que se 
comunicam também, e nos remete 
a um Natal mais local e que também 
pode sim, ser universal.

Um aniversário dos anjos para 
você, mamãe!

E Feliz Natal aos leitores!

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

Então é Natal...
Crônica

 A magia do Natal sempre foi muito 
forte no mundo ocidental. Sempre chorei/

choro quando escuto ‘Noite Feliz’ e ‘So 
this is Christmas’ (principalmente depois 

da morte de John Lennon) 
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Obra memorialista de Berbary (E) e antologia poética do Felix de Carvalho (D)

Projeto originado por meio da Lei Emergencial Aldir Blanc circulou 
neste mês em carro aberto pelos bairros da cidade do Sertão paraibano

Cajazeiras apresenta 
presépio itinerante

A pandemia ocasionada 
pela Covid-19 tem feito com 
que as gestões públicas usem 
da criatividade para realizar 
eventos sem provocar aglo-
merações e seguindo as reco-
mendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Em 
Cajazeiras, no Sertão paraiba-
no, a prefeitura inovou este 
ano e realizou, entre os dias 5 
e 20 deste mês, um presépio 
vivo itinerante, circulando em 
carro aberto pelos bairros da 
cidade para que a população 
entre no clima natalino sem 
correr o risco de contrair o 
coronavírus.

O presépio vivo itineran-
te, intitulado Um presente de 
Natal para o seu bairro, foi 
encenado pelo grupo As Xime-
nas. Além deste, ainda agora 
em dezembro haverá apresen-
tações itinerantes dos espetá-
culos A mágica noite de Natal, 
de Tallison Ferreira; e Cajazei-
ras canta o Natal do seu jeito, 
de Gerrard. Todos os espetácu-
los foram contemplados na se-
gunda fase da Lei Aldir Blanc, 
que tinha como objetivo o foco 
em projetos natalinos.

O secretário de Cultura 
e Turismo, Ubiratan di Assis, 
disse que o evento, além da 
novidade de ser itinerante, 
trouxe de volta o clima na-

talino, mesmo em período 
difícil de pandemia. “De pa-
rabéns toda classe teatral e 
artistas pela realização des-
ses espetáculos”, apontou. O 
prefeito José Aldemir tam-
bém enalteceu o trabalho 
desenvolvido pelos grupos 
artísticos de Cajazeiras.

O ator e diretor teatral 
Francisco Ernandes ficou 
emocionado ao presenciar 
a apresentação do presépio 
itinerante, “feito por pessoas 
simples, mas que me trouxe 
lágrimas nos olhos de tanta 
beleza e magia. Quero aqui 

agradecer aos idealizadores 
dessa feliz iniciativa artístico-
cultural, que trazem, além das 
narrativas diárias, a emoção 
mais sublime”.

De acordo com Ubiratan 
di Assis, essa segunda fase da 
Lei Aldir Blanc foi resultado 
de um saldo remanescente de 
R$ 22 mil do primeiro edital e 
que a Prefeitura de Cajazeiras 
aplicou 95,5% dos recursos 
destinados a atender aos ar-
tistas locais. Os projetos com 
foco no período natalino con-
templaram o teatro, a dança e 
a música.

Na abertura do projeto, ao 
lado do padre Jackson Oliveira, 
administrador da Paróquia São 
José Operário, na Zona Norte, 
o prefeito enalteceu a parceria 
com o grupo de teatro As Xi-
menas, por proporcionar aos 
moradores de todos os bairros 
o referido espetáculo.

No começo deste mês, a 
prefeitura de Cajazeiras entre-
gou à população a decoração 
de Natal da cidade. Também 
foram entregues ao público a 
reforma da Biblioteca Pública 
Municipal e do anexo do Cen-
tro Cultural Zé do Norte.

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Pelas ruas do município, presépio vivo ‘Um presente de Natal para o seu bairro’ foi encenado pelo grupo As Ximenas
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A falta de tolerância leva ao racismo, às ditaduras 
e à guerra. 

(Ana Maria Machado. O Tesouro das Virtudes 
para Crianças.)

A semana passada apresentamos três poemas na-
talinos, esta semana nossa atenção se voltou para livros 
que tratam de temas ligados às virtudes – em prosa e 
em poesia. Escolhemos uma escritora bem conhecida 
do público infantil – Ana Maria Machado, organizadora 
de livros que tratam dessa temática.

Procurando resgatar as antigas antologias escolares 
(coleção de textos de variados autores, gêneros e épocas), 
Ana Maria selecionou textos que encantaram os leitores 
mais antigos, reuniu outros mais modernos e publicou 
pela Editora Nova Fronteira, com ilustrações de Thaís 
Linhares, a coleção O Tesouro das Virtudes para Crianças, 
Volumes 1, 2 e 3.

Encontram-se textos que vão dos contos dos Ir-
mãos Grimm a poemas de João Cabral de Melo Neto. 
Muitos vêm com uma pequena lição de moral, despro-
vidos do ranço tradicional, outros trazem explicações 
bem pertinentes sobre o estilo do autor, é o que ocorre 
com excerto do poema de João Cabral de Melo Neto – 
Morte e vida e Severina.

A respeito desse poema, a autora explica para os 
jovens leitores que é um dos mais belos da contempo-
raneidade brasileira e faz um breve resumo do seu con-
teúdo. Ainda, no que se refere ao estilo do poeta per-
nambucano, dá esta explicação: “Muitas vezes a gente 
ouve dizer que para escrever bem não se deve repetir 
palavras. Aqui temos um exemplo de que nem sempre 
isso é verdade. João Cabral tira partido das repetições.” 
Isso me faz lembrar o professor e crítico literário Afrâ-
nio Coutinho que considerava a repetição a figura mais 
expressiva da língua portuguesa.

As virtudes apresentadas são: esperança, fé, justiça, 
modéstia, coragem, honestidade, bondade. Essas virtu-
des estão presentes nos contos tradicionais populares, 
nos textos das antologias escolares, na poesia. Para a or-
ganizadora da coletânea, o mais interessante é que esses 
textos, quase sempre, não foram escritos com uma inten-
ção moral, mas uma leitura atenta pode descobrir neles 
muita coisa para ser discutida nesse ângulo.

Sobre o tema da “Bondade”, no volume 3, foram se-
lecionados: Nascemos para brilhar: Tainá, uma lenda dos 
indígenas Carajás; Na alcova sombria e quente, poema de 
B. Lopes; A serpente branca, conto dos Irmãos Grimm; Re-
compensa, poema do poeta português Sidônio Muralha; 
Maria Maria, conto curtinho de Luiz Raul Machado, e Bar-
co sem rumo, poema de Cora Coralina.

O poema de Cora Coralina traz a explicação de que a 
solidariedade é mais preciosa quando se dirige a qualquer 
estranho que esteja precisando de ajuda. Cora Coralina se 
dirige a vítimas de perseguições racistas. É um poema 
narrativo que conta a história de um “navio-fantasma”, 
cheio de imigrantes, salvados de guerra e de uma só raça. 
O navio vagava sem destino e muitos portos se negaram a 
recebê-los, mas um país pobre deu alento aquele povo e o 
acolheu com a “água pura da esperança”, eram judeus que 
foram recebidos na “terra generosa e tiveram trabalho fá-
cil”. Esse país generoso foi o Brasil.

O poema de Cora Coralina nos leva a pensar que “A 
arte imita a vida” não é apenas uma frase de efeito. Aracy 
de Carvalho, mulher do cônsul brasileiro em Hamburgo, 
João Guimarães Rosa, na época da Segunda Guerra Mun-
dial, salvou milhares de judeus encaminhando-os furti-
vamente para o Brasil. Vale a pena assistir a minissérie 
da Rede Globo, que conta como Aracy salvou os judeus. 
Eles chegavam, geralmente, através de navios, não era o 
“navio-fantasma” de que nos fala Cora Coralina, eram na-
vios de bandeiras distintas. Muitos refizeram suas vidas 
e hoje os filhos e netos desses imigrantes judeus colabo-
ram com a ciência, a cultura, as artes do Brasil.

Este ano, no dia de Natal, Ana Maria Machado com-
pleta 80 anos. Certamente será muito cumprimentada 
e louvada. Enfrentou momentos difíceis na vida, foi exi-
lada durante a ditadura militar, exitosa nos estudos e 
na carreira literária. Estudou na Sorbonne e defendeu 
tese sob a orientação de Roland Barthes sobre o nome 
dos personagens de Guimarães Rosa. Para crianças es-
creveu mais de 100 livros, vários romances e livros de 
crítica literária, resgatou histórias do folclore brasileiro, 
conquistou os maiores prêmios literários no Brasil – 
Prêmio da ABL, Prêmio Machado de Assis, Prêmio Ibero
-Americano de Literatura Infantojuvenil, Prêmio Jabuti, 
Prêmios da FNLIJ (por ter recebido mais de três vezes 
este prêmio, hoje é hors-concours da FNLIJ), e o mais im-
portante de todos – o Hans Christian Andersen (2000) –, 
um prêmio internacional de literatura infantil, que equi-
vale ao Nobel de Literatura.

É tempo de Natal, tempo de ler ou reler Ana Maria 
Machado. A melhor maneira de presentear a autora na 
passagem dos seus 80 anos é ler e divulgar os seus livros. 
Sejam todos bem-vindos ao universo literário de Ana Ma-
ria Machado, ele é rico, variado, instigante.

Leituras
natalinas

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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EstrEias

HomEm-aranHa - sEm Volta 
para Casa (Spiderman - No Way Home. EUA. 
Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter 
Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências 
da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela 
reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida 
normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede 
ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos 
esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não 
sai como planejado. CENTERPLEX MAG 2: 14h (dub.) - 17h15 
(leg.) - 20h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 3: 13h30 (dub.) - 
16h45 (leg.) - 20h (leg.); CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 18h30 
- 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 14h45 - 18h - 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h45 - 16h45 - 20h - 23h10 
(sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 20h - 23h10; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h (sáb. e dom.) - 16h 
- 19h15 - 22h30 (sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, 
dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
14h (exceto qua.) - 17h15 (exceto qua.) - 20h30 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h30 (dub.) 
- 17h45 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(3D, leg.): 15h30 - 18h45 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 17h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(3D, dub.): 15h30 - 18h45 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 15h (dub.) - 18h15 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 - 16h45 - 20h - 23h10 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h (exceto 
qua.) - 19h (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
15h20 (exceto qua.) - 18h10 (exceto qua.) - 21h (exceto qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 20h45 
(exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 13h50 (exceto 
qua.) - 16h40 - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 
14h50 - 17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 
14h50 - 17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
13h50 (exceto qua.) - 16h40 - 19h30 (leg.); CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 15h20 (exceto qua.) - 18h10 (exceto 
qua.) - 21h (exceto qua.).

pré-EstrEia (apEnas quarta)

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

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

ContinuaÇÃo

amor sublimE amor (West Side Story. 
EUA. Dir: Steven Spielberg. Musical e Romance. 10 anos). 
Adaptado de um musical da Broadway, filme conta uma 
história de amor e rivalidade juvenil que se passa na 
Nova Iorque de 1957, no qual um casal vive um amor 
proibido. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.) 13h40 
(exceto na qua.).

Casa GuCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley 
Scott. Drama e Biografia. 14 anos). Baseado na história de 
Patrizia Reggiani (Lady Gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci 
(Adam Driver), membro da família fundadora da marca ita-
liana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, 
contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, 
incluindo o terapeuta. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
20h15 (exceto qua.).

Clifford - o GiGantE CÃo VEr-
mElHo (Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: Walt 
Becker. Infantil e Comédia. Livre). Estudante do ensino 
médio Emily Elizabeth conhece um criador de animais 
mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, 
ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de 
três metros em seu pequeno apartamento em Nova York. 
Enquanto sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu 
tio divertido Casey vão viver uma grande aventura pelas 
ruas de Nova York com a chegada do novo membro da 
família. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (sáb e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 14h (exceto qua.).

EnCanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e 
Jared Bush. Animação e Comédia. Livre). Na Colômbia, a 
extraordinária família Madrigal vive escondida em uma 
região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A 
magia da região abençoou todos os meninos e meninas 
membros da família com poderes mágicos, desde super-
força até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um 
dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca 
o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última 
esperança de sua família excepcional. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 12h (qua.) - 14h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 15h45 - 18h10 - 20h40; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 (exceto qua); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40 (exceto qua.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 15h40 (exceto qua.).

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super
-Herói, Ficção Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos 
são uma raça de seres imortais que viveram em segredo 
durante a antiguidade da Terra, moldando sua história 
e suas civilizações ancestrais. Seguindo os eventos de 
Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada os força a 
sair das sombras para se reunirem contra os mais antigos 
inimigos da humanidade, Os Deviantes. CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 18h30 (exceto qua.).

missÃo rEsGatE (The Ice Road. EUA. Dir: 
Jonathan Hensleigh. Ação e Suspense. 14 anos). Depois que 
uma distante mina de diamantes desmorona na região nor-
te do Canadá, um motorista de caminhão (Liam Neesom) 
faz o impossível para conseguir atravessar o gelo e resgatar 
com vida os minerados soterrados durante o acidente. Mas 
as condições climáticas pioram a cada minuto, tornando a 
missão cada vez mais difícil. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 21h45 (exceto qua.).

Em cartaz

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

Serviço

Espaço Cultural

A Biblioteca Juarez da Gama Batis-
ta, localizada no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pessoa, estará 
fechada hoje para serviço de dedetiza-
ção. As atividades serão retomadas na 
amanhã, com seu funcionamento em 
horário normal.

Por conta dos festejos de Natal e 
Ano Novo, a biblioteca estará fechada 
nos dias 24, 25, 26, 31 deste mês, e 
nos dias 1º e 2 de janeiro. No dia 3 de 
janeiro, a unidade retoma seu funcio-
namento normal.

Já a galeria Archidy Picado, também 
localizada no Espaço Cultural, reabre 
hoje até a próxima quinta (dia 23) e de 
27 a 30 de dezembro. O horário de fun-
cionamento é de 13h às 21h, sem opção 
de visitas no turno da manhã. Nos dias 
24 e 31, a unidade não funcionará, devi-
do aos festejos de fim de ano.

Para as duas unidades que fun-
cionam no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, é preciso agendar gratuita-
mente visitação pelo site do Governo 
do Estado (www.agendamentos.pb.
gov.br) e escolher a data.

Reserva
Desde novembro, com a flexibi-

lização, a Biblioteca Juarez da Gama 
Batista ampliou sua capacidade de 
público de 30% para 50% e o tempo 
de duração. A reserva de horário de 
estudo pode ser feita para o dia todo, 
a partir das 8h, permitindo também 
agendar para utilização do espaço 
aos finais de semana.

De segunda a sexta-feira, acontece 
o fechamento das 12h às 13h para uma 
higienização do ambiente, retomando 
as atividades às 13h e seguindo até 

17h. Nos sábados o funcionamento é 
das 8h às 17h, sem intervalo e aos do-
mingos, de 8h às 13h.

O Espaço Cultural José Lins do 
Rego está localizado na Rua Abdias 
Gomes de Almeida, 800, Tambauzi-
nho, na capital paraibana.

Biblioteca da Funesc divulga 
horários para o fim de ano

Foto: Roberto Guedes

Através do QR Code acima, 
acesse o agendamento para 
os equipamentos da Funesc

Desde novembro, Biblioteca Juarez 
da Gama Batista ampliou a capacidade 
de público de 30% para 50%

Foto: Divulgação

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



Cultura

O 16º Fest Aruanda – 
que aconteceu de 9 a 15 
deste mês, em João Pessoa 
– encerrou sua edição se 
consolidando como um dos 
principais festivais de cine-
ma no Brasil e privilegiando 
a produção cinematográfica 
paraibana. A próxima edição 
já foi anunciada: será do dia 
8 a 15 de dezembro de 2022. 
E já existe o primeiro nome 
de um dos homenageados: o 
paraibano Jurandir Moura, 
poeta, jornalista e cineasta, 
escolhido por toda sua de-
dicação à sétima arte. 

Para o idealizador e dire-
tor executivo do evento, Lúcio 
Vilar, a avaliação desta edição 
foi muito positiva. Durante 
sete dias, o Fest Aruanda 
contemplou, em um só espa-
ço, profissionais e amantes 
do cinema com um leque 
amplo de atividades e para 
diferentes públicos. Nomes 
como Júlio Bressane, Othon 
Bastos e Ney Matogrosso 
reafirmaram o sucesso do 
evento, que levou mais de 
70 filmes ao público, tanto 
de forma presencial como 
virtual. “A edição que teve 
a expansão como mote de 
sua curadoria e organização, 
tem avaliação extremamente 
positiva em todos os aspectos. 
O público atendeu ao apelo 
do evento e aprovou a pro-
gramação, seleção, mesas e 
ações formativas. O melhor 
é que os relatos têm sido 
feitos pelos próprios convi-
dados, especialmente os de 
fora, o que denota isenção e 
qualifica o nosso trabalho, ou 
seja, estamos no trilho certo”, 
afirmou Lúcio Vilar.

Para a próxima edição 
de 2022, muitas ideias já 
estão sendo lançadas como 
a de incrementar e ampliar a 
Mostra Competitiva da União 
Europeia, que foi muito bem 
aceita este ano. De acordo 
com o diretor executivo, 
a proposta já conta com o 
apoio do professor Manuel 
Damásio, da Universidade 
Lusófona, que fica em Lis-
boa, em Portugal. 

Assim como esta edição 
prestou homenagem a Othon 
Bastos, José Siqueira, Ely 
Marques, Cristina Amaral e 
W.J. Solha, a edição de 2022 
já começou a eleger os ho-
menageados. O primeiro 

nome divulgado por Lúcio 
Vilar é Jurandir Moura. Nas-
cido na cidade paraibana de 
Taperoá, Moura foi cineasta, 
jornalista, crítico e poeta. 
“Essa homenagem será feita 
com muita honra e senso de 
justiça com a memória da 
cinematografia paraibana”, 
acrescentou Vilar. 

A expectativa para a 
retomada das salas de ci-
nema era muito grande. 
Neste contexto, o 16º Fest 
Aruanda foi um marco para 
um público que há muito 
ansiava por este momento. 
Segundo Vilar, havia uma 
demanda represada muito 
intensa e volumosa para 
voltar a frequentar a sala 
escura do cinema. “Havia 

uma demanda represada 
muito intensa e volumosa 
para voltar ao escurinho 
do cinema, à magia da sala 
escura e isso se revelou com 
a presença do público em 
todas as sessões, cujo coro-
lário foi o grand finale com 
a presença iluminada de 
bambas do cinema brasilei-
ro, como Othon Bastos, Julio 
Bressane e Ney Matogrosso, 
que além de cantor, também 
é ator, e uma solenidade de 
premiação que surpreendeu 
positivamente pelas escolhas 
corajosas e acertadas que 
foram tomadas por todos 
os júris”, falou. 

Outra parceria que ren-
deu excelentes resultados 
foi com a Central Única de 

Favelas (Cufa), que perma-
necerá na edição de 2022. 
O Cine Aruandinha este ano 
focou na inclusão de meninos 
e meninas, que puderam ir 
ao cinema. “Nesta edição, co-
locamos quase 400 crianças 
das periferias de João Pessoa 
em dois dias de programação 
na melhor sala do Cinépolis. 
Muitas delas nunca tinham 
entrado numa sala de cine-
ma. Essa foi uma das maiores 
emoções proporcionadas a 
mim, particularmente, que 
apresentei a sessão e vi, na 
prática, o que muitas vezes 
falamos apenas teoricamente 
sobre a ideia de inclusão 
audiovisual”, lembrou. 

O ator Othon Bastos afir-
mou que é preciso que, cada 

vez mais, existam festivais 
como o Aruanda. “Divulgar a 
produção local, trazer filmes 
de outras cidades, de outros 
países, formar público... são 
muitos os desafios e também 
são muitas as conquistas. 
Tenho certeza que o Fest 
Aruanda terá uma vida longa”, 
afirmou o veterano.

Para o cineasta Marcus 
Vilar, o Fest Aruanda já está 
no patamar dos grandes fes-
tivais brasileiros. “O festival 
cumpre seu papel de divul-
gar e fortalecer o audiovisual 
paraibano e exibe o panora-
ma nacional. Circulo muito 
por festivais e o Aruanda 
está no mesmo porte que os 
mais reconhecidos”, disse o 
realizador.

Aruanda promete expansão 
internacional e mais inclusão

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Festival audiovisual que aconteceu este mês já revela primeiro homenageado de 2022: o poeta e cineasta Jurandir Moura

Página da Fundação Casa de José Américo ganha nova estrutura
A página na internet 

da Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) está com 
novo design e configura-
ções. Com o atual formato, 
o site amplia o leque de in-
formações aos internautas, 
quando navegar pelos mais 
diversos links. O cartão de 
visita é um convite a ingres-
sar na “Casa do Zé”, numa 
alusão ao mundo intelectual 
e político do patrono, a par-
tir de sua Casa Museu.

No acesso rápido tem 
as opções para se clicar em 
setores e serviços, promo-
vidos e acolhidos pela FCJA, 
começando pela biografia 
panorâmica de José Améri-
co de Almeida (1887-1980), 
seguida das notícias, de for-
ma decrescente, para mantê
-las atualizadas.

A página informa os 
caminhos de suas redes 
sociais: a fanpage do Fa-
cebook e o perfil no Instra-
gam, bem como o endereço 
físico e contatos, além canal 

de acesso com o Jornal A 
União e a Rádio Tabajara. 
A revitalização teve assis-
tência técnica da Codata, 
com interação da designer 
gráfico, Rossiane Delgado, e 
da jornalista Fátima Farias, 

como redatora e editora.
Segue o padrão do por-

tal do Governo do Estado, 
no qual pode ser um dos 
canais de acesso, clicando 
em Fundação Casa de José 
Américo, no segmento de 

órgãos indiretos. A opção 
mais rápida, porém, é www.
fcja.pb.gov.br.

Para o presidente da 
FCJA, Fernando Moura, a re-
vitalização da página virtual 
representa “mais um passo 

na busca permanente pela 
interação com a sociedade, 
pela transparência e facili-
tação de acesso aos nossos 
valiosos arquivos”.

Através do QR Code acima, 
acesse a página oficial

da FCJA

Imagem: Reprodução

Fotos: Mano de Carvalho/Divulgação

Na 16ª edição: cineasta Júlio Bressane (acima, esq.) com os troféus e entregando a Othon Bastos (acima, dir.); Ney Matogrosso (abaixo, à esq.) e autor da sua biografia, Julio Maria, autografam a obra; diretor executivo Lúcio Vilar (abaixo, à dir.)

 Nesta edição, 
colocamos quase 400 

crianças das periferias de 
João Pessoa em dois dias de 

programação na melhor 
sala do Cinépolis. Muitas 

delas nunca tinham entrado 
numa sala de cinema 

ErrAmos 
n Data: Na edição do 
último sábado (18), 
informamos que o 
show de Renata Arruda, 
com participação de 
Sandra Belê, seria no 
dia seguinte (domingo). 
Na verdade, a 
apresentação ocorreu 
no sábado, dia 18. 
Aos leitores, nossas 
desculpas.
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Iniciativa aprovada pela Assembleia Legislativa da PB adequa o estado à legislação federal que reestruturar a carreira militar

O Governo do Estado da 
Paraíba divulgou nota, on-
tem, esclarecendo que a lei 
aprovada na semana passa-
da na Assembleia Legislativa 
não retira nenhum direito de 
militares ativos nem inativos, 
e que, ao contrário disso, traz 
um conjunto de benefícios e 
direitos para a categoria, en-
tre eles, a criação de uma ver-
dadeira previdência social. 

Dirigida a todos que in-
tegram o Sistema de Proteção 
Social dos Militares e recha-
çando declarações que con-
sidera de cunho “meramente 
política e sem fundamento”, a 
nota observa que a legislação 
aprovada não retirou direito 
a promoções nem subtraiu 
algum posto a que os mili-
tares faziam jus, seguindo 
rigorosamente a legislação 
federal, especialmente no 
que se refere a simetria que 
se constitui num imperativo 
legal e constitucional. 

“Todas as promoções 
continuam plenamente as-
seguradas aos militares da 
ativa, nos termos definidos 
pelo art. 25 da Lei Federal 
13.954/97”, especifica a nota 
do Governo, ao frisar mais 
adiante que também não é 
verdade que a legislação es-
tadual tenha produzido per-
das salariais para a categoria. 

Justifica que isso não po-
deria acontecer porque a lei 
aprovada pela Assembleia 
não trata de remuneração 
e explica mais adiante que 
a Lei Federal 13.954/2019, 
editada para reestruturar a 
carreira militar, foi aprovada 
pelo Congresso Nacional em 
2019 com o objetivo de criar 
uma previdência específica 
para as Forças Armadas e 
para as carreiras militares 
estaduais. 

E detalhe na sequência: 
“Por força dessa legislação 
todos os Estados do Brasil 
foram obrigados a editar nor-
mas para tratar da mesma 
temática até dezembro de 
2021, seguindo os parâme-
tros gerais traçados pela Lei 
Federal, não sendo possível 
dispor sobre os mesmos te-
mas de maneira diversa, por 
imperativo constitucional, 

conforme disciplinado pelos 
arts. 42, §1º, e 142, § 3º, X da 
Constituição Federal”.

A nota diz ainda que foi 
em razão dessa Lei, a Federal 
13.954/2019, que o Governo 
do Estado encaminhou à As-
sembleia Legislativa o Pro-
jeto de Lei necessário para 
regulamentar e adequar a 
situação à realidade estadual.

Diante dos argumentos 
expostos, o Governo reafir-
ma que, bem ao contrário 
do que vem sendo dito por 
alguns setores, a lei apro-
vada garantiu foi uma con-
tribuição previdenciária 
menor, de 10,5% congelada 
até 2025, mesmo que haja 
aumento de contribuição 
para os servidores civis que 
é da ordem de 14%.

“É importante destacar 
que o atual Governo, assim 
como já fez em outras oca-
siões, discutirá novamente 
com a categoria as bases para 
um reajuste salarial para o 
ano de 2022, buscando alter-
nativas legais para diminuir 
a distância que foi estabele-
cida entre a remuneração de 
ativos e inativos”, concluiu a 
nota do Governo.

Lei vai garantir contribuição 
previdenciária menor para PM

Contribuição previdenciária dos policiais militares será de 10,5% e ficará congelada até 2025, mesmo que haja aumento de contribuição para servidores civis

Foto: Divulgação

O Governo da Paraíba, diante de recentes declarações 
meramente políticas e sem qualquer fundamento sobre a Lei do 
Sistema de Proteção Social dos Militares, seguindo os mesmos 
parâmetros definidos pela Lei Federal 13.954/2019, vem 
prestar os seguintes esclarecimentos a todos os profissionais da 
segurança pública e à sociedade paraibana:

1. A lei aprovada na Paraíba não retira nenhum direito de inativos, 
tampouco dos ativos das carreiras militares. Na verdade, a lei traz um 
conjunto de benefícios e assegura novos direitos, criando uma verdadeira 
previdência social própria para a carreira militar, incluindo também 
ações ligadas à assistência social e saúde, abrangendo ativos, inativos e 
pensionistas.
2. Não é verdade que a legislação aprovada retirou dos militares da ativa 
o direito à promoção ou subtraiu algum posto a que estes faziam jus. A 
legislação estadual seguiu rigorosamente a legislação federal, sobretudo 
porque era obrigatória essa simetria, conforme imperativo legal e 
constitucional. Portanto, todas as promoções continuam plenamente 
asseguradas aos militares da ativa, nos termos definidos pelo art. 25 da 
Lei Federal 13.954/97.
3. Também não é verdade que a legislação estadual tenha produzido 
perdas salarias para a categoria. Até porque essa lei sequer trata de 
remuneração, tema que é objeto de legislação específica e que não foi 
tratado em momento algum na lei recentemente aprovada pela ALPB.
4. A Lei 13.954/2019 editada para reestruturar a carreira militar e 
dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares foi aprovada pelo 

Congresso Nacional em 2019 com o objetivo de criar uma previdência 
específica para as Forças Armadas e para as carreiras militares estaduais.
 5. Por força dessa legislação todos os Estados do Brasil foram obrigados 
a editar normas para tratar da mesma temática até dezembro de 
2021, seguindo os parâmetros gerais traçados pela Lei Federal, não 
sendo possível dispor sobre os mesmos temas de maneira diversa, por 
imperativo constitucional, conforme disciplinado pelos arts. 42, §1º, e 
142, § 3º, X da Constituição Federal.
6. Por essa razão, o Poder Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa 
o Projeto de Lei necessário para regulamentar, no âmbito estadual, 
o Sistema de Proteção Social dos Militares, conforme os parâmetros 
definidos pela Lei Federal 13.954/2019.
7. Vale ressaltar que a lei aprovada garantiu aos militares uma 
contribuição previdenciária menor – 10,5% congelada até 2025, mesmo 
que haja aumento da contribuição para os servidores civis – que é de 
14%, menor tempo de atividade para se aposentar, garantia de paridade, 
integralidade e revisão dos valores pagos aos inativos e pensionistas 
sempre que houver aumento para os ativos.
8. Por fim, é importante destacar que o atual Governo, assim como já 
fez em outras ocasiões, discutirá novamente com a categoria as bases 
para um reajuste salarial para o ano de 2022, buscando alternativas 
legais para diminuir a distância que foi estabelecida entre a remuneração 
de ativos e inativos, dentro das possibilidades econômicas do Estado 
e prestigiando as forças de segurança às quais o Governo sempre faz 
questão de agradecer pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos em 
benefício da população paraibana.

A NOTA

TCE-PB exigirá comprovante 
de vacinação em 10 de janeiro

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba passa 
a exigir o comprovante de 
vacinação para acesso às de-
pendências da Corte a partir 
do retorno ao trabalho pre-
sencial em 10 de janeiro de 
2022, conforme as regras da 
Portaria (TC Nº: 220/2021), 
assinada pelo presidente do 
TCE-PB, conselheiro Fernan-
do Catão.

De acordo com o do-
cumento, “fica proibido o 
acesso às dependências do 
Tribunal de Contas do Estado 
daquele que, quando solicita-
do, se recusar a apresentar 
comprovante de vacinação 
contra Covid- 19, físico ou 
digital, na recepção do Tribu-

nal, competindo à Assessoria 
de Segurança (ASSEG) a fis-
calização do cumprimento 
desta medida”.

A medida passa a fun-
cionar a partir de 10/01/22. 
Ficam dispensados da apre-
sentação da comprovação 
da imunização os membros, 
servidores, estagiários e ter-
ceirizados que já tiverem re-
gistrado a vacinação junto ao 
Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos (DERH). 
Além disso, permanecem 
obrigatórios os usos de más-
cara de proteção facial e o 
distanciamento social. Fica 
terminantemente proibido o 
acesso de pessoas com sinto-
mas gripais às dependências 

do Tribunal. As iniciativas 
levam em consideração os 
termos do Decreto Estadual 
no 41.978, de 30 de novem-
bro de 2021, que trata da 
adoção de novas medidas 
temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio 
pelo Novo Coronavírus (Co-
vid-19), entre elas a previ-
são de retorno do trabalho 
presencial dos servidores, 
mediante a apresentação de 
seus comprovantes de vaci-
nação.

O passaporte de vacina-
ção pode ser obtido por meio 
do aplicativo do Conecte-SUS, 
do Ministério da Saúde, com-
provando realização do ciclo 
completo de vacinação.

Pedro será o candidato do 
PSDB ao Governo do Estado

O deputado federal 
Pedro Cunha Lima afirmou 
que a Paraíba terá uma 
nova alternativa capaz de 
transformar o estado com 
um pensamento inovador 
e moderno, agregando uma 
gestão transparente e sem 
privilégios. A defesa foi feita 
pelo parlamentar ontem, ao 
ter seu nome lançado pelo 
PSDB para disputar o Gover-
no da Paraíba.

“Temos um compro-
misso com a inovação, com 
o pensar fora da caixa, bus-
cando sempre a modernida-
de. Temos que ter um novo 
olhar geracional para o Go-
verno do Estado.    

O pré-candidato afir-

mou estar preparado e mo-
tivado para o desafio. Ele 
defendeu que a transparên-
cia, a educação, o combate 
aos privilégios, a melhoria 
nos serviços de saúde e a 
geração de emprego e renda 
serão eixos fundamentais 
da plano de governo que irá 
apresentar aos paraibanos. 

O anúncio do nome de 
Pedro para a disputa pelo 
Governo do Estado foi feito 
em João Pessoa com trans-
missão ao vivo pelas redes 
sociais e contou com as pre-
senças do deputado federal 
Ruy Carneiro, do suplente de 
deputado federal Rafafá, dos 
deputados estaduais Cami-
la Toscano e Tovar Correia 

Lima, do prefeito de Cam-
pina Grande, Bruno Cunha 
Lima (PSD), e da prefeita 
de Alagoinha, Maria de Zé 
Roberto.

Natural de Campi-
na Grande, Pedro Oliveira 
Cunha Lima nasceu em 15 
de agosto de 1988. É filho 
do ex-senador Cássio Cunha 
Lima e neto do ex-governa-
dor Ronaldo Cunha Lima. 
É professor universitário, 
advogado e tem mestrado 
em Ciências Jurídico-Políti-
cas com menção em Direito 
Constitucional pela Univer-
sidade de Coimbra, em Por-
tugal. Foi eleito deputado 
federal pelo estado natal em 
2014. 

Emendas até amanhã
Prazo para emendas à LOA termina amanhã na Câmara. Antes de 
ir à votação em Plenário, a matéria terá que ser apreciada pelos 
vereadores na Comissão de Orçamento e Finanças. Página 14
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Antes de ir à votação em Plenário, matéria terá que ser apreciada na Comissão de Orçamento e Finanças

Prazo para emendas à LOA 
termina amanhã na Câmara
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O vereador Carlão Pe-
loBem(Patriota) divulgou 
memorando neste final de 
semana informando aos ve-
readores que o novo prazo 
para apresentação de emen-
das ao Orçamento do próximo 
ano termina amanhã, dia 22, 
e que, na próxima terça-feira, 
a matéria deve ser apreciada 
pelo plenário da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa(CMJP).

Provocado pelas altera-
ções que o Poder Executivo 
precisou promover na pro-
posta de Lei Orçamentária 
Anual(LOA), o novo prazo 
ainda não havia chegado on-
tem alguns vereadores, mas, 
mesmo assim, precisará ser 
cumprido porque, na opinião 
do relator, a votação em ple-
nário acontece “impreterivel-
mente no dia 28”.

“O prazo é improrrogá-

vel”, afirma Carlão PeloBem, 
ao explicar ontem pela manhã 
que isso será necessário por-
que, antes da apresentação 
e apreciação em plenário, a 
matéria precisará receber o 
parecer prévio da Comissão 
de Orçamento e Finanças.

O prazo anterior para 
emendas ao Orçamento e 
também ao Plano Plura-
nual(PPA), foi a última quarta-
feira, e as emendas parlamen-
tares terminam envolvendo 
o interesse de toda a Casa 
porque elas são formas do 
Legislativo Municipal poder 
participar das projeções que 
o Poder Executivo antecipar 
para adotar no decorrer do 
ano seguinte.

Impositivas ou Propo-
sitivas, as emendas devem 
ser entregues no gabinete do 
relator  quando referentes à 
LOA 2022 e no gabinete do 
presidente da Comissão de 
Orçamento, vereador Bosqui-

nho(PV), quando referente ao 
PPA 2022-2025.

As emendas impositivas 
são aquelas que o prefeito 
tem que garantir aplicação e 
as propositivas são aquelas 
que o parlamentar sugere e 
a Prefeitura decide sobre a 
possibilidade de execução. A 
previsão para o orçamento 
do próximo ano é da ordem 
de R$ 3,06 bilhões, represen-
tando um aumento de 9,4%, 
em relação ao ano passado. 

Os vereadores dispõem 
de mais de R$ 18 milhões des-
se montante para indicar a 
execução por meio das emen-
das impositivas, sendo que 
metade desse valor deve ser 
destinado a ações e serviços 
na área da Saúde. No início 
do mês de dezembro, verea-
dores, secretários e sociedade 
civil organizada debateram as 
peças orçamentárias durante 
audiência pública no Plenário 
Humberto Lucena.

Ademilson José 
ademilson51056jose@gmail.com

Vereador Carlão PeloBem (Patriota) comunicou aos colegas o novo prazo para a apresentação de emendas à LOA

MPPB manterá vários canais abertos durante o recesso, como a Ouvidoria

Foto: CMJP

CPP também reprova passaporte, mas votação em plenário pode mudar
Em reunião realizada on-

tem de manhã, a Comissão 
de Políticas Públicas(CPP) da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa aprovou o projeto que 
proíbe ‘o passaporte de vaci-
nação’ na capital paraibana, 
mas é possível que a matéria 
só possa seja apreciada em 
plenário na volta dos trabalhos 
no próximo ano.

“Vou analisar a matéria 
com calma e, só depois disso, é 
que posso emitir meu parecer”, 

afirmou, ontem, o vereador 
Marcos Henriques(PT), presi-
dente da Comissão de Direitos 
Humanos que, pelo regimento 
interno, também precisa se po-
sicionar sobre a questão.

Ele disse que o tema é mui-
to polêmico e vem sendo alvo 
de uma discussão nacional, 
e que, por esse motivo, não 
pode ser apreciado e aprovado 
a toque de caixa. “Temos tra-
tado do passaporte há várias 
semanas, mas precisamos ve-

rificar calmamente o conteúdo 
e também os pareceres das 
outras comissões”, explicou o 
Vereador.

Além da CPP, o projeto 
também já foi apreciado e 
aprovado na semana passada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) e, em resumo, 
proíbe a exigência de passa-
porte sanitário no âmbito do 
Município de João Pessoa. 

De acordo com o projeto, 
que é de autoria do vereador 

Carlão PeloBem(Patriota), con-
sidera-se passaporte sanitário 
a comprovação de vacinação 
como condição para o exer-
cício dos direitos e garantias 
constitucionais previstos na 
Constituição Federal (CF), com 
destaque para os contidos no 
art. 5º. 

A matéria chegou a re-
ceber parecer contrário do 
relator, o presidente da CCJ, 
vereador Odon Bezerra (Cida-
dania), para quem “o direito 

de um não pode se sobrepor 
ao direito da coletividade”. A 
matérias recebeu um subs-
titutivo do vereador Tarcísio 
Jardim (Patriota) defendendo 
que as vacinas ainda estão 
em fase de experimentação e 
ninguém deve ser obrigado “a 
servir de cobaia”. 

“Somos favoráveis à vaci-
nação, mas terminantemente 
contra à obrigatoriedade de 
se vacinar”, reafirmou, ontem, 
Tarcísio Jardim.

População poderá continuar acessando 
canais eletrônicos de atendimento do MP 

O Ministério Público da 
Paraíba manterá plantões de 
membros e servidores em 
todas as regiões do Estado, 
durante o recesso forense que 
começou ontem e se prolonga 
até o dia 6 de janeiro. Nesse 
período, a população paraiba-
na poderá dispor dos canais 
eletrônicos para encaminhar 
suas demandas ao MPPB, a 
exemplo da Ouvidoria e do 
Protocolo Eletrônico. O MPPB 
lembra que os canais dispo-
nibilizados aos cidadãos não 
substituem o trabalho reali-
zado por órgãos externos de 
combate ao crime, como as 
polícias Civil e Militar, e de 
fiscalização, a exemplo das Vi-
gilância Sanitária. Essas insti-
tuições recebem as demandas 
de forma urgente e, quando 
necessário, encaminham-nas 
ao Ministério Público.

A Ouvidoria do MPPB é 
uma porta de entrada aber-
ta aos cidadãos de todo o 
Estado para manifestações, 
reclamações, denúncias, crí-
ticas, comentários, elogios, 
pedidos de informações ou 
sugestões sobre as atividades 
desenvolvidas pelos mem-
bros e servidores. O órgão 
não atua diretamente na re-
solução das demandas, mas 
encaminha ao órgãos com-
petentes e pode realizar dili-
gências. Cada manifestação já 

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) instau-
rou Inquérito Civil Público 
contra o ex-prefeito de Na-
zarezinho, Salvan Mendes 
Pedroza, por descumprir 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado 
com o próprio MPPB regu-
larizando o “IPTU Legal”. 

Assinado pelo Pro-
motor de Justiça Eduardo 
Luiz Cavalcanti Campos, 
da Promotoria de Justi-
ça de Sousa, o inquérito 
pode conduzir o processo 
a caso de improbidade ad-
ministrativa e já especifica 
desde sua formalização 
que o objetivo é “apurar 
a possível irregularidade 
em toda sua extensão”. 

Pelo procedimento 
do Ministério Público, o 
ex-prefeito é acusado de 
“agir negligentemente e 
ilicitamente na arrecada-
ção do Imposto Territo-
rial e Predial Urbano em 
2019”. Segundo o MPPB, 
“o então prefeito firmou 
junto ao MPPB o TAC, se 
comprometendo, até 30 
de novembro do mesmo 
ano, realizar diversas me-
didas para regularizar a 
administração tributária 
municipal”. 

O MPPM alega que, ao 
proceder levantamento e 
acompanhamento do caso, 
percebeu que o andamen-

to do TAC não vinha sendo 
cumprido pelo então chefe 
do Poder Executivo e que, 
nesse caso, o órgão de inves-
tigação começou a classifi-
car a atitude como “inércia”.

O ex-prefeito foi no-
tificado, para no prazo de 
15 dias, apresentar sua 
defesa. O inquérito será 
apurado pela própria Pro-
motoria de Justiça de Sou-
sa. A reportagem tentou 
contato por várias vezes 
ontem de manhã com o ex
-prefeito, mas não conse-
guiu nem obteve retorno 
até o começo da tarde.

Ex-prefeito descumpre 
TAC e inquérito é aberto

gera um número de processo 
que pode ser acompanhado 
pelo interessado. Desde o ano 
passado, o MPPB conta com a 
Ouvidoria da Mulher para um 
atendimento especializado e 
voltado, principalmente, ao 
enfrentamento das violências 
de gênero.

Já o Protocolo Eletrônico 
é uma ferramenta criada para 
facilitar o acesso da popula-
ção à instituição e evitar tam-
bém que os usuários tenham 
que se deslocar fisicamente às 
promotorias de Justiça para 
ter uma demanda atendida. 
A ferramenta é destinada a 
pessoas físicas, órgãos e en-
tidades públicas e a pessoas 

jurídicas de direito privado 
(por meio de seus represen-
tantes ou prepostos) e per-
mite o encaminhamento de 
documentos.

Determinados
Os plantões foram esta-

belecidos por portarias assi-
nadas pelo procurador-geral 
de Justiça, Antônio Hortêncio 
Rocha Neto, e publicadas no 
Diário Oficial Eletrônico do 
MPPB, com as tabelas de to-
dos os dias em anexo. Os pro-
curadores de Justiça planto-
nistas estão designados pela 
Portaria 1693, publicada em 
17 de novembro e alterada 
pela Portaria 1885 de 6 de 

dezembro. Os assessores que 
acompanharão esses mem-
bros foram definidos pela 
Portaria 1694, de 17 de no-
vembro de 2021, modificada 
pela 1887, de 6 de dezembro.

Já os promotores de Jus-
tiça plantonistas foram defi-
nidos pela Portaria 1925, de 9 
de dezembro, que estabelece 
os plantões em cinco grupos: 
1 (João Pessoa, Bayeux, Ca-
bedelo, Santa Rita, Alhandra, 
Caaporã, Conde, Cruz do Es-
pírito Santo, Itabaiana, Luce-
na, Pedras de Fogo e Pilar), 
2 (Campina Grande, Alagoa 
Nova, Boqueirão, Cuité, Es-
perança, Ingá, Picuí, Queima-
das, Umbuzeiro, Juazeirinho, 
Monteiro, Pocinhos, São João 
do Cariri/Comarca de Serra 
Branca, Soledade e Sumé), 3 
(Guarabira, Alagoa Grande, 
Areia, Araruna, Bananeiras, 
Gurinhém, Jacaraú, Maman-
guape, Mari, Sapé, Solânea 
e Rio Tinto) 4 (Patos, Água 
Branca, Itaporanga, Piancó, 
Pombal, Princesa Isabel, San-
ta Luzia, Taperoá e Teixeira) 
e 5 (Cajazeiras, Catolé do Ro-
cha, Conceição, São Bento, São 
José de Piranhas e São João 
do Rio do Peixe). A lista dos 
servidores que funcionarão 
como plantonistas foi publi-
cada como anexo da Portaria 
1459/2021, de 15 de dezem-
bro deste ano.

Foto: Divulgação

MPPM alega que, ao 
proceder levantamento 
e acompanhamento do 
caso, percebeu que o 

andamento do TAC não 
vinha sendo cumprido 
pelo então chefe do 

Poder Executivo e que, 
nesse caso, o órgão de 
investigação começou 
a classificar a atitude 

como “inércia”
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Congresso seguirá carimbando fatia de recursos federais para repasses a redutos políticos de deputados e senadores

Relator reserva R$ 16,5 bi para 
o orçamento secreto em 2022
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Daniel Weterman e 
Iander Porcella
Agência Estado

O relatório final do Or-
çamento de 2022, apresenta-
do pelo deputado Hugo Leal 
(PSD-RJ) nessa segunda-feira, 
20, prevê R$ 16,5 bilhões em 
emendas do orçamento secreto 
para o próximo ano, período de 
eleições. Com isso, o Congresso 
seguirá carimbando essa fatia 
de recursos federais para re-
passes a redutos políticos de 
deputados e senadores. Como 
revelou o Estadão, o governo 
de Jair Bolsonaro distribuiu 
bilhões de reais a um grupo 
de parlamentares em troca de 
apoio em votações de interesse 
do Palácio do Planalto.

No parecer, Leal também in-
cluiu um valor de R$ 5,1 bilhões 
para o fundo eleitoral, um pouco 
menor do que os R$ 5,7 bilhões 
defendidos por parlamentares do 
Centrão. Mesmo com a redução, 
continuará a ser o maior volu-
me de recursos já destinado para 
campanhas na história. O fundo 
público é usado para despesas 
como viagens de candidatos, 
contratação de cabos eleitorais 
e publicidade nas redes sociais. 
Na semana passada, após um 
acordo capitaneado pela base 
de Bolsonaro, o Congresso abriu 
caminho para um valor mais alto 
para o fundo. Nas últimas elei-
ções, em 2020, o valor aplicado 
para as campanhas municipais 
foi de R$ 2 bilhões.

O relatório deve ser vota-
do nesta terça-feira na Comis-
são Mista de Orçamento (CMO) 
e, na sequência, em plenário. O 
valor previsto do orçamento 
secreto - operado por meio do 
repasse de emendas de relator, 
tipo RP9 - é um pouco menor 
que o liberado em 2021, quan-
do alcançou R$ 16,9 bilhões. 
Os recursos são alvos de inves-
tigação no Supremo Tribunal 
Federal (STF), no Tribunal de 
Contas da União (TCU) e em 
outros órgãos de controle.

Novas regras
A execução das verbas che-

gou a ser suspensa pelo Supre-
mo, mas foi liberada após um 
movimento da cúpula do Legis-
lativo para retomar as transfe-
rências. Para 2022, o Congresso 
aprovou uma regulamentação 
estipulando algum nível de 
transparência dos autores das 
indicações. Especialistas e par-
lamentares críticos ao esquema, 
no entanto, ainda questionam 
como isso será feito. Além dis-
so, não há nenhum critério de 
distribuição entre bancadas e 
regiões do país.

Do total de emendas para 
2022, R$ 2,1 bilhões serão des-
tinado para “apoio à política 
nacional de desenvolvimento 
urbano voltado à implantação 
e qualificação viária”, uma pro-
gramação genérica vinculada ao 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, um dos principais exe-
cutores do orçamento secreto 
nos dois últimos anos. Além dis-
so, R$ 1,9 bilhão irá para “apoio 
a projetos de desenvolvimento 
sustentável local integrado”, 
outra ação vinculada à mesma 
pasta e com configuração si-
milar. A escolha da destinação 
final dos recursos dependerá da 
indicação do relator e poderá ser 
negociada nos bastidores. Ao jul-
gar o caso, o Supremo Tribunal 
Federal exigiu a transparência 
desses acordos.

Parte das emendas de rela-
tor ficará vinculada à Saúde. Do 
total, serão R$ 4,7 bilhões para 
o custeio da atenção primária 
e R$ 2,6 bilhões para bancar o 
atendimento em hospitais. As 
verbas do orçamento secreto 
foram incluídas após a aprova-
ção da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos Preca-
tórios, que limitou o pagamen-
to de dívidas reconhecidas pela 
Justiça e alterou o cálculo do teto 
de gastos. No parecer, o relator 
considerou uma margem extra 
de R$ 113,1 bilhões, sendo R$ 
110 bilhões só no Executivo, 
com a aprovação da PEC.

Relatório prevê R$ 89,9 bi para o Auxílio Brasil
O relatório final do Orça-

mento de 2022, divulgado nessa 
segunda-feira, 20, pelo relator, 
Hugo Leal (PSD-RJ), prevê R$ 
89,9 bilhões para o Auxílio Bra-
sil, programa social que substi-
tuiu o Bolsa Família, no ano que 
vem. No documento, o deputado 
aceitou uma sugestão do Minis-
tério da Economia e incluiu na 
peça orçamentária R$ 1,9 bilhão 
para o vale-gás em 2022. O 
relator também aumentou os 
recursos previstos para benefí-
cios previdenciários, em R$ 27,5 

bilhões. Leal, contudo, rejeitou 
pedidos para aumentar a verba 
para compra de vacinas e man-
teve o montante em R$ 9,2 bi-
lhões. Essas solicitações vieram 
do Ministério da Economia, do 
relator setorial da Saúde e de 
parlamentares ligados à área.

Vale-gás
Uma das apostas de Bolso-

naro para alavancar sua popu-
laridade e ganhar votos da po-
pulação mais pobre na corrida 
eleitoral de 2022, o vale-gás 

bancará metade do preço do gás 
de cozinha a famílias de baixa 
renda por cinco anos.

A expectativa do governo é 
atender 5,5 milhões de famílias 
ainda em 2021 e ampliar o pro-
grama a partir do ano que vem, 
quando o presidente concorrerá 
à reeleição. 

O benefício será concedido 
a cada dois meses e corresponde 
a uma parcela de no mínimo 
50% da média do preço nacional 
de referência do botijão de 13 
quilos do gás de cozinha.

No parecer, Hugo Leal incluiu o valor de R$ 5,1 bilhões para o fundo eleitoral, um pouco menor do que os R$ 5,7 bilhões defendidos por parlamentares

Pepita Ortega
Agência Estado

O ministro Ricardo Le-
wandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ampliou 
o prazo para o Governo Federal 
se manifestar sobre a atualiza-
ção do Programa Nacional de 
Imunização (PNI) para vacinar 
crianças de 5 a 11 anos contra 
a Covid-19 antes da volta às 
aulas no primeiro semestre de 
2022. A resposta poderá ser 
enviada até 5 de janeiro - o 
período inicial era de 48 horas

A decisão atendeu a um 
pedido de prorrogação feito 
pela Advocacia-Geral da União 
(AGU). A pasta acionou o tribu-
nal no domingo  (19), dizen-
do que o Ministério da Saúde 
aguarda o resultado de uma 
consulta pública sobre o tema, 
marcada para os dias 23 de de-
zembro a 2 de janeiro, e de uma 
audiência pública no dia 4 de 
janeiro para se posicionar.

A União também precisa 
se manifestar sobre a criação 
de um ‘Dia D’ para imunização 
ou de possíveis datas para im-
plementar mutirões de vaci-
nação.

Com o adiamento, além 

das informações cobradas ini-
cialmente, o Governo Federal 
precisará enviar dados com-
plementares sobre a consulta 
e a audiência públicas, além 
dos contratos firmados pelo 
Ministério da Saúde com a 
Pfizer para compra de doses 
para imunização de crianças 
de 5 a 11 anos.

A ordem foi dada em uma 
ação movida por partidos de 
oposição que, desde outubro 
do ano passado, cobram me-
didas mais efetivas para a imu-
nização da população contra o 
novo coronavírus. Em um novo 
capítulo do processo, o Partido 
dos Trabalhadores (PT) pediu 
que o Ministério da Saúde seja 
obrigado a estabelecer um cro-
nograma para a distribuição 
dos imunizantes a crianças.

A investida vem após a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autorizar 
a aplicação da vacina da Pfi-
zer, contra a Covid-19, entre a 
faixa etária de 5 a 11 anos. A 
formulação da dose pediátrica 
equivale a um terço da usada 
em pessoas com mais de 12 
anos. A orientação é para admi-
nistração de duas doses, com 
intervalo de 21 dias.

Vacinação de crianças:
STF atende a AGU

Refinaria Abreu e Lima

Justiça extingue ação que cobrava 
indenização de Lula e Dilma por obra
Pepita Ortega

A juíza Geraldine Vital, 
da 27ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro, julgou improcedente 
ação contra a União, os ex-pre-
sidentes da República Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff e os ex-presidentes 
da Petrobras Graça Foster e 
José Sergio Gabrielli ligada à 
construção da Refinaria de 
Abreu e Lima, em Pernam-
buco. Contratos desse braço 
da Petrobras foram o primeiro 
alvo da Operação Lava Jato, em 
2014, e são objetos de outros 
processos. Na ação em ques-
tão, a magistrada entendeu 
que não há, nos autos, prova 
“demonstre que a construção 
da RNEST seja lesiva à cidada-
nia brasileira”, como alegado.

“Para caracterizar o dano 
moral coletivo é necessário que 
a ofensa extrapole o âmbito in-
dividual e cause repercussão 
coletiva, mediante a repulsa 
geral da sociedade diante do 

ato antijurídico. No caso con-
creto, não restou demonstrado 
nestes autos que a construção 
da RNEST seja ilegal, imoral ou 
mesmo que tenha lesado os co-
fres públicos. Ainda que tudo 
isso possa vir a ser demons-
trado em outros processos 
judiciais que também tratam 
da construção da Refinaria 
Abreu e Lima, fato é que, nesta 
ação popular, não há elemento 
probatório que corrobore as 
afirmações autorais”, escreveu 
a juíza em despacho datado de 
sexta-feira, 17.

O processo que acabou 
extinto foi impetrado na Jus-
tiça Federal fluminense em 
2013, pedindo a anulação de 
todos os atos administrativos 
ligados à construção da Refi-
naria de Abreu e Lima, a para-
lisação definitiva da obra e a 
reversão à Petrobras de todo o 
ativo separado para o investi-
mento. Além disso, o processo 
requeria o pagamento de da-
nos morais, com reversão da 

verba para o Fundo Especial 
de Apoio a Programas de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
de todos os estados da Fede-
ração sob a alegação de que a 
construção da refinaria seria 
“um projeto irresponsável e 
inconsequente, com custo pre-
visto de R$ 20 bilhões”.

Ao analisar o caso, Ge-
raldine Vital ponderou que, 
quanto aos pedidos de para-
lisação da obra, há “perda de 
objeto”, considerando que a 
Refinaria Abreu e Lima ter-
minou de ser construída e 
iniciou suas operações no ano 
de 2014. Na mesma linha, a 
magistrada considerou que 
também não é mais cabível o 
pedido de restituição dos gas-
tos usados no investimento, 
uma vez que os “valores in-
vestidos pela Petrobras e pela 
União foram efetivamente uti-
lizados na obra de construção 
da RNEST, e o investimento 
reverteu-se na construção da 
refinaria”.

A juíza evocou parecer do 
Ministério Público Federal e 
destacou que a ação discutia 
a viabilidade da obra, com 
base na alegação de que a 
construção da RNEST seria 
um “projeto irresponsável, 
inconsequente, e fruto de um 
desplanejamento”. No entanto, 
segundo Vital, a prova juntada 
aos autos não corrobora tal 
versão, “especialmente tendo 
em vista que a obra foi de fato 
concluída e a refinaria está 
atualmente em atividade”.

“Eventual discussão acer-
ca da excessividade dos gastos 
ou da ocorrência de corrupção 
na construção na refinaria fo-
gem do escopo dessa demanda, 
especialmente tendo em vista 
que nestes autos não foi pro-
duzida nenhuma prova nesse 
sentido, bem como que essa 
questão está sendo devida-
mente apurada na seara crimi-
nal e também sob a luz da lei de 
improbidade administrativa”, 
escreveu a magistrada.

Foto: Agência Estado



Mundo

Com todas as urnas apuradas, presidente eleito teve quase um milhão de votos a mais do que o seu adversário

Eleito no Chile, Boric terá de 
unificar um país polarizado
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Thaís Ferraz
Agência Estado

O esquerdista Gabriel 
Boric venceu o direitista José 
Antonio Kast no doming , 
(19), tornando-se o presiden-
te mais jovem do Chile. Com 
todas as urnas apuradas, 
Boric teve quase um milhão 
de votos a mais do que o seu 
adversário. A vitória de Boric 
era esperada, mas a margem 
de 11,7 pontos porcentuais 
sobre o rival surpreendeu.

Derrotado, Kast reco-
nheceu a vitória de Boric, 
e ligou para parabenizá-lo 
assim que o resultado foi 
confirmado, espantando, por 
enquanto, os temores de que 
alegaria fraude.

Apesar da alta abs-
tenção, com 45% dos 15 
milhões de eleitores aptos 
a votar não indo às urnas, 
em números absolutos foi a 
maior participação desde a 
redemocratização: 8,3 mi-
lhões de chilenos votaram. 
No primeiro turno, em no-
vembro, 7,1 milhões foram 
às urnas. Em porcentagem, 
55% de eleitores, é a maior 
presença desde 2009.

O novo governo assu-
mirá o comando do Chile 
em março e encontrará pela 
frente uma série de desafios: 
a unificação do país, após 
uma campanha marcada 
pela polarização, a inflação 
e a implementação das regras 
da nova Constituição chilena, 
que começou a ser elabora-
da este ano e pode entrar em 
vigor em 2022

Boric, um deputado de 
35 anos - a idade mínima 

para se candidatar -, vincu-
lado aos protestos em mas-
sa de 2019, defendeu em 
sua campanha um Estado 
de bem-estar com atenção 
especial às pautas feminista, 
ambientalista e regionalista. 
Kast, um advogado católico 
de 55 anos, levantava as ban-
deiras da redução do Estado 
e dos impostos, do combate 
à migração irregular.

Moderação
De olho em conquistar 

os eleitores de centro, os dois 
candidatos vinham buscan-
do moderação desde o fim 
do primeiro turno. “Boric 
adotou parte do discurso de 
Kast sobre ‘ordem social’ e 
teve que mudar o conceito 
de ‘refundação’, com o qual 
trabalhava, para o de ‘re-
forma’, com uma orienta-
ção mais social-democrata”, 
afirma o sociólogo do Centro 
de Estudios Publicos Aldo 
Mascareña. “Kast, por sua 
vez, foi orientado a oferecer 
garantias de que os direitos 
conquistados no Chile não 
recuariam, mantendo sua 
ênfase na segurança.”

Essa moderação pode 
ajudar a conquistar a go-
vernabilidade e unir o país. 
Boric não terá apoio sufi-
ciente para garantir maio-
ria simples na Câmara dos 
Deputados. A aliança Apro-
vo Dignidade, pela qual se 
elegeu, alcançou apenas 37 
cadeiras, bem abaixo dos 55 
deputados necessários para 
garantir maioria simples. O 
bloco Fuerza Social Cristiana, 
que apoiou a candidatura de 
Kast, conquistou apenas 15 

cadeiras, e só poderia gover-
nar se construísse alianças 
com o Chile Podemos Más, 
dono de 53 cadeiras. Boric 
terá o desafio de conquistar 
o eleitorado chileno que não 
manifestou apoio nem à sua 
candidatura nem à de Kast.

Economia
A inflação será outro 

grande problema. O país 
está sob pressão há meses 
e o orçamento das famílias 
começa a ser atingido. O Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
(IPC) do Chile subiu 0,5% 

em novembro, acumulando 
6,3% neste ano e 6,7% em 12 
meses, seu maior valor des-
de dezembro de 2008. Nesta 
semana, o Banco Central ace-
lerou a retirada de estímulo 
monetário e elevou a taxa 
básica de juros em 125 pon-
tos, maior índice desde 2014, 
para tentar conter a inflação. 
A previsão, informou o Banco 
Central, é de que a economia 
cresça entre 1,5 e 2,5% em 
2022 e 0,0 e 1,0% em 2023.

A implementação da nova 
Constituição também pode ser 
um dilema. Com possibilidade 

de ser implementada ainda 
em 2022, ela irá condicionar 
o mandato do próximo pre-
sidente, que começará a go-
vernar com as normas atuais, 
mas será responsável pelas 
novas normas e fazer uma 
transição no país. Seu texto 
pode inclusive tornar o go-
verno provisório ou modificar 
sua forma, passando do atual 
regime presidencial para um 
semipresidencialista.

A Convenção Consti-
tucional que redige a nova 
Carta Magna é de maioria 
progressista. Embora Boric 

esteja mais alinhado aos 
valores da Convenção, ele 
também deve ter dificulda-
des para conciliar as coisas, 
diz Kenneth Bunker, analista 
político e fundador do site 
TresQuintos. “A Convenção 
está mais à esquerda que 
Kast, mas também está mais 
à esquerda que Boric”, afir-
ma. “Ela é muito semelhante 
ao programa de Boric no pri-
meiro turno, mas seu novo 
programa, apresentado para 
o segundo turno e trabalha-
do para mostrar moderação, 
o posicionou mais ao centro.

Sentença prolatada

Justiça italiana reconhece culpa de 
brasileiros na Operação Condor
Marcelo Godoy
Agência Estado

As provas do processo 
da Operação Condor na Itália 
eram suficientes para demons-
trar a participação de agentes 
da ditadura militar brasileira 
no sequestro e morte de mili-
tantes montoneros argentinos 
que desapareceram em 1980 
depois de detidos no Brasil. Foi 
essa a conclusão da Corte de 
Assise de Roma, na sentença 
assinada pela juíza Marina Fi-
niti e tornada pública na sexta-
feira passa (17).

Esta é a primeira vez que 

um tribunal estrangeiro se 
manifesta sobre o mérito em 
um processo criminal em que 
brasileiros eram acusados de 
participar da Operação Condor, 
que uniu órgão de repressão de 
ditaduras latino-americanas 
e que já levou à condenação 
de militares argentinos, uru-
guaios, chilenos e paraguaios. 

No caso brasileiro, a sen-
tença de 29 de novembro, re-
velada pelo site Opera Mundi, 
deixa claro que os acusados só 
escaparam da condenação à 
prisão perpétua - como os réus 
de outros países - porque mor-
reram antes da conclusão do 

caso. O último deles, o coronel 
Atila Rohrsetzer, de 91 anos, 
ex-chefe da Divisão Central de 
Informações do Rio Grande do 
Sul, morreu em agosto.

Escreveu a juíza: “Os de-
poimentos e a análise dos do-
cumentos mostram todos de 
forma unívoca - e num mesmo 
sentido delineiam - o papel do 
Brasil nesse caso trágico e o en-
volvimento direto e consciente 
dos acusados”. Uma das provas 
analisadas foi o áudio da entre-
vista do general Agnaldo del 
Nero ao Estadão. Ex-integrante 
do Centro de Informações do 
Exército, o general disse em 

2007: “A gente não matava. 
Prendia e entregava (para o 
Exército argentino). Não há cri-
me nisso”. E afirmou ainda que 
este procedimento foi adotado 
com os ítalo-argentinos Loren-
zo Viñas e Horácio Campiglia.

A defesa pediu à juíza 
que fosse reconhecida a “não 
culpabilidade” de Rohrsetzer e 
declarada extinta a ação em ra-
zão de sua morte, mas a Corte 
concluiu não vislumbrar “à luz 
do conjunto probatório resul-
tante da instrução processual 
elementos que pudessem cor-
roborar uma decisão de mérito 
favorável aos imputados”

Agência Estado

A Rússia ordenou ontem 
que dois diplomatas alemães 
deixassem o país em uma ação 
quid pro quo, em resposta à ex-
pulsão de dois enviados russos 
após a decisão de um tribunal 
alemão que culpou Moscou 
pelo assassinato de um ho-
mem checheno em Berlim há 
dois anos.

O Ministério das Relações 
Exteriores da Rússia advertiu 
que a Rússia continuará a 
responder na mesma moeda 
a qualquer “potencial movi-

mento de confronto de Berlim”.
Já o Ministério alemão de-

nunciou a medida russa como 
“completamente infundada” e 
observou que a expulsão dos 
diplomatas russos na sema-
na passada foi “uma reação 
apropriada” ao veredicto do 
tribunal.)

“O governo alemão se es-
força por um intercâmbio com 
a Federação Russa com base 
no direito internacional e no 
respeito mútuo”, disse o órgão, 
acrescentando que a ação rus-
sa “coloca pressão adicional 
sobre esta relação”.

Rússia expulsa dois 
diplomatas alemães

Francine De Lorenzo
Agência Estado

O Fórum Econômico 
Mundial (WEF) anunciou 
o adiamento de sua reunião 
anual, prevista para o pe-
ríodo de 17 a 21 de janeiro, 
devido a “incertezas em re-
lação ao surto da Ômicron” 
na Europa. Em comunica-
do, o WEF informa que sua 
reunião anual agora está 
planejada para ocorrer no 
“início do verão” no he-
misfério norte. Não foram 
divulgadas datas.

“As atuais condições 
de pandemia tornam ex-

tremamente difícil reali-
zar uma reunião presen-
cial global”, disse o WEF 
no comunicado. “Apesar 
dos rígidos protocolos de 
saúde da reunião, a trans-
missibilidade do Ômicron 
e seu impacto nas viagens 
e na mobilidade tornaram 
o adiamento necessário.”

Em lugar da reunião 
presencial, o WEF infor-
ma que realizará uma 
série de sessões on-line 
sobre “o estado do mun-
do”, na qual líderes glo-
bais se debruçarão sobre 
soluções para os mais ur-
gentes desafios globais.

Fórum Econômico  
Mundial adia reunião

Agência Estado

O parlamento do Japão 
aprovou ontem um orçamen-
to adicional recorde de quase 
36 trilhões de ienes (US$ 317 
bilhões) para o ano fiscal até 
março para ajudar as famí-
lias e empresas atingidas pela 
pandemia.

O orçamento é, prin-
cipalmente, para financiar 

medidas contra a covid-19, 
incluindo vacinas de reforço 
e medicamentos orais. Tam-
bém inclui pagamentos em 
dinheiro para famílias com 
crianças e uma campanha de 
promoção para a indústria do 
turismo que foi duramente 
atingida.

O primeiro-ministro Fu-
mio Kishida disse que o orça-
mento suplementar se desti-

na a reviver uma economia 
ainda não totalmente recupe-
rada da pandemia e alcançar 
um crescimento mais forte e 
uma distribuição mais equi-
tativa da riqueza sob sua po-
lítica de “novo capitalismo”.

Com Kishida, o governo 
apertou as restrições de fron-
teira para ajudar a manter 
afastados os casos da varian-
te Ômicron do coronavírus, 

que se espalhou rapidamente, 
depois de conseguir reduzir 
drasticamente os níveis de in-
fecção nos últimos meses.

O orçamento inclui pa-
gamentos de 100.000 ienes 
(US$ 880) para famílias com 
filhos até 18 anos e um sub-
sídio de 2,5 milhões de ienes 
(US$ 22.000) para empresas 
que tiveram perdas sde ven-
das devido à pandemia. 

Parlamento japonês aprova pacote 
de US$ 317 bi para combater a Covid

O esquerdista Gabriel Boric venceu o direitista José Antonio Kast com a margem de 11,7 pontos percentuais, tornando-se o presidente mais jovem do Chile

Foto: Agência Estado
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Pesquisa feita pelo Procon-PB relacionou o custo de 355 itens em sete estabelecimentos localizados na capital

Com a chegada do Natal, 
a Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con-PB) realizou, na última 
semana, um levantamento 
com a variação dos preços de 
bebidas na capital. O órgão 
constatou que o consumidor 
pode encontrar variações de 
até 61,52% no preço do vinho 
tinto e que, algumas marcas 
de espumantes, ultrapassam 
100% de oscilação. 

A pesquisa relacionou 
o preço de 355 itens em sete 
estabelecimentos e, dentre 
as bebidas listadas, algumas 
marcas se destacaram pela 
alta variação do preço, con-
forme a região em que está 
sendo comercializada. Dentre 
os 57 espumantes analisados, 
o órgão enfatizou a variação 
de 111,11% para o preço 
praticado nos três estabele-
cimentos em que a bebida 
é encontrada. Enquanto em 
um atacado a garrafa de es-
pumante custa R$ 18,90, em 
outros dois supermercados 
(localizados no Aeroclube e 
no Centro de João Pessoa) a 
bebida custa R$ 39,49 e R$ 
39,90. Com esta variação, se o 
consumidor optar por um es-
tabelecimento em detrimento 
de outro, a economia na nota 
fiscal será de até R$ 21 a cada 
garrafa de 750 mililitros (ml).

Além dos valores de es-
pumantes, a pesquisa do Pro-
con-PB também comparou 
outras bebidas, que variam 
de vinhos e outros alcoólicos 
a energéticos e refrigerantes. 
Diante da oscilação no preço 
dos vinhos tintos, brancos e 
rosés, o órgão destacou que, 
em alguns estabelecimentos, 
a garrafa de vinho tinto seco 
pode apresentar diferença de 
até R$ 27,09, variando cerca 
de 60% entre os bairros Er-
nesto Geisel (R$ 44,90) e Ae-
roclube (R$ 71,99). 

Enquanto o valor pra-
ticado em garrafas de vinho 
tinto chega a 60%, o de tipo 
branco suave tem variações 
menores. Neste caso, a bebi-
da com maior mudança nos 
valores apresentou alta de 
39,16% entre um estabeleci-
mento e outro.

Variação nos destilados
O levantamento tam-

bém considerou o comércio 
de destilados, como vodca, 
rum e whisky. Para a vodca, 
por exemplo, a oscilação evi-
denciada foi de R$ 84,99, em 
um supermercado localiza-
do em Manaíra, a R$ 129 em 
um estabelecimento do Cen-
tro. Segundo o Procon-PB, se 
o consumidor estiver atento 
aos preços, a economia pode 
ser de até R$ 44,01. Com 
aproximadamente um litro, 
as garrafas de rum têm va-
riações de 1,67% a 51,70% 
e o preço dos nove tipos ava-
liados foi de R$ 11,20 até R$ 
42,99. O valor das garrafas 
de whisky também variou 
nos sete estabelecimentos 
visitados pelo Procon-PB. 
Enquanto uma das marcas 
tem a maior alta no litro da 
bebida (que vai de R$ 69,90 
a R$ 105), com diferença de 
R$ 35,10, outra marca teve 
alta de apenas 1,56% e o 
consumidor pode notar mu-
dança de apenas R$ 2 no li-
tro da bebida. 

Cerveja em alta
Para a cerveja, a pesqui-

sa apontou que uma lata de 
500 ml da bebida chega a ter 
alta de 33,44%, podendo ser 
comprada com R$ 1 de dife-
rença entre um atacadista, 
localizado no bairro Ernesto 
Geisel e um supermercado 
do Aeroclube. Já com relação 
a bebidas não alcoólicas, as 
diferenças de preços para 
aquisição de garrafas de re-
frigerantes superou 57% em 
um dos locais visitados pelo 
Procon-PB, mas é possível 
que o consumidor encontre 
marcas com apenas R$ 0,10 
de alta entre todos os esta-
belecimentos consultados.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Variação nos preços de bebidas 
passa de 100% em João Pessoa

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

Todo fim de ano, a perspectiva de 
um novo ano ganha corpo e, por mais 
que seja repetitivo, algumas pessoas 
sonham em fazer alguma mudança 
em sua vida atual, principalmente em 
hábitos e comportamentos que estão 
sobrecarregando a tão sonhada qualidade 
de vida pessoal e familiar.

Sejam em vícios para abandonar como 
o cigarro ou a bebida, em determinar um 
novo regime, buscando uma vida saudável 
com mudança na alimentação, entrar numa 
academia ou, pelo menos, começar uma 
caminhada, entre outros.

Eu incluo uma sugestão que, dentro 
destas possíveis mudanças, possa também 

ser iniciada outras maneiras de como gerir 
seu dinheiro a qual não tenho nenhuma 
dúvida que vai te trazer inúmeros 
benefícios na vida. 

Para os que têm características 
apresentadas de fobia financeira, sentindo 
sempre o coração acelerando, evitando 
abrir faturas de cartões ou até de ver o saldo 
devedor da conta, não conversando sobre 
dinheiro com ninguém nem mesmo o(a) 
cônjuge e com aquele sentimento de ficar 
ansioso e apreensivo quando se pensa ou 
fala do assunto, te afirmo que a vida pode ser 
vivida sem precisar de passar por tudo isso. 

Para isso, o primeiro passo é a decisão 
de verdade que não quer mais viver este 

aperreio de ficar sempre com uma conta 
para pagar ou a sensação da sobra que 
nunca chega e que vive pedindo ajuda no 
mês para o limite do cartão de crédito 
ou do cheque especial a fim de fechar as 
contas. 

Repito mais uma vez a maneira de 
como você pode tentar fazer esta mudança 
tão importante para você e sua família. 
Não é fácil, pode ser que você tenha a 
impulsividade letal de querer gastar todo 
ou até mais do valor do seu salário antes 
que chegue o próximo, mas veja quais 
princípios a seguir na vida com educação 
financeira. 

O primeiro é viver um degrau abaixo 

do seu poder aquisitivo, seguido da 
decisão primeiro de quanto vai guardar 
para depois fazer a previsão dos gastos, 
de ter a disciplina para cumprir aquilo 
que está acertado no orçamento familiar, 
estipulando sonhos, objetivos e metas a 
cumprir. 

Enfim, mesmo se tratando do 
momento da virada do ano, pense que a 
boa gestão do seu dinheiro não depende 
da escolha que em 2022 vai ser diferente, 
porque essa diferença só se consegue 
gerindo mês a mês a começar quando 
realmente você estará disposto a mudar de 
verdade. 

Boas festas e feliz 2022!  

Balanço 2021 

Acesse pelo QR Code a pesquisa 
completa realizada pelo Procon-PB 

Vinhos, espumantes, cervejas e refrigerantes foram alguns dos produtos pesquisados pelo Procon-PB para auxiliar o consumidor nas compras de Natal

Foto: Evandro Pereira 

Alerta ao contribuinte

Prazo de adesão ao Refis do ICMS 
chega aos últimos dias na Paraíba

O contribuinte parai-
bano, que está com débito 
atrasado com a Secretaria 
de Estado da Fazenda (Se-
faz-PB), tem menos de 10 
dias para fazer a adesão 
do Refis do ICMS  2021.  O 
prazo final para comparecer 
em uma das repartições fis-
cais do Estado será até 30 
de dezembro, enquanto os 
contribuintes de João Pes-
soa e de Bayeux têm ainda 
a opção de fazer via e-mail.

 Todos os débitos atra-
sados até 31 de julho deste 
ano poderão ser renego-
ciados com redução de até 
80% das multas punitivas 
e moratórias, além de 70% 
das multas acessórias e dos 
juros de mora. 

 Após realizar as simu-
lações e saber o valor dos 
descontos, alguns contri-

buintes, por meio de seus 
contadores, estão prefe-
rindo fazer logo adesão 
para não correr riscos de 
última hora com a opção do 
pagamento na modalidade 
à vista e, assim, garantir os 
maiores des-
contos.

O  Re -
fis do ICMS 
2021 ofere-
ce duas mo-
dalidades de 
pagamento. 
A primeira 
é à vista em 
cota única, 
que tem re-
dução de 80% das multas 
punitivas e moratórias, 
além de 70% das multas 
acessórias. 

Na modalidade parce-
lada, há duas opções: o par-

celamento em até 30 meses, 
que concede redução de 
60% das multas punitivas 
e moratórias, com 50% dos 
juros de mora. A outra é o 
parcelamento em até 60 
meses, que concede redu-

ção de 40% 
das multas 
p u n i t iva s 
e morató-
rias, e 30% 
dos juros 
de mora. É 
bom lem-
brar que no 
pagamento 
de parcela 
em atraso 

serão aplicados os acrésci-
mos legais previstos na le-
gislação tributária estadual. 

Adesão ao Refis
Para aderir ao Refis 

do ICMS, os empresários 
ou responsáveis precisam 
se deslocar a uma das 20 
repartições fiscais do Es-
tado, enquanto para as 
empresas com domicílio 
em João Pessoa e Bayeux, 
a Sefaz-PB oferece duas al-
ternativas: fazer a adesão 
presencialmente ou então 
via e-mail. Nesta opção, os 
contribuintes de João Pes-
soa e de Bayeux precisam 
enviar a solicitação de sua 
adesão ao endereço ele-
trônico (refis2021@sefaz.
pb.gov.br).

Após ser efetuada a 
adesão, as empresas pode-
rão realizar o pagamento 
da cota única à vista ou a 
primeira parcela do Refis do 
ICMS, na opção parcelamen-
to, até o dia 12 de janeiro 
de 2022.    

80%
Débitos podem ter redução 

de multas e moratórias, além 
das multas acessórias e juros

Ibovespa 

1,02%
R$ 5,743

1,24%
R$ 6,475

0,86%
R$ 7,583

-2,04%
105.018 pts



Economia

Relatório final do Orçamento trouxe a ampliação do valor inicial de R$ 1.169, mas ainda será votado no Congresso Nacional 

Previsão do salário mínimo 
em 2022 sobe para R$ 1.210
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Pesquisa da FGV

Açúcar, carne bovina e café são vilões 
da inflação ao consumidor em 2021
Vinicius Neder
Agência Estado

Açúcar, maracujá, carne 
bovina e café em pó foram 
os vilões da inflação de ali-
mentos em 2021, mostra 
levantamento do Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV). Os preços de 
alimentos só não subiram 
mais, no agregado, porque 
houve itens que ficaram 
mais baratos, com desta-
que para o arroz e diversas 
frutas.

As contas do Ibre/FGV 
foram feitas com base nas 
variações acumuladas em 

12 meses até novembro do 
IPC-DI, componente do Ín-
dice Geral de Preços - Dis-
ponibilidade Interna (IGP-
DI) que mede os preços ao 
consumidor.

A maior alta ficou com 
açúcar refinado, 53,05% 
mais caro. Em seguida na 
lista das maiores altas vie-
ram maracujá (52,02%), 
filé mignon (39,07%), café 
em pó (38,69%), alimentos 
preparados e congelados 
de carne bovina (33,71%), 
pimentão (31,68%), açú-
car cristal (31,25%), fran-
go em pedaço (28,68%), 
feijão-fradinho (25,97%) e 
pá (25,57%).

Frutas deram alívio
Embora o maracujá fi-

gure na lista dos principais 
vilões, o alívio foi garantido 
pelas frutas. Entre os preços 
em queda, o maior tombo foi 
visto nos preços do limão, 
com recuo de 18,50%. Em 
seguida, vieram maçã, com 
queda de 16,30% e banana 
da terra, com declínio de 
11,05%. O arroz ficou 8,27% 
mais barato. Também regis-
traram queda banana nanica 
(-4,17%), feijão mulatinho 
(-2,02%), uva (-1,84%), per-
nil suíno (-1,27%), sucos de 
fruta (-0,66%) e fígado bo-
vino (-0,37%).

Em nota, o Ibre/FGV 

destacou que “boa parte 
da inflação que sofremos 
em 2021 é culpa do cená-
rio climático que castigou a 
produção agrícola brasileira 
até meados de outubro”. O 
impacto foi forte nas carnes, 
pois são a criação de animais 
é “altamente dependente do 
milho e da soja para compor 
sua alimentação”.

“Mesmo agora com a 
melhoria no cenário climá-
tico, há alguma demora no 
repasse da queda pela ca-
deia, além de outros custos 
que ainda impactam esse 
mercado, como o diesel em 
virtude do preço dos fretes”, 
diz a nota.

RIander Porcella e 
Daniel Weterman
Agência Estado

O relator-geral do Orça-
mento de 2022, Hugo Leal (PS-
D-RJ), aumentou de R$ 1.169 
para R$ 1.210 a previsão para 
o salário mínimo no ano que 
vem, devido à alta nas estima-
tivas para a inflação no país. O 
deputado apresentou ontem 
seu relatório final. O salário 
mínimo atual é de R$ 1.100.

Desde que o governo 
apresentou ao Congresso a 
proposta para a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
do ano que vem, a estimativa 
para a variação do Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) neste ano passou 
de um avanço de 6,20% para 
uma alta de 10,04%. Os dados 
são da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Minis-
tério da Economia.

“A aceleração inflacio-
nária também impactou o 
INPC, índice utilizado para a 
correção do salário mínimo 
e dos valores dos benefícios 
previdenciários, acumulando 
alta em 12 meses encerrados 

em novembro de 9,36%”, jus-
tifica o relator no documento. 
Para 2022, de acordo com as 
informações da SPE, a pro-
jeção para o INPC passou de 
3,42% para 4,25%.

De acordo Hugo Leal, o 
relatório adotou uma proje-
ção de 10,18% para o INPC 
em 2021 por considerar 
que esse índice deverá se 
situar em nível próximo 
ao Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) esperado pelo mer-
cado, de acordo com o Bo-
letim Focus publicado pelo 
Banco Central (BC) em 6 de 
dezembro.

Votação adiada
A votação da peça orça-

mentária de 2022 na Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) do 
Congresso ocorreria ontem, 
mas foi adiada para hoje após 
discordâncias sobre o valor de 
R$ 5,1 bilhões para o fundo 
eleitoral, verbas para a área da 
educação e reajustes a profis-
sionais da segurança e agentes 
comunitários de saúde. 

O mercado de franquias 
manteve no terceiro trimes-
tre de 2021 sua trajetória de 
recuperação registrada nos 
trimestres anteriores, ago-
ra de forma mais estável e 
até superando levemente o 
desempenho do mesmo pe-
ríodo de 2019. É o que mos-
tra a Pesquisa Trimestral de 
Desempenho do Setor reali-
zada pela ABF - Associação 
Brasileira de Franchising. 

Segundo o estudo, feito 
em parceria com a empresa 
de pesquisas AGP, o fatura-
mento no terceiro trimestre 
de 2019 foi de R$ 47,203 
bilhões, passou a R$ 43,954 
bilhões no ano passado e 
chegou a R$ 47,385 bilhões 
de julho a 
s e t e m b r o 
deste ano. A 
variação foi 
de -6,9% de 
2019 para 
2020 e de 
+7,8% para 
2 0 2 1 .  D o 
período de 
2019 para 
2021, houve 
um crescimento de 0,4%.

Na Região Nordeste, o 
cenário é semelhante e apon-
ta um crescimento de 13,4% 
no faturamento geral do setor, 
com mais de R$ 7 bilhões de 
receita. O dado é superior 
à variação do ano passado, 
frente a 2019, que foi de -4%. 
Do terceiro trimestre de 2019 
para o terceiro de 2021, hou-
ve um crescimento de 8,9%. 
Já em número de unidades, 
o mercado da região expan-
diu mais de 1,7%, com 24.751 
operações.

O maior número das uni-
dades de franquias está nos 
mercados de saúde, beleza e 
bem-estar (23,2%), serviços 
e outros negócios (20,6%) 
e alimentação food service 
(13,7%), o que demonstra a 
diversidade e a versatilidade 
do franchising do Nordeste.

As pesquisas da ABF 
e sondagens com redes de 
todo o país indicam que este 
movimento está muito ligado 
à gradual retomada da ativi-
dade econômica e da vida 
social, com o consumidor re-
tomando hábitos até mesmo 
em áreas como alimentação 
fora do lar e turismo. 

Para o diretor da Regio-
nal da ABF Nordeste, Cân-
dido Espinheira, o mercado 
de franquias da região con-
firmou ser resiliente, forte e 
capaz de se adaptar rapida-
mente. De acordo com o exe-
cutivo, “o Nordeste brasileiro 
é reconhecido por sua força 
no turismo, o que envolve 
o varejo e demais serviços. 

As redes de 
f r a n q u i a s  
b u s c a r a m 
p r e s e r v a r 
os negócios, 
avançaram 
na digita-
lização, no 
delivery e se-
guem bus-
cando novas 
oportunida-

des e expandir”, observa.

Desempenho 
O segmento com maior 

variação foi o de turismo e 
hotelaria, com uma recupera-
ção de 121%. A retomada das 
viagens é o principal impul-
sionador, mas é importante 
ressaltar que a comparação 
se deu com uma base bastan-
te deprimida em 2020. Em 
seguida, vêm moda e serviços 
e outros negócios, com cres-
cimento de 40,5% e 13,2%, 
respectivamente. 

Em relação aos empre-
gos, de acordo com a pesqui-
sa, o setor no Nordeste gerou 
cerca de 200 mil empregos 
diretos nos meses de julho, 
agosto e setembro. Isso re-
presentou um crescimento 
de 5,3% frente ao mesmo 
período do ano passado.

Franquias lucram mais 
de R$ 7 bilhões no NE

Cícero Cotrim
Agência Estado

A Serasa Experian 
contabilizou 51 pedidos 
de recuperação judicial 
por parte de empresas em 
novembro, um número es-
tável na comparação com 
os 52 de igual mês de 2020. 
Os pedidos de falência atin-
giram 67 no mês, também 
quase estáveis na compara-
ção com os 65 de novembro 
de 2020.

Nas aberturas por se-
tores, 22 dos 51 pedidos 
de recuperação judicial 
partiram de empresas de 
serviços, a maior parcela.

Esse segmento havia 
registrado 25 pedidos em 
novembro de 2020. Em 
seguida, vêm as empresas 
do comércio (de 17 em no-
vembro de 2020 para 12 

nesta leitura), indústria 
(seis para 10) e setor pri-
mário (quatro para sete).

Pequenas empresas
Entre os portes, a 

maioria dos pedidos partiu 
de micro e pequenas em-
presas, com 31 solicitações 
de recuperação judicial 
em novembro de 2021, o 
mesmo número de igual 
mês de 2020. Em seguida, 
aparecem as médias em-
presas, com 15 pedidos, e 
as grandes empresas, com 
cinco pedidos.

Os pedidos de falên-
cias foram concentrados 
nas empresas de serviços, 
com 37 de 67 solicitações 
- 11 a mais do que em igual 
mês de 2020. Os pedidos 
de empresas do comércio 
caíram de 21 para 12 no 
período.

Serasa registra 67 
pedidos de falência

Andreia Verdélio 
Agência Brasil

A previsão do mercado 
financeiro para o crescimen-
to da economia brasileira 
este ano caiu de 4,65% para 
4,58%. A estimativa está no 
boletim Focus de ontem, 
pesquisa divulgada sema-
nalmente pelo Banco Central 
(BC) com a projeção para os 
principais indicadores eco-
nômicos.

Para o próximo ano, a 
expectativa para o Produto 
Interno Bruto (PIB) - a soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país - é 
de crescimento de 0,5%, a 
mesma previsão da semana 
passada. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 1,85% 
e 2%, respectivamente.

A previsão para o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 

considerada a inflação ofi-
cial do país, também variou 
para baixo, de 10,05% para 
10,04% neste ano. É a se-
gunda redução depois de 35 
semanas consecutivas de alta 
da projeção.

Para 2022, a estimativa 
de inflação ficou em 5,03%. 
Para 2023 e 2024, as previ-
sões são de 3,4% e 3%, res-
pectivamente.

Em novembro, puxada 
principalmente pelo aumento 
de preços de combustíveis, a 
inflação foi de 0,95%, de acor-
do com o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com isso, o indicador 
acumula altas de 9,26% no 
ano e de 10,74%, nos últimos 
12 meses. A inflação acumu-
lada em 12 meses é a maior 
desde novembro de 2003.

A previsão para 2021 
está acima da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. 

Cai projeção para a 
economia este ano

Café foi um dos produtos que impulsionaram a alta dos alimentos no país este ano, ao lado do açúcar, da carne e dos produtos congelados 

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

24 mil
Número das unidades 

franqueadas expandiu mais 
1,7% no terceiro trimestre

Leia mais informações na página 15



Diversidade

Ministério da Saúde informou que o envio das doses ocorrerá por meio da aliança Covax Facility, conduzida pela OMS

Brasil vai doar 10 milhões de 
doses de vacina contra a Covid
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Alex Rodrigues  
Agência Brasil

O Ministério da Saúde 
anunciou que doará ao menos 
10 milhões de doses de vacinas 
contra a Covid-19 para nações 
de baixa renda, por meio da 
aliança internacional Covax Faci-
lity, conduzida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), bem 
como para países vizinhos.  

A iniciativa foi detalhada 
ontem pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e pelo embai-
xador Paulino Franco de Carva-
lho Neto, que está respondendo 
interinamente pelo Itamaraty. 
Segundo eles, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, já as-
sinou uma Medida Provisória 
(MP) autorizando a doação dos 
imunizantes em caráter de coo-
peração humanitária.

Segundo Queiroga, é possí-
vel que, além das 10 milhões de 
doses iniciais, mais 20 milhões 
de doses sejam doadas poste-
riormente, totalizando ao me-
nos 30 milhões de unidades da 
vacina. A doação dependerá da 
manifestação de interesse e anu-
ência de recebimento do imuni-
zante pelo país beneficiado.

“Guiados pelo princípio da 
solidariedade, favoreceremos 
operações juntos ao mecanismo 

Covax, de forma a permitir que 
as vacinas cheguem aqueles que 
mais necessitam”, disse Queiro-
ga. Já o ministro-interino das Re-
lações Exteriores detalhou que, 
“graças ao avanço e ao sucesso 
da campanha nacional de vaci-
nação”, o Brasil decidiu apoiar 
países da América Latina, Caribe 
e África, “com significativa doa-
ção de doses”. 

Queiroga garantiu que a 
iniciativa não afetará a estraté-
gia de imunização da população 
brasileira. “Gostaria de indicar 
que as doações a serem efetiva-
das pelo governo brasileiro não 
comprometerão nossa bem-su-
cedida estratégia de imunização, 
incluindo a distribuição de doses 
de reforços para todos os públi-
cos, para todas as faixas etárias 
que, eventualmente, forem 
incluídas em nosso Programa 
Nacional de Imunizações.”

Projeto Inova

UFPB assina contrato de incubação 
com três novas startups até 2023

O reitor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
professor Valdiney Gouveia, 
assinou o contrato de incuba-
ção com três novas startups da 
instituição. Na solenidade, que 
ocorreu no prédio da Reitoria, 
na última sexta-feira (17),  os 
representantes das startups 
receberam um certificado de 
incubação pela UFPB. As em-
presas irão ter sede administra-
tiva na Incubadora da Agência 
UFPB de Inovação Tecnológica 
(Inova-UFPB). 

Participaram da cerimô-
nia os representantes das no-
vas startups da UFPB: DisAnti 
- Dispositivos Antivirais, YBY 
- Inovações Biotecnológicas e 
Mindsun - Monitoramento In-
teligente de Energia. 

Também estavam presen-
tes órgãos apoiadores da ação, 
incluindo o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial na 
Paraíba (Senac-PB), Fundação 

de Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas na Paraíba 
(Sebrae-PB) e a Secretaria Exe-
cutiva de Ciência e Tecnologia 
de João Pessoa (Secitec).

Presidida pelo reitor da 
UFPB, a mesa foi formada pelo 
diretor regional do Senac-PB, 
Geraldo Sales, diretor executi-
vo do Sebrae-PB, Luiz Alberto 
Amorim, coordenador de Ino-
vação e Empreendedorismo da 
Fapesq, professor Silvio Rossi, 
diretor de Incubação de Empre-
sas de Base Tecnológica da Ino-
va-UFPB, professor Raimundo 
Aprigio, e a Secretária Executiva 
de Ciência e Tecnologia de João 
Pessoa, Danyele Raposo.

Atuação da Inova
Durante o evento, o rei-

tor expressou satisfação com 
o trabalho desenvolvido pela 
Inova-UFPB, ressaltando tam-

bém a parceria mantida entre 
a Universidade e órgãos do Es-
tado e Município, que oferecem 
contribuições relevantes em 
projetos de desenvolvimento 
regional. 

Processo seletivo
As startups foram aprova-

das via processo seletivo regido 
pelo Edital 01/2021 - Programa 
de Incubação de Empresas de 
Base Tecnológica. A vigência 
do contrato vai até dezembro 
de 2023. Para a presidente da 
Inova UFPB, professora Kelly 
Gomes, o momento marca o 
pontapé inicial que a UFPB dá 
para consolidar seu papel no 
ecossistema de inovação na 
Paraíba. 

“A Universidade cumpre 
mais uma etapa na sua missão 
de formar, além de profissio-
nais capacitados, jovens em-
preendedores. O mercado de 
trabalho precisa desse grupo 

no desenvolvimento de ideias e 
tecnologias que venham a aten-
der as demandas da sociedade”, 
comentou a professora. 

O professor Raimundo 
Aprigio, diretor de Incubação 
de Empresas de Base Tecnoló-
gica da Inova-UFPB, ressaltou 
a importância da incubação 
oferecida pela UFPB, com a 
preparação e capacitação dos 
estudantes. 

Para o professor Cosme 
Martinez Salinas, coordena-
dor da YBY - uma das startups 
que assinaram contrato com a 
UFPB -, o documento simboliza 
uma conquista para estudantes 
de graduação e pós-graduação, 
desenvolvedores de projetos 
no âmbito da pesquisa. “É um 
grande horizonte a ser galgado 
para consolidar as ideias dos 
estudantes. É sobre criar uma 
autonomia como pesquisador 
e profissional a nível estadual 
e nacional”, pontuou.

Ministro Marcelo 
Queiroga garantiu que 
a doação das vacinas 

não irá afetar a 
estratégia de imunização 

desenvolvida no país

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO 
INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, 
ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - MV2 SERVI-
COS LTDA - CNPJ: 30.379.128/0001-79 - Valor Estimado R$: 1.648.512,00 - Desconto Percentual da 
Taxa de Administração -6,91%. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 16 de dezembro de 2021. 
LUCIANO CORREIA CARNEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 00056/2021
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 00007/2021

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Pavimentação de Diversas Ruas na 
zona urbana do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Conforme Transferência Especial 
09032021 – 011379 - Ministério da Economia, que se encontra à disposição em sua sede, os RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS interpostos por empresas participantes da licitação Tomada de Preço 00007/2021/
TP. Devido recurso interposto a Comissão de Licitação dará o prazo par a as contrarrazões conforme 
lei 8.666/93, prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da publicação deste aviso. Fincado adiado o prazo 
para abertura das propostas para o dia 29 de dezembro as 10:00, A íntegra do 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, 20 de Dezembro de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de 02 (dois) veículos 
0KM, tipo passeio, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEÍCOLO S/A - R$ 148.772,00.

Serra da Raiz - PB, 16 de Dezembro de 2021.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de 02 (dois) 
veículos 0KM, tipo passeio, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município; ADJUDICO o 
seu objeto a: FIORI VEÍCOLO S/A - R$ 148.772,00.

Serra da Raiz - PB, 16 de Dezembro de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos 0KM, tipo passeio, destinados ao Fundo Municipal de Saúde 
deste município. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. Dotação: Recursos Próprios 
do Município de Serra da Raiz: Recursos Próprios: FUS / Emenda do Ministério da Saúde/Proposta Nº 
11594.437000/1210–01 02.040 – 10.302.0009.1006 – 4.4.90.52.00. Vigência: até o final do exercício 
financeiro de 2021. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00070/2021 
- 17.12.21 - FIORI VEÍCOLO S/A - R$ 148.772,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO (REPUBLICADO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e GLP, para atender 
a demanda da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Roça durante o exercício de 2022. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 DE JANEIRO DE 2022. Início da fase de lances: 09:10 horas 
do dia 28 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: 
www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de Dezembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
OBJETO: Prestação de serviços de horas maquinas de tratores com grades aradores, destinados 

ao corte de terras e preparo do solo para o plantio da safra 2022, em diversas comunidades rurais do 
Município de São Bentinho – PB. Data e local, às 10:30 horas do dia 06/01/2022, na sala de reunião 
da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da 
Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Bentinho - PB, 20 de Dezembro de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TRATOR 
AGRÍCOLA DE PNEUS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME CON-
VÊNIO(907685/2020); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São João do Tigre - PB, 20 de Dezembro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 00009/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do seu Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09h30min 
do dia 07 de Janeiro de 2022, sessão pública na Modalidade Tomada de Preço com objeto: Contratação 
de empresa para execução dos serviços de reforma da sede da Prefeitura Municipal de São José de 
Piranhas – PB. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na Sala da CPL, Rua Inácio Lira, 
363 - Centro - São José de Piranhas – PB ou pelos meios virtuais disponíveis: E-mail cplsaojosedepi-
ranhas@gmail.com e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, 20 de Dezembro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interessados 

no Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00051/2021, publicado no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba, pag. 34 e Jornal A União, pag. 26, ambos do dia 18/12/2021, onde se lê: “...no período re-
ferente ao ano de 2021”; Leia-se: “...no período referente ao ano de 2022”; ficando assim inalteradas 
as demais informações.

São José de Piranhas-PB, em 20 de Dezembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, por meio do site www.gov.br/compras, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Combustíveis para abastecimento 
da Frota Veicular, durante o exercício de 2022. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 30 de 
Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.gov.br/compras. 

Solânea - PB, 16 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2021
Objeto: Aquisição de Notebooks com Processador Core i3/ 04 Gb /HD 500 Gb, Tela 14/com Webcam, 

destinados aos professores efetivos da Rede Pública Municipal da Educação do Município de Solânea/
PB. O Pregoeiro da Prefeitura de Solânea/PB, torna público o resultado do Recurso interposto pela 
Empresa SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS contra a sua inabilitação, o qual não foi acatado, sendo 
mantida a decisão que considerou inabilitada a empresa recorrente, sendo habilitada e vencedora do 
certame a empresa THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME.

Solânea - PB, 20 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 06.000 SEC 
AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO 06000.20.606.2011.2036 MANTER ATIV 
SEC AGRIC PEC MEIO AMB DES ECONOMICO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 20/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Tacima e: CT Nº 00146/2021 - 20.12.21 - JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO - R$ 40.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av Carlos 

Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Janeiro de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01 (um) veículo, destinados a atender as 
demandas e necessidades deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 15 de Dezembro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021
PROCESSO Nº 19.000.010622.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, destinado à Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia – SEECT, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 05/01/2022 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: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02451-8
João Pessoa, 20 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2020
PROCESSO Nº 19.000.005793.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁR-
MACOS QUE ATUAM NOS SISTEMAS: CARDIOVASCULAR, RESPIRATÓRIO, DIGESTÓRIO E 
ENDÓCRINO), destinado a DIVERSOS HOSPITAIS: CPJM, CHCF, CPAM, HPMGER, HEETSHL, 
HMDJMP, CSCA, HRETCG, CSG, HINL, HMSC, HRPSRC, HRS, HRWL, HDDJGS, HMSF, HRP, 
HRC, HRSRM, HRQ, HGJFB, HDOD, HRCR, HEM, HDLAS, HDFBC, HGT, HRDJC, MPF, HGM, 
SES, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publi-

ca, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 
10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02232-4
João Pessoa, 20 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2021
PROCESSO Nº 30.000.010944.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS QUE COM-
PREENDEM AS 8 (OITO) PLATAFORMAS TÉCNICAS SITUADAS NO BLOCO III DO CENTRO AD-
MINISTRATIVO ESTADUAL, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/01/2022 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: gelic05@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 21-02494-9  
João Pessoa, 20 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
PROCESSO Nº 07.000.000223.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED FULL COLOR (COM INSTALAÇÃO), destinado 
à SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL, 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, publi-

ca, 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/com-
pras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência 
de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01169-3
João Pessoa, 20 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021    
Registro CGE Nº 21-02194-7

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica 
aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021 (Obras de Construção da Passagem Molhada 
na Travessia do Rio da Paraíba no Sítio Boi Seco de Cima, Município de Santa Cecília/PB), que após 
análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empre-
sas na seguinte ordem:1º lugar: L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕES EIRELI -                             R$ 
647.117,99, 2º lugar: LVR CONSTRUÇÕES LTDA– R$ 675.702,54 e 3º lugar: PLANENG ENGENHARIA 
LTDA – R$ 727.322,24

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Pesquisa realizada em parceria com instituição sueca observou o efeito da substância na expectativa de vida

UFPB estuda o uso de nitratos 
no tratamento de pressão alta

Estudo realizado no La-
boratório de Controle Neural 
da Circulação e Hipertensão 
Arterial, do Centro de Bio-
tecnologia da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
investiga se o tratamento 
crônico de pressão arterial 
por meio do uso de nitratos 
pode afetar a expectativa de 
vida em ratos ou a incidência 
de câncer. O artigo “Effects 
of chronic dietary nitrate su-
pplementation on longevity, 
vascular function and cancer 
incidentes in rats” foi publi-
cado no periódico internacio-
nal Redox Biology, no último 
no início deste mês.

Trata-se de um estudo de 
longevidade realizado com 
200 ratos, entre novembro de 
2016 e novembro de 2021. 
O trabalho é fruto da tese de 
doutorado do pesquisador 
Lucas Rannier Carvalho, alu-
no egresso do Programa Mul-
ticêntrico de Pós-Graduação 
em Ciências Fisiológicas da 
UFPB que ganhou destaque 
por ser o doutor mais jovem 
formado pela Instituição, aos 
24 anos de idade. 

O artigo foi escrito pelo 
médico veterinário Lucas 

Carvalho em colaboração 
com 13 pesquisadores da 
UFPB e da instituição Sue-
ca Karolinska Institutet, lo-
calizada em Estocolmo. De 
acordo com o professor Val-
dir Braga, orientador de Lu-
cas Carvalho e Pró-reitor de 
Pesquisa da UFPB, a parceria 
entre as instituições teve iní-
cio em 2015, em um projeto 
financiado pela CAPES STINT 
Brasil - Suécia. Dessa primei-
ra colaboração nasceu a mo-
tivação para seguir a linha 
de pesquisa da equipe bra-
sileira e sueca sobre hiper-
tensão arterial em humanos 
na realização de um estudo 
de longevidade, que deu ori-
gem à tese de doutorado de 
Lucas Carvalho em pesquisa 
financiada pela CAPES e  pela 
FAPESQ, por meio do Progra-
ma de Apoio a Núcleos de 
Excelência - PRONEX.

O Pró-reitor explica que, 
para o estudo da hipertensão 
arterial em humanos, o gru-
po do Laboratório de Contro-
le Neural da Circulação e Hi-
pertensão Arterial da UFPB 
utiliza modelos animais para 
compreender como os hu-
manos ficam hipertensos e 

como tratar a hipertensão. 
Dentre as substâncias estu-
dadas para tratamento estão 
os nitratos, que se destacam 
por gerar uma molécula 
chamada óxido nítrico, que 
relaxa o vaso sanguíneo cau-
sando a queda da pressão. O 
nitrato é uma substância en-
contrada em alimentos como 
beterraba, couve, repolho, 
brócolis e outros folhosos 
verde-escuro.

Para a realização da pes-
quisa que resultou no artigo 
publicado por Lucas Carva-
lho e pelas  equipes das duas 
instituições, foram utiliza-
dos 200 animais de ambos 
os sexos divididos em dois 
grupos. Um dos grupos inge-
riu nitrato diluído em água, 
a partir da vida adulta; e o 
outro grupo ingeriu apenas 
água. Ambos os grupos fo-
ram cuidados até a morte 
natural dos animais – após 
3 ou 4 anos de idade –, para 
posterior investigação da 
causa da morte e estado dos 
órgãos e vasos sanguíneos, 
com avaliações realizadas na 
UFPB e também com envio 
de amostras para análises 
mais sofisticadas na Suécia.

Sem alteração da longevidade
De acordo com o professor Valdir 

Braga, a pesquisa teve três resultados 
principais: demonstrou que o  trata-
mento crônico do nitrato não aumen-
tou ou diminuiu a expectativa de vida, 
concluindo que o nitrato não altera 
a longevidade dos animais; que o 
tratamento com nitrato fez com o que 
os animais ficassem mais saudáveis, 
haja vista que houve uma melhoria na 
função vascular,  diminuição da pos-
sibilidade de aterosclerose (acúmulo 
de gordura nas paredes das artérias) 
e prevenção no desenvolvimento de 
hipertensão arterial; além disso a pes-
quisa demonstrou que o tratamento 
não induziu a ocorrência de câncer.

“Eles não desenvolveram câncer 
de uma maneira diferente daqueles 
que não tomaram nitrato desenvol-
veram, houve uma incidência nos 
dois grupos, de câncer de mama, por 
exemplo, mas nada evidenciou que o 
nitrato estava causando mais câncer 
que o aparecimento normal em uma 
porcentagem da população. A gente 
conseguiu demonstrar que o nitrato é 
bom para o sistema cardiovascular e 

pode ser consumido por muitos anos, 
que não vai causar nenhum tipo de 
malefício e, em especial, ele não vai 
induzir câncer. Esse foi o grande acha-
do do estudo”, disse o professor Valdir 
Braga. O periódico internacional tem 
fator de impacto 11,79 e é uma revista 
de referência na área. “Publicar um 
trabalho realizado na UFPB em um 
periódico desse patamar aumenta 
muito a visibilidade da nossa Institui-
ção”, afirmou o Pró-reitor.

Por meio da colaboração entre a 
UFPB  e o Instituto Karolinska, conti-
nuam sendo investigadas outras pos-
sibilidades de utilização do nitrato no 
tratamento cardiovascular. No mo-
mento, os laboratórios pesquisam se 
a utilização crônica do nitrato favorece 
a regressão de placas de gordura já 
formadas em artérias. Além disso, o 
pesquisador Lucas Carvalho, após 
terminar o doutorado na UFPB, em 
março de 2021, iniciou o pós-dou-
torado no Instituto Karolinska e tem 
pretensões de retornar ao Brasil para 
contribuir com a ciência e a sociedade 
do país.

Zoonoses intensifica combate ao Aedes aegypti em JP
O Centro Municipal de 

Zoonoses de João Pessoa está 
com agentes de endemias 
realizando “arrastões” nos 
bairros de João Pessoa para 
combater focos do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, zika e chikungunya, 
que se prolifera numa velo-
cidade maior nesta época do 
ano, quando ocorre a estação 
do verão. A informação é da 
gerente de Vigilância Ambien-
tal e Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
Pollyana Dantas.

“Com esta modalidade 
tipo arrastão, que consiste em 
direcionar todos os agentes de 
endemias que cobrem a área 
para quarteirões específicos, 

e com o uso do carro fumacê, 
estamos zerando alguns bair-
ros que eram descobertos. 
Também investimos em ações 
constantes de zeladoria, tanto 
no combate ao Aedes, quanto 
na dedetização e desratização 
em condomínios residenciais 
entregues pela Prefeitura da 
capital. Recentemente, esti-
vemos no Condomínio Vis-
ta Alegre, no Colinas do Sul”, 
destacou.

Pollyana Dantas disse 
que o trabalho é realizado 
em parceria com outras se-
cretarias, a exemplo da Edu-
cação, com cobertura total 
das escolas e creches, além de 
outros órgãos públicos. “Essa 
parceria tem garantido resul-

tados positivos no combate 
ao mosquito. Nossas equipes 
também realizam um traba-
lho de conscientização junto 
às famílias, ensinando ações 
de prevenção, que vão desde 
os cuidados com a limpeza 

das caixas d`água, ao uso de 
vasos de plantas e pneus ve-
lhos, além do armazenamento 
do lixo e outros recipientes 
que podem servir de abrigo 
para as larvas”, acrescentou.

Segundo ela, o uso do 
carro fumacê tem sido outra 
estratégia no combate ao Ae-
des. “Trabalhamos em parce-
ria com o Governo do Estado 
e hoje estamos com os agen-
tes de endemias em trabalho 
permanente e eficaz nas ruas, 
fazendo visitas domiciliares 
(casa a casa), investindo na 
educação ambiental, no des-
carte correto do lixo, já que 
alguns objetos, por menores 
que sejam, acumulam água e 
podem gerar novos criadou-

ros”, afirmou. A gerente de 
Vigilância Ambiental e Zoo-
noses informou que já foram 
identificados sete bairros 
com médico risco, mas que 
as equipes estão intensifican-
do as ações para os demais. 
“Nestas localidades trabalha-
mos com o carro fumacê por 
ciclos (aplicações) e já passa-
mos com o segundo ciclo em 
mais de 50 bairros. O nosso 
objetivo é cobrir todas as co-
munidades da capital com o 
terceiro ciclo”, ressaltou.

O Aedes aegypti tem em 
média 1 centímetro de tama-
nho, possui riscos brancos nas 
patas, na cabeça e no corpo, 
e é o principal transmissor 
de vírus causadores de três 

doenças perigosas: dengue, 
zika e chikungunya. 

A dengue e chikungunya 
têm sintomas e sinais pare-
cidos. Enquanto a dengue se 
destaca pelas dores nos cor-
po, a chikungunya por dores e 
inchaço nas articulações. Já a 
zika, por uma febre mais baixa 
(ou ausência de febre), muitas 
manchas na pele a coceira no 
corpo. Para mais informações, 
a população pode ligar para 
os telefones: 3218-9357 ou 
3214-3459. O Centro de Vi-
gilância Ambiental e Zoono-
ses fica localizado à Avenida 
Walfredo Macedo Brandão, 
n° 100, Bancários, com funcio-
namento de segunda à sexta-
feira, das 8h às 17h.

Foram utilizados 200 animais de ambos os sexos divididos em 
dois grupos. Um dos grupos ingeriu nitrato diluído em água, a 
partir da vida adulta; e o outro grupo ingeriu apenas água

 Trabalhamos em 
parceria com o Governo 

do Estado e hoje 
estamos com os agentes 

de endemias em 
trabalho permanente e 
eficaz nas ruas, fazendo 
visitas domiciliares 



Estreia acontece no dia 4 diante do Juventude-RS; a Perilima joga no dia seguinte contra o São Caetano-SP

Os clubes que vão re-
presentar a Paraíba em 
mais uma edição da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior, 
a de número 52, conhece-
ram, no último domingo, 
os adversários da estreia, 
após a divulgação da tabela 
com os jogos, datas, horá-
rios e locais pela Federação 
Paulista de Futebol. Quem 
primeiro entra em campo 
é o Confiança, atual cam-
peão estadual  na categoria, 
no dia quatro de janeiro. A 
equipe de Sapé, sediada na 
cidade de Franca, enfrenta 
o Juventude, de Caxias-RS, 
às 20 horas, no Estádio Dr. 
José Lancha Filho. 

Já a Desportiva Peri-
lima vai estrear no dia se-
guinte, às 17h15, em São 
Caetano do Sul, no Estádio 
Anacleto Campanella, dian-
te do São Caetano, e as duas 
partidas terão transmissão 
ao vivo da Eleven Sports e 
Paulistão Play.

No Confiança, o técni-
co Wellington Cézar tem a 
missão de apagar a má im-
pressão deixada na compe-
tição do ano passado, quan-

do disputou três partidas e 
não somou nenhum ponto. 
Marcou apenas um gol e 
sofreu nove. A equipe foi a 
última da chave disputada 
na cidade de Capivari.

“Fizemos bons jogos, 
mas por ser a primeira vez 

a maioria dos jogadores se 
viu muito pressionada e 
isso atrapalhou. Agora esta-
mos de volta com um grupo 
mais experiente e confiante 
que poderemos apresentar 
um melhor futebol e assim 
fazer uma bela campanha. 
Estamos treinando diaria-
mente com esse objetivo. 
Vamos fazer história”, disse 
o técnico.

O Confiança, além do 
Juventude na estreia, terá 
jogos contra a Francana, às 
17h45, no dia sete e encer-
ra a primeira fase no dia 10, 
diante da Ponte Preta, no 
mesmo horário.

A Desportiva Perilima, 
vice-campeã estadual, fez 
uma campanha um pouco 

melhor que o Confiança em 
2020 pelo fato de ter al-
cançado um empate e duas 
derrotas e seu ataque ter 
marcado cinco gols, porém 
a defesa levou sete. Esteve 
sediada na cidade de Cra-
vinhos e tem como desafio 
também buscar a primeira 
vitória e uma campanha 
bem melhor.

Tanto Confiança como 
Desportiva Perilima se-
guem treinando todos os 
dias e vêm acelerando o 
ritmo do trabalho à medida 
que se aproxima a compe-
tição mais importante da 
categoria no Brasil. Em São 
Paulo, as duas equipes pa-
raibanas vão ficar bem dis-
tantes conforme a disposi-

ção das sedes. O Confiança 
ficará bem longe da capital, 
na cidade de Franca, a 400 
Km, enquanto a Desportiva 
a apenas 13 km.

Participam desta edi-
ção da Copa São Paulo 
um total de 128 clubes 
que estão divididos em 32 
grupos, jogando entre si 
dentro do grupo em tur-
no único, classificando-se 
para a segunda fase os 
dois clubes com o maior 
número de pontos ganhos 
em cada grupo, observan-
do-se, caso necessário, os 
critérios de desempate 
no regulamento, entre os 
principais o maior núme-
ro de vitórias e maior sal-
do de gols.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Confiança é quem primeiro
entra em campo na Copa SP
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Festival de natação
Federação Paraibana de Esportes Aquáticos realiza 
a primeira e única competição da temporada no 
Parque Aquático da Vila Olímpica Parahyba. Página 22 Fo
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Clubes seguem montando elencos para a temporada 2022

Os clubes paraibanos 
continuam trabalhando na 
montagem de seus respec-
tivos elencos na expecta-
tiva de conseguir uma boa 
performance nas disputas 
das principais competições 
na próxima temporada. Bo-
tafogo e Campinense se-
guem monitorando outros 
nomes, enquanto Treze e 
Sousa iniciaram os  tra-
balhos de pré-temporada, 
o que já ocorrera com a 
Raposa desde a semana 
passada.

Quem anunciou a che-
gada de mais  um novo 
reforço foi o Botafogo. O 
jogador Nicolas chega ao 
alvinegro da estrela ver-
melha como uma opção no 
setor de ataque. O atleta de 
21 anos é a sexto contrata-
ção anunciada pelo clube.

A perspectiva da direto-
ria é de ir em busca de mais 
dois jogadores para fechar o 
ciclo de contratações do elen-
co que vai disputar o Cam-
peonato Paraibano, Série C 
do Campeonato Brasileiro e a 
Copa do Nordeste.

“Falta pouco para termos 
o nosso elenco pronto para a 
temporada de 2022. Busca-
remos no mercado mais dois 
reforços para fechar o ciclo de 
renovações. A partir do dia 3 
de janeiro apresentaremos, 
de forma oficial, as novidades 
e iniciaremos os trabalhos de 
pré-temporada”, confirmou 
Alexandre Cavalcante, presi-
dente do Botafogo.

O  C a m p i n e n s e  fo i  o 
primeiro clube paraibano 
a iniciar o trabalho de pré-
temporada. Com o elenco pra-
ticamente fechado para as 
disputas das competições do 
próximo ano, o clube segue na 
sua programação de treinos 

durante toda a semana no 
Estádio Renatão, em Campina 
Grande. A diretoria  ainda se-
gue no mercado em busca de 
novos nomes para concluir o 
planejamento de renovações 
do elenco visando as quatro 
competições de 2022.

O Treze apresentou tam-
bém, no último sábado, no Es-
tádio Presidente Vargas, em 
Campina Grande, um elenco 
com o nome de 21 jogadores, 
para disputa do Campeona-
to Paraibano. E quem vai co-
mandar o elenco é o treinador 
Flávio Barros. O “Galo” iniciou 
esta semana a pré-temporada, 
já com todos os jogadores à 
disposição da comissão técnica.

Já no Sertão foi o Sou-
sa quem aproveitou último 
fim de semana para reunir os 
campeões do título do Cam-
peonato Paraibano de 94 para 
uma festa de confraternização 
que  marcou, no Estádio o 
Marizão, a apresentação dos 

22 atletas que irão compor o 
elenco do clube.

O elenco do alviverde ser-
tanejo é formado pelo time 
base dessa temporada, com 
a presença de nomes como 
o goleiro Ricardo, o volante 
Liniker e o meia Esquerdinha, 

mas expectativa da diretoria 
é pela chegada de mais um 
atleta. A  semana marca o iní-
cio da pré-temporada. Como 
o Estádio Marizão está em 
reforma, os trabalhos passam 
a ser realizados no Edilsão, no 
bairro do Mutirão.

O calendário dos clubes 
paraibanos, em 2022, já co-
meça com a disputa da Copa 
do Nordeste, a partir da se-
gunda quinzena de janeiro. 
Botafogo, Campinense e Sou-
sa serão os representantes pa-
raibanos no torneio regional.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

No último sábado, a diretoria do Treze apresentou os novos jogadores à sua torcida no Estádio Presidente Vargas

Foto: Instagram/Trezeoficial

JogoS dE ConFiança E PErilima 

n grUPo 5: Franca
Estádio Dr. José Lancha Filho

4/1/22 -Juventuede-RS x Confiança-PB - 20h - 
7/1/22 - Francana- SP x Confiança-PB - 17h45
10/1/22 -Confiança-PB x Ponte Preta-SP
Transmissão ao vivo pela Eleven Sports / Paulistão Play

n grupo 21: São Caetano do Sul
Estádio Anacleto Campanella

5/1/22- São Caetano-SP x Desportiva Perilima- 17h15
8/1/22 - Desportiva Perilima-PB x São Paulo-SP - 
21h30 - SporTV
11/1/22 - Desportiva Perilima-PB x CSE-AL - 17h15
Os outros dois jogos da Perilima serão transmitidos
pela Eleven Sports / Paulistão Play

 Fizemos bons jogos, 
mas por ser a primeira vez 
a maioria dos jogadores se 

viu muito pressionada e 
isso atrapalhou. Agora 

estamos de volta com um 
grupo mais experiente e 

confiante 

Foto: Reprodução/Instagram

Confiança e Perilima vão estar 
bem distantes na Copa São Paulo, 
mas com um objetivo único: a 
primeira vitória na disputa



Federação de Esportes Aquáticos da Paraíba reuniu 315 atletas em disputas de três modalidades no último fim de semana

O Festival de Esportes 
Aquáticos da Paraíba rea-
lizado, no último sábado, 
no Parque Aquático da Vila 
Olímpica Parahyba, em João 
Pessoa, marcou a retoma-
da dos esportes aquáticos e 
encerrou de forma oficial as 
atividades do ano pela Fede-
ração de Esportes Aquáticos 
da Paraíba (Feap). Ao todo, 
315 atletas com faixa etária 
inicial a partir de oito anos 
participaram do evento nas 
disputas em três modalida-
des: Natação, Polo Aquático 
e Nado Artístico.

Devido a pandemia, 
não houve nenhuma com-
petição estadual ao longo 
do ano, no entanto, os atle-
tas filiados à Feap disputa-
ram competições em outros 
estados. Quem comemorou 
a retomada da competição 
foi Antônio Meira, vice-pre-
sidente da Feap. 

“Ficamos muito felizes 
com a participação dos atle-
tas. Tivemos a participação 
de 315 de sete clubes filiados 
à federação, como também, 
de nomes consagrados da 

natação, a exemplo de Kaio 
Marcio e, ainda, contamos 
com a participação especial 
do multicampeão paralím-
pico, Phelipe Rodrigues. Foi 
um ano difícil, precisávamos 
realizar esse evento para 
motivar nossos atletas”, co-
mentou.

Após as disputas nas 
três modalidades, as premia-
ções por quadro de meda-
lhas ficaram distribuídas na 
seguinte ordem de classifi-
cação: Grêmio Vila Parahyba, 
Clube Fúria, COPM–PB, SESI–
PB, AABB – CG, Clube Cam-
pestre-CG e Clube Paraíba.

As provas de Natação 
tiveram as disputas da super 
final, onde os oito melho-
res nadadores buscaram um 
prêmio especial. No mascu-
lino, Gabriel Dantas - Clube 
Furia/Acqua R1, foi o primei-
ro colocado, seguido de Vitor 
Henrique e José Leandro, 2º 
e 3º colocados, respectiva-
mente, ambos atletas do Grê-
mio Vila Olímpica Parahyba.

A disputa feminina do 
“Super 8” teve a atleta Ma-
ria Eloisy Mangueira na 1ª 
colocação.  Esthefany Camily 
Benevenuto foi a 2ª colocada 
e Isabela Silva Garcia ficou 

em 3º lugar. Todas são atle-
tas do Grêmio Vila Olímpica 
Parahyba.

Mesmo com a realização 
de disputas, Antônio Meira re-
forçou que o evento teve como 

objetivo celebrar a retomada 
das atividades dos esportes 
aquáticos na Paraíba. “Esse 
evento não teve uma proposta 
de disputa qualificatória, pro-
priamente dita. Tivemos uma 

opção coletiva para que pudés-
semos comemorar o retorno 
de nossas atividades com mui-
ta festa. O grande campeão foi 
o esporte aquático paraibano 
que saiu fortalecido diante 

todas dificuldades enfrentadas 
na pandemia”, finalizou.Termi-
nadas as atividades de 2021, a 
Feap já elabora o calendário de 
competições para a próxima 
temporada. 

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Festival de natação encerra
atividades na Vila Olímpica
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Foto: Divulgação/Feap

Foto: Divulgação/Feap

Ao final das competições, a 
Federação de Esportes Aquáticos da 
Paraíba premiou com certificado 
os atletas que bateram recordes

Prova feminina de natação na 
piscina principal do Parque 
Aquático da Vila Olímpica, que reuniu 
vários atletas no sábado passado

Unifacisa faz último jogo do ano contra o Minas Tênis Clube

O Baquete Unifacisa 
encara hoje o seu últ i -
mo desafio na tempora-
da 2021 do NBB, o Novo 
Basquete Brasil. O clube 
paraibano vai enfrentar, 
às 19 horas, o Minas Tê-
nis Clube, na Arena Minas 
Tênis Clube, em Belo Hori-
zonte, buscando melhorar 
a sua posição na tabela do 
principal campeonato de 
basquete nacional do país.

No último compromis-
so, os paraibanos foram 
derrotados pelo Flamengo 
por 89 a 70, no Ginásio do 
Maracanazinho, no último 
domingo, no Rio de Janei-
ro.  Mesmo com a derrota, 
os destaques da partida 

ficaram por conta de Ke-
vin Crescenzi, cestinha do 
jogo com 22 pontos, cinco 
rebotes e 21 de eficiência, 
e Gerson, com 11 pontos e 
quatro rebotes.

O Unifacisa vai bus-
car o resultado mesmo 

jogando sem o apoio de 
sua torcida em busca da 
reabilitação no campeo-
nato, já que acumula duas 
derrotas consecutivas. A 
equipe se mantém na sex-
ta colocação, mas amea-
çada pela proximidade de 
aproveitamento do Caxias 
do Sul. 

A partida de hoje à 
noite marca o fim da tem-
porada do Unifacisa .  O 
único representante da 
Paraíba na elite do bas-
quete nacional volta a jo-
gar agora só em 2022 e 
será em solo paraibano, 
q u a n d o  n o  re e n c o n t ro 
com sua torcida vai rece-
ber o Franca, líder do tor-
neio, no dia 3 de janeiro, 
na Arena Unifacisa,  em 
Campina Grande.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

O Basquete Unifacisa 
ocupa a sexta posição 

na Liga Nacional e 
precisa vencer para não 
perder a posição para o 
Caxias do Sul, o sétimo 

colocado
O Flamengo impôs a sua melhor qualidade técnica para superar a Unifacisa, no Maracanãzinho, por 89 a 70

Foto: Divulgação/Unifacisa



Brasileiro faz história na natação

Douglas Andrade deixa o Auto Esporte

Torcida quer Copa
a cada dois anos

Nadal testa positivo para Covid-19 após torneio em Abu Dabi

O brasileiro Nicholas Santos fez his-
tória ontem. Aos 41 anos, o nadador 
voltou a conquistar a medalha de ouro 
na prova dos 50 metros borboleta do 
Mundial de Natação em Piscina Curta, 
que está sendo realizado em Abu Dabi, 
nos Emirados Árabes Unidos, repetin-
do o feito obtido em 2012 e em 2018. 
Fez o tempo de 21s93 e ficou à frente 
de Dylan Carter, de Trinidad e Tobago, 
que ganhou a prata, e do italiano Mat-

teo Rivolta. “Não é fácil, foi uma prova 
muito forte. Essa final mostra quem 
segura a onda e quem não segura. Dei 
o meu melhor, não consegui bater o 
recorde mundial. Mas, aos 41 anos, 
isso mostra que a idade realmente é 
só um número. Quem se dedica, quem 
tem foco, consegue chegar lá. Não 
tem segredo, mas tem de abrir mão 
de muita coisa”, disse o nadador, em 
entrevista ao SporTV.

O técnico Douglas Andrade que con-
seguiu o acesso do Auto Esporte à 
primeira divisão do futebol paraibano, 
após oito jogos com cinco vitórias, um 
empate e duas derrotas, postou nas 
redes sociais a sua despedida do clu-
be. Ele desenhou a sua trajetória no 
alvirrubro durante cinco anos, passando 
por análise de desempenho, categorias 
de base, auxiliar e técnico. “ Quis Deus 
deixar o maior momento para o final ao 

assumir a equipe profissional e conse-
guir colocar o clube de volta à elite do 
Estadual. Agradeço de coração a todos 
que durante esse tempo me ajudaram. 
Aprendi com cada um: dos estagiários 
e jogadores aos membros da comissão 
técnica, cada um com seu jeito, me 
ajudaram a crescer como pessoa e pro-
fissional. Agradeço a todos de coração, 
em especial a torcida”, disse Douglas 
que vai seguir torcendo pelo Auto.

A Fifa divulgou os resultados da 
ampliação de uma pesquisa sobre a 
periodicidade da Copa do Mundo. De 
acordo com a entidade, 63,7% dos 
torcedores entrevistados gostariam 
que o Mundial fosse realizado com 
uma maior frequência, enquanto 11% 
se colocaram contra e 2% não sou-
beram responder. A federação tem o 
desejo de fazer o torneio a cada dois 
anos ao invés de quatro, mas a crítica 
de federações, como a Conmebol e a 
Uefa, colocam o plano em xeque. Os 
números também são favoráveis no 
que diz respeito à Copa do Mundo 
Feminina. Segundo a Fifa, 52,4% 
gostaria que os mundiais da categoria 
acontecessem em um menor intervalo 
de tempo, com 28,4% votando contra 
e outros 13,5% sem opinar. A faixa 
etária que mais se mostrou favorável 
à mudança ficou entre 25 a 34 anos. 
Os entrevistados acima de 55 foram os 
que mais se colocaram contra a ideia. 

O espanhol Rafael Nadal testou positivo para a Covid-19. O tenista anunciou o diagnóstico, ontem, em um post na sua conta 
oficial do Twitter, onde contou que fez o exame PCR ao retornar para casa, na Espanha, após um torneio de exibição em Abu 
Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. No país do Oriente Médio, ele havia realizado testes que mostraram resultados negativos 
para a doença. "Tanto no Kuwait como em Abu Dabi fizemos testes a cada dois dias e todos deram negativo. O último que fiz foi 
na sexta-feira e recebi o resultado no sábado. Estou passando por momentos desagradáveis, mas confio em melhorar pouco a 
pouco. Agora estou em casa confinado e já informei às pessoas que estiveram em contato comigo", escreveu Nadal.

Curtas
Foto: Divulgação
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América Mineiro terá o Guaraní, do Paraguai, na fase preliminar; Conmebol anuncia aumento da premiação

Flu vai jogar contra equipe
colombiana na Libertadores

A Conmebol sorteou, 
ontem, os confrontos da 
fase preliminar da Copa Li-
bertadores de 2022 e os 
brasileiros Fluminense e 
América-MG já conhecem 
os caminhos para alcançar 
a fase de grupos da compe-
tição. O tricolor carioca terá 
um adversário da Colômbia 
podendo ser o Deportivo 
Cali ou o Millonarios. Isto 
porque existe uma indefini-
ção no Campeonato Colom-
biano, que será decidido na 
próxima quarta-feira. De-
portivo Cali e Tolima dis-
putam  o segundo jogo da 
final - na partida de ida, em 
Cali, houve empate por 1 a 
1. Se o Tolima for campeão, 
o Fluminense enfrentará o 
Deportivo Cali. Se o título 
ficar com o Deportivo Cali, 
o primeiro adversário trico-
lor na Libertadores será o 
Millonarios.

Já o América Mineiro 
vai medir forças contra o 
Guaraní, do Paraguai. O cha-
veamento da fase 3 também 
está definido. Caso avance, o 
Fluminense pegará Atlético 
Nacional, da Colômbia, ou 
quem passar do confronto 
entre Universidad César Val-
lejo-PER x Olimpia-PAR.

Já o América, caso elimi-
ne o Guaraní-PAR e avance, 
enfrentará quem passar de 
Montevideo City Torque ou 
Barcelona-EQU x Universi-
tario-PER.

Durante o sorteio, o pre-
sidente da Conmebol, Ale-
jandro Domínguez, desta-
cou o título da Libertadores 
conquistado pelo Palmeiras 
por duas vezes seguidas e 
anunciou um aumento nas 
premiações de torneio or-
ganizados pela entidade a 
partir de 2022. 

O campeão da Liberta-
dores vai passar a receber 
16 milhões de dólares. Já a 
Sul-Americana vai render 5 
milhões de dólares ao seu 
vencedor. A Recopa, 1,6 mi-
lhão de dólares. A Liberta-
dores feminina, 1,5 milhão 
de dólares. O sorteio da fase 
de grupos só acontecerá no 
dia 23 de março.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Compra do Cruzeiro

Pelé parabeniza Ronaldo por negociação
A notícia da compra do 

Cruzeiro por Ronaldo Fenô-
meno, revelada no último 
sábado, repercutiu muito no 
mundo esportivo. Ontem, até 
mesmo o Rei Pelé fez questão 
de parabenizar o ex-jogador 
e agora empresário pelo ne-
gócio, estimado em R$ 400 
milhões por 90% das ações do 
clube mineiro.

Em mensagem publicada 
em um post de Ronaldo sobre 
o desfecho da negociação, o Rei 
do Futebol fez questão de mos-
trar a sua torcida pelo sucesso 
do agora acionista majoritário 
do Cruzeiro, clube onde co-

meçou a carreira profissional 
no início dos anos 1990. "Pa-
rabéns e boa sorte nessa nova 
jornada, meu amigo. Estarei 
torcendo por você, como sem-
pre", escreveu Pelé.

No último domingo, Ro-
naldo Fenômeno publicou 
uma carta aberta ao time que 
o revelou e afirmou que estar 
começando um novo capítulo 
no clube: "Volto porque acre-
dito na volta do Cruzeiro! Volto 
pra ser parte da mudança do 
futebol brasileiro", escreveu

O ex-jogador também 
recebeu mensagens de can-
tores, artistas e outros atletas 
(até mesmo jogadores do rival 
Atlético-MG, como o lateral-di-

reito Mariano e o centroavante 
Diego Costa) e ex-esportistas. 
Um deles, um ídolo da história 
celeste: o meia Alex.

"Boa sorte cabeça! Cruzei-
ro é gigante e, com a lealdade 
citada em seu texto de milhões 
de torcedores mais a gestão es-
perada e necessitada hoje em 
dia, retornará ao seu devido 
lugar. Parabéns pelo momento 
e muitíssima sorte em tudo. 
Muita luz ao clube e a você e 
sua família", disse.

O ex-lateral-direito Julia-
no Belletti, torcedor do time 
mineiro, postou homenagens a 
Ronaldo: "Bem vindo de volta, 
Nazario", escreveu.

No Cruzeiro, Ronaldo pro-

meteu investimento de R$ 400 
milhões no futebol do clube ao 
longo dos próximos anos. Ele 
também será solidário à dívida 
do clube mineiro, que está na 
casa de R$ 1 bilhão.

Com 16 anos, Ronaldo Fe-
nômeno estreou pelo Cruzeiro 
e deu início a sua vitoriosa 
carreira no futebol. Com 45, ele 
retornou, desta vez, para com-
prar o clube e ajudar na refor-
mulação de um dos times mais 
vitoriosos do futebol brasileiro. 
Neste domingo, ele voltou a 
falar do motivo que o levou a 
investir na equipe celeste.

“Voltei porque acredito 
na volta do Cruzeiro”, postou 
o ex-jogador nas redes sociais. 

“Não tenho todas as respostas 
para as perguntas que me faço 
e, possivelmente, não terei para 
todas as perguntas que vocês 
me farão. O que eu sei é que 
aquele garoto que aprendeu 
no Cruzeiro que os seus sonhos 
eram possíveis me faz hoje 
acreditar que é possível tirar o 
clube de refém dessa crise.”

A situação é delicadíssi-
ma. A dívida do Cruzeiro chega 
na casa de R$ 1 bilhão. Além 
disso, o time vai para o seu ter-
ceiro ano consecutivo na Série 
B. Antes da chegada de Ronal-
do, a perspectiva não era de 
maiores mudanças na equipe 
mineira, que agora deve mudar 
de status na segunda divisão.

Agência Estado

Jogadores do Fluminense comemorando 
gol contra a Chapecoense na última 
rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série A de 2021



Memorial

País registrou 247.570 casos de contaminação por alimentos entre 2000 e 2018, com 195 óbitos, segundo Ministério da Saúde

Erros de higiene na cozinha 
podem acarretar em mortes
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No Brasil, entre 2000 e 2018, foram 
registrados, oficialmente, 247.570 casos 
de doenças transmitidas por alimentos 
(DTA), com 195 mortes, segundo da-
dos do Ministério da Saúde. E a origem 
principal da contaminação é a cozinha 
da casa dos contaminados.

Para entender o fenômeno, os 
pesquisadores do Centro de Pesquisas 
em Alimentos, o Food Research Cen-
ter (FoRC), da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São 
Paulo (USP), realizaram um estudo para 
analisar os hábitos de higiene e práticas 
relativas à higienização, manipulação 
e armazenamento dos alimentos nas 
residências dos brasileiros.

Os resultados mostram que uma 
parcela expressiva da população adota 
medidas inadequadas. Portanto, está 
mais exposta às DTA. Feita com cinco 
mil pessoas de todos os estados, a maio-
ria mulheres entre 25 e 35 anos de idade 
e com renda entre quatro e 10 salários 
mínimos, a pesquisa também verificou 
as temperaturas das geladeiras de 216 
residências no estado de São Paulo.

Dos ouvidos, 46,3% disseram ter 
o hábito de lavar carnes na pia da cozi-
nha, 24,1% costumam consumir carnes 
malcozidas e 17,4% consomem ovos 
crus ou malcozidos em maioneses ca-
seiras e outros pratos. O coordenador 
da pesquisa, Uelinton Manoel Pinto, 
professor da USP e integrante do FoRC, 
alerta que lavar carnes, especialmente a 
de frango, na pia da cozinha, pode espa-
lhar potenciais patógenos no ambiente, 
representando uma prática de risco.

A auxiliar de limpeza Francisca 
Alves de Melo ainda tem esse hábito. 
“Carne vermelha eu não costumo lavar, 
mas carne de porco, frango, normal-
mente eu lavo antes de cozinhar”. Ela 
ressalta, no entanto, que nunca teve 
doença por má conservação. Ela lava 
tudo que guarda na geladeira. “Quando 
eu chego da feira ou sacolão, o que é de 

geladeira eu lavo com água e sabão. Por 
exemplo, batata, cenoura, coloco nas 
sacolinhas e armazeno. Antes de con-
sumir, eu lavo as frutas e verduras, mas 
chegar e lavar pra deixar na fruteira 
não, só na hora do consumo. Também 
lavo as latas (de conservas)”.

A auxiliar de copa Ivoneide Holan-
da da Silva disse que tem os mesmos 
hábitos da colega, mas lava a carne 
de frango. “Lavo tudinho, mas a carne 
vermelha não”. Segundo o professor 
Uelinton Pinto, o consumo de alimentos 
de origem animal malcozidos ou crus 
também apresenta risco microbiológi-
co, já que o recomendado é cozinhar o 
alimento a uma temperatura mínima 
de 74°C para garantir a inativação de 
patógenos que podem estar presentes 
no produto cru.

“Nem todo produto cru de origem 
animal contém micro-organismos pa-
togênicos, mas existe esse risco, e o co-
zimento adequado garante que esses 
micro-organismos sejam eliminados 
ou reduzidos a níveis seguros”, explica 
o pesquisador. Com respeito às práticas 
de higienização de verduras, 31,3% cos-
tumam fazer a higienização apenas com 
água corrente e 18,8% com água corren-
te e vinagre. Para higienização de frutas, 
35,7% utilizam apenas água corrente e 
22,7% água corrente e detergente.

Para a higienização segura de 
verduras, legumes e frutas que serão 
consumidos crus, a recomendação é 
lavar com água corrente e utilizar uma 
solução clorada com um tempo de con-
tato mínimo de 10 minutos, seguido de 
novo enxágue em água corrente. O per-
centual de pessoas que usam água com 
solução clorada, segundo o estudo, é de 
37,7% (para verduras) e 28,5% (para 
frutas). Já os vegetais que serão cozidos 
ou as frutas que serão consumidas sem 
a casca não precisam passar pela desin-
fecção em solução clorada.

Armazenamento
A pesquisa mostra que parcela 

significativa dos entrevistados realiza 
práticas inadequadas de higiene, ma-
nuseio e armazenamento de alimentos. 
Para corrigir esses erros, os pesquisado-
res elaboraram um material educativo 
para orientar sobre a forma correta de 
armazenar os alimentos na geladeira. 
Ao fazer compras em supermercados, 
a maioria dos ouvidos na pesquisa, 
81%, não utiliza sacolas térmicas para 
transportar alimentos refrigerados ou 
congelados até suas residências.

A nutricionista Jessica Finger lem-
bra que em um país como o Brasil, onde 
as temperaturas chegam facilmente 
a 30°C em várias cidades durante o 
ano todo, é fundamental que os pro-
dutos perecíveis sejam transportados 
em condições adequadas, dentro de 
uma sacola térmica. Jessica também 
conduziu a pesquisa, que teve ainda o 
envolvimento do estudante de iniciação 

científica Guilherme Silva, graduando 
de Nutrição na USP.

Com relação às sobras de alimentos, 
11,2% dos participantes da pesquisa 
relataram armazená-las na geladeira 
passada mais de duas horas do preparo, 
o que representa risco à segurança dos 
alimentos. “Não é recomendado deixar 
alimentos prontos por mais de duas ho-
ras sem refrigeração, visto que a tempe-
ratura ambiente favorece o crescimento 
microbiano nesses alimentos. Essa é 
uma das principais práticas responsáveis 
por surtos de doenças de origem alimen-
tar”, alertam os pesquisadores.

A pesquisa ainda evidenciou que 
é comum descongelar os alimentos em 
temperatura ambiente (39,5%) ou den-
tro de um recipiente com água (16,9%), 
o que também não é adequado, visto que 
os alimentos devem ser mantidos a uma 
temperatura segura durante o descon-

gelamento, podendo ser realizado na 
geladeira ou no micro-ondas.

Sobre o armazenamento de car-
nes na geladeira, a maioria dos parti-
cipantes (57,2%) relatou armazenar 
as carnes na própria embalagem que 
contém o produto. A prática é questio-
nável, uma vez que é preciso utilizar 
um recipiente adequado para evitar o 
gotejamento do suco da carne e a conta-
minação de outros alimentos estocados 
no refrigerador.

A boa notícia da pesquisa é que 
em relação à temperatura dos refrige-
radores, dos 1.944 registros coletados, 
91% ficaram entre a faixa de tempe-
ratura recomendada, de 0°C a 10°C. 
Segundo os pesquisadores, esse dado 
é importante, pois pode ser utilizado 
em estudos de modelagem para prever 
a multiplicação de micro-organismos 
nos alimentos refrigerados.

1375 — Giovanni Boccaccio, escritor e humanista italiano
1805 — Bocage, poeta português
1933 — Knud Rasmussen, explorador dinamarquês
1945 — George S. Patton, general norte-americano
1980 — Nelson Rodrigues, dramaturgo e escritor brasileiro
2007 — Norton Nascimento, ator brasileiro
2010 — Enzo Bearzot, futebolista e treinador italiano
2017 — Dimas Andrade, locutor esportivo (PB)
2020 — Balduíno Lélis, historiador, pesquisador, escritor e 
ator (PB)
2020 — Paulo de Tácio de Oliveira Pinto, jornalista, 
publicitário e empresário (PB)

Mortes na História

Obituário
Edson Pereira da Cunha
16/12/2021 – Aos 63 anos, em João 
Pessoa (PB). Servidor da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), que 
atuava na área de segurança. Foi 
sepultado no Cemitério São José, em 
Cruz das Armas, na capital paraibana.

Foto: Agência-ALPB

Aforismo
“Se não houvesse a morte, 

a vida seria um tédio. 
Por isso não tenho medo 

da morte. Quero me 
preparar, a cada dia, para 

viver esse momento da 
passagem.”(José Nunes)
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Henry Orenstein
14/12/2021 – Aos 98 anos. Inventor, 
criador da linha de brinquedos Trans-
formers. Nascido na Polônia, chegou 
aos Estados Unidos como refugiado da 
Segunda Guerra Mundial, onde se tor-
nou um criador de brinquedos e logo foi 
contratado pela Hasbro. Ele também ganhou fama investin-
do na exibição de pôquer. Inventou as câmeras que ficam 
debaixo da mesa e mostram as cartas que os jogadores têm 
em mãos para os espectadores dos jogos na tevê, ajudando 
na popularização do pôquer como um esporte.

Foto: Reprodução

Jair Porrete
15/12/2021 – Aos 79 anos, em Goiânia (GO), 
após um infarto. Ex-atacante do Atlético 
(GO) na década de 1960, de 1963 a 1969. Foi 
campeão goiano em 1964 e um dos princi-
pais artilheiros do time. Era mineiro e atuou 
também no Vila Nova (GO), sendo novamen-
te campeão goiano em 1969, encerrando a carreira em 1970.

Foto: Divulgação

Haroldo Furtado
16/12/2021 – Aos 73 anos, em Manaus 
(AM). Jornalista que foi secretário da Co-
municação do Amazonas nas décadas de 
1980 e 1990 e também coordenou a Dire-
toria de Comunicação da Câmara Munici-
pal de Manaus. Era servidor da Secretaria 
Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

Foto:  Arquivo Pessoal

Hiroshi Hirata
11/12/2021 (divulgado em 
16/12/2021) – Aos 84 anos, de insufi-
ciência cardíaca. Autor japonês de qua-
drinhos. Fazia histórias no estilo gekigá, 
com artes mais realistas, também sendo 
notável seu trabalho de caligrafia, fazen-
do o lettering de ‘Akira’, de Katsuhiro Otomo. A editora 
Pipoca & Nanquim lançou em 2019 ‘O Preço da Desonra’, 
primeira obra dele publicada no Brasil. Em 2020 foi a vez 
de ‘Satsuma Gishiden’, em três volumes.

Foto: CosmoNerd

Sérgio Viera
16/12/2021 – Aos 80 anos, na África do 
Sul. Poeta e político moçambicano. Nasceu 
em 1941, em Tete Moçambique. Licencia-
do em Ciências Políticas, desde jovem se 
tornou ativista político durante os estudos 
universitários em Lisboa, Portugal. Exilado 
em Dar-es-Salam, na Tanzânia, dirigiu o Departamento de 
Educação e Cultura da Frente de Libertação de Moçambique 
(Frelimo). Após a independência do país, dirigiu o Banco de 
Moçambique e foi ministro da Administração Interna.

Foto: Folha de Maputo

Antônio Sanchez Sales
16/12/2021 – Aos 73 anos, em Brasília 
(DF). Foi um dos fundadores do PSDB na 
capital federal, onde foi secretário-geral 
do partido. Estava internado depois de, 
uma semana antes, ter sido atingido por 
golpes de facão na cabeça, quando esta-
va em sua chácara, no Varjão, cidade-satélite de Brasília. O 
caso está sendo investigado pela polícia.

Foto: Reprodução

Lucia Hiriart
16/12/2021 – Aos 99 anos. Viúva do ditador 
chileno Augusto Pinochet. Despertava fortes 
reações entre os chilenos pela percepção de 
influência que ela exercia sobre Pinochet e 
pela fortuna acumulada por sua família. Seu 
espólio geria uma fundação polêmica, que foi 
submetida a várias investigações judiciais. Pinochet, um general 
militar, derrubou o governo democraticamente eleito da nação 
em um sangrento golpe em 1973. Durante seu reinado de 17 
anos, mais de três mil pessoas foram assassinadas ou desapare-
ceram e dezenas de milhares foram torturadas.

Foto: Martin Bernetti

Agência Brasil

Tania Mendoza
14/12/2021 – Aos 35 anos, em Cuerna-
vaca, no estado de Morelos, no México, 
assassinada. Atriz mexicana que ficou 
conhecida por atuar na série ‘La Reina del 
Sur’. O crime aconteceu quando ela espe-
rava o filho de 11 anos no treino de fute-
bol, no Centro de Treinamento do Felinos. Ela foi baleada na 
rua por duas pessoas que estavam em uma motocicleta.

Foto: Globo

Foto: Agência Brasil

Estudo da USP mostra que, para 
higienização de frutas, por exemplo, 
35,7% das pessoas utilizam apenas 
água corrente e 22,7%, água 
corrente e detergente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

licitação modalidade Tomada de Preços n.º 003/2021, cujo objeto é a contratação de uma empresa 
de construção civil, execução das obras de Ampliação do Muro de Contorno do Parque Público da 
cidade de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ 
nº 20.010.332/0001-64.

VALOR TOTAL: R$ 330.064,51 (Trezentos e trinta mil sessenta e quatro reais e cinquenta e 
um centavos).

Alagoa Grande, 20 de dezembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:15 horas do dia 03 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de medicamentos 
diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 20 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de paralelepípedos e meio fio 
granítico, para atendes as necessidades do município de Araçagi. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 20 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa do Ramo Pertinente, para execução dos serviços de revitali-

zação das Avenidas Olivio Maroja (Leste/Oeste), José Rosas e Prefeito Benjamin Rosas de Vascon-
celos, localizadas no Centro de Araçagi–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 556.689,67. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 20 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021
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 
AD00001/2021, que objetiva: Aquisição de Softwares Educacionais e Notebooks com foco no Ensino 
Híbrido e Ramificação para atendimento do Ensino Fundamental para a Secretaria de Educação 
do Município de Assunção–PB, conforme anexos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços 
N.º RP 00029/2021 da Prefeitura Municipal de Esperança – PB, decorrente do processo licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 00029/2021; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: MBR EDITORA LTDA - R$ 238.550,00.

Assunção - PB, 20 de Dezembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combus-
tíveis diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparen-
cia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 20 de Dezembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para construção e execução dos serviços de Pavimentação em 
paralelepípedo e drenagem nas ruas: RUA VICENTE DE PAULA MACENA, TRV. VICENTE DE 
PAULA e RUA SÃO MIGUEL (TRECHO 2), localizada no Município de Baía da Traição – PB. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.
br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 20 de Dezembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE GÁS (GLP) E 
VASILHAME DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB PARA 
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 20 de Dezembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR 
PERCENTUAL DE DESCONTO PELA ABC FARMA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES 
DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 20 de Dezembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICO DE CAMINHÕES, 
ÔNIBUS E VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE 
E LOCADA AO MUNICIPIO DE BELÉM/PB NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 20 de Dezembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADAS DE FRUTAS E 
VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATÉ O FIM DO EXERCICIO DE 2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 20 de Dezembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00044/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00044/2021, 
que objetiva: EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE - R$ 36.250,00.

Belém - PB, 16 de Dezembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00045/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00045/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 
MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEDCENTER 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 35.096,00.

Belém - PB, 16 de Dezembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00046/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00046/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 42.800,00.

Belém - PB, 17 de Dezembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃODE 01 (UM) APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO DESTINADO A SECRE-
TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. 
DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – APS 214.000000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 491.4.4.90.52.00 EQUIPAMEN-
TO E MATERIAL PERMANENTE 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE BELEM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 
– SAÚDE 577.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00195/2021 - 16.12.21 - MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 5.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 horas 
do dia 05 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAUREANO LEÃO, 
NO DISTRITO DE SERRINHA, ZONA RURAL DE BOM SUCESSO/PB, COM A CONSTRUÇÃO 
DE MAIS 05 (CINCO) SALAS DE AULA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. 
E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 20 de Dezembro de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.compras-
net.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa Especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em geral, com forne-
cimento e aplicação de peças originais e/ou genuínas para aplicação nos veículos automotores da 
frota própria da STTP. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2022. Início 
da fase de lances: 14:01 horas do dia 05 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 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 
Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 16 de Dezembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas do dia 06 de janeiro de 2022, Licitação 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 
E SERVIÇOS PRELIMINARES, NO PRÉDIO NO QUAL ESTÁ INSTALADA A PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina 
Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-e-contratos/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por solicitação nos 
e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 20 de dezembro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20501/2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado 
dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Décima Sexta, na forma prevista no parágrafo 1º 
do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 
PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS, POR 06(SEIS) MESES A PARTIR DE 17 DE DEZEMBRO 
DE 2021. DATA DA ASSINATURA: 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas pertencentes e/
ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022. Abertura da sessão 
pública: 09h00min do dia 04 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09h01min horas do dia 
04 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 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 20 de Dezembro de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2021

Ata de Registro de Preços nº RP 00006/2021, Pregão Presencial nº 00006/2021 / Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Congo 
– PB – CNPJ: 08.870.164/0001-81 e GERALDO DAVID DA SILVA-ME – CNPJ: 24.105.306/0001-70 
/ Valor: R$ 135.115,91 (cento e trinta e cinco mil cento e quinze reais e noventa e um centavos) - 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 
- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 
- 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 
- 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 
- 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 
109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 
- 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 
- 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154. Vigência: 01/12/2022 / Assinatura: 
01/12/2021. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou o objeto desta licitação 

em favor de EC MARTINS ME CNPJ 09.050.124/0001-56 VALOR 447.350,00. Em consequência, 
ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 
64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas em lei.

Cuité – PB, em 17 de dezembro de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de EC MARTINS ME CNPJ 09.050.124/0001-56 VALOR 447.350,00
Cuité – PB, em 17 de dezembro de 2021.

BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2021, que objetiva: Aquisições de 
materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, objetivando 
melhor atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino e demais Órgãos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARGOS LTDA – CNPJ: 
42.262.411/0001-03 – Valor: R$ 7.596,93, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE ME-
RIDIONAL LTDA – CNPJ: 40.876.269/0001-50 – Valor: 22.080,00, JANDERSON COSTA LEAO 
LIMA – CNPJ: 18.379.670/0001-26 – Valor: 194.235,00, LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA 
BARRETO – CNPJ: 35.785.276/0001-07 – Valor: 16.689,80, MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS – CNPJ: 21.062.777/0001-50 – Valor: 44.390,00, MULTFORTE COMERCIO E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: 14.402.647/0001-54 – Valor: 37.380,00, THOMAS 
JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE – CNPJ: 19.918.905/0001-73 – Valor: 21.500,00. 
Ficam as empresas vencedoras do certame convocadas paras as assinaturas respectivos Termos 
de Contratos, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 20 de Dezembro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) para o fornecimento de móveis, equipamentos, materiais de consumo e permanente, 
destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias e Fundos Municipais; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 
14.472,95; ARGOS LTDA - R$ 31.485,00; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 12.800,00; GM COMERCIO 
E SERVICO LTDA - R$ 64.800,00; JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 237.950,00; MERCADO 
ATUAL LTDA - R$ 87.090,00; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 25.327,00; 
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 61.490,00.

Gurinhém - PB, 10 de Dezembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de móveis, equipamentos, materiais 
de consumo e permanente, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias e Fun-
dos Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2021. DOTAÇÃO: [11:08, 
29/11/2021] Renan Licitações : 2.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 – 
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 02020.04.122.0011.1002 – REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO 
02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.030–SEC.
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 
– MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2030 – EXECU-
ÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E 
COORD. DO ENSINO BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS 
UNIDADES ESCOLARES 02040.12.361.0011.1057 –   [11:16, 29/11/2021] Rafael Lopes Leite: 
colocou o VAAT? [11:30, 29/11/2021] Renan Licitações : Sim [11:30, 29/11/2021] Renan Licita-
ções : Faltou só o termo [11:31, 29/11/2021] Renan Licitações : Deixa eu corrigir aqui [11:31, 
29/11/2021] Rafael Lopes Leite: Blz [11:32, 29/11/2021] Renan Licitações : Recursos Próprios 
do Município de Gurinhém: 02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 – MA-
NUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 02020.04.122.0011.1002 – REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO 
02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.030–SEC.
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 
– MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2030 – EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. 
DO ENSINO BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES 
ESCOLARES 02040.12.361.0011.1057 – IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDU-
CAÇÃO – VAAT 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ 
ESCOLA 02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
02040.12.365.0013.1057 – MELHORIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – VAAT 02.060–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.1028 – REEQUIPAGENS DAS UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE 
SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS 
DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2043 – MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS 
PROGR.DO SUS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE 
AO COVID–19 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02070.04.122.0015.2025 – GE-
RENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 02080.08.243.0018.2031 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCEN-
TE FNAS/CRA 02080.08.243.0018.2040 – DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA 
FELIZ –SUAS 02080.08.244.0017.2019 – GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA 
02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS 
02.100–SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 02100.13.695.0008.2064 – MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE TURISMO Elementos de Despesas: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO / 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00131/2021 - 10.12.21 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 14.472,95; 
CT Nº 00132/2021 - 10.12.21 - ARGOS LTDA - R$ 31.485,00; CT Nº 00133/2021 - 10.12.21 - CRM 
COMERCIAL LTDA - R$ 12.800,00; CT Nº 00134/2021 - 10.12.21 - GM COMERCIO E SERVICO 
LTDA - R$ 64.800,00; CT Nº 00135/2021 - 10.12.21 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 
237.950,00; CT Nº 00136/2021 - 10.12.21 - MERCADO ATUAL LTDA - R$ 87.090,00; CT Nº 
00137/2021 - 10.12.21 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 25.327,00; CT Nº 
00138/2021 - 10.12.21 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 61.490,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFOR-
MA DAS ESCOLAS JOSÉ ARAUJO DO REGO, MANOEL BEZERRA, DOM PEDRO II, MANOEL 
HERCULANO DO NASCIMENTO E JOAQUIM AVELINO, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO 
BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no 
quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 04001/2021 – NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - CNPJ: 01.658.745/0001-
05 - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 66.024,54, que corresponde a 34,77%, ficando o referido contrato 
com o valor global de R$ R$ 255.892,22 (Duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e 
dois reais e vinte e dois centavos). 

Gado Bravo – PB, 17 de Dezembro de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00120/2021- SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h15min, do dia 05 de janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preços 
para Aquisições parceladas de água mineral e Botijão de Gás GLP, destinados a manutenção do 
Gabinete do Prefeito e de todas as Secretarias da Administração Municipal para o exercício de 
2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. Horário 
de expediente: 08h00min as 12h00min.

Guarabira - PB, 20 de Dezembro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00121/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h00min, do dia 05 de janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:  Registro de preços para 
Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada 
a Edilidade para o exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min e das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licita-
caocplguarabira@gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 20 de dezembro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000122/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 14h30min, do dia 05 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Pneus/
outros para melhor funcionamento das Secretarias Municipais até dezembro de 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 20 de dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 13.709/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.085/2020
CHAVE CGM: SIQM-XKYV-MQYK-HWXY
DATA DE ABERTURA: 05/01/2022– ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
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 da suaPregoeira, Sra. Franciny 
do Nascimento Leal,torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeirae sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/TRANSF.REC.ESTADO.PROG.SAÚDE.Fundamentação legal: Lei nº 
10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 20 de dezembro de 2021.
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 14.358/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2021
CHAVE CGM: W1E1-CPMV-4P4B-TCAO
DATA DE ABERTURA: 06/01/2022– ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS 

MICROCIRÚRGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE NEUROCIRURGIAS DO 
HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da suaPregoeira, Sra. Bruna da 
Silva Cartaxo,torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos inte-
ressados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. 
Consultas com a Pregoeirae sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h 
às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/
ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 
10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 
9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 20 de dezembro de 2021.
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 71/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: MÁRCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE-ME, CNPJ nº 09.377.478/0001-00.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e manutenção de internet com instalação 

em fibra óptica e com IP fixo, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município 
de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 48.960,00 (Quarenta e oito mil novecentos e sessenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, PBF, CRAS, FMAS, PAB, FMS, FPM, ICMS 

e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 12 meses.

Juarez Távora(PB), 17 de dezembro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de dezembro de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 053/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e manutenção de internet com instalação 

em fibra óptica e com IP fixo, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município 
de Juarez Távora.

HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 

as empresas: LEMOS E MORAIS LTDA – itens: 01 e 02, no valor total de R$ 30.960,00 (Trinta mil 
novecentos e sessenta reais); e MÁRCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE-ME – itens: 03 e 04, no 
valor total de R$ 48.960,00 (Quarenta e oito mil novecentos e sessenta reais). 

Juarez Távora(PB), 17 de dezembro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 70/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: LEMOS E MORAIS LTDA, CNPJ nº 05.913.968/0001-22.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e manutenção de internet com instalação 

em fibra óptica e com IP fixo, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município 
de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 30.960,00 (Trinta mil novecentos e sessenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, PBF, CRAS, FMAS, PAB, FMS, FPM, ICMS 

e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 12 meses.

Juarez Távora(PB), 17 de dezembro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-

nida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:30 horas do dia 06 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Conclusão de quadra 
poliesportiva coberta. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: 
www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 20 de Dezembro de 2021
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 04 de 
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado e diário de Combustíveis, Óleo Lubrificante e Aditivo Arla, para atender as 
necessidades da frota veicular (Pertencentes e/ou Locadas), a serviço das Secretarias Municipais e 
Gabinete do Prefeito do município de Joca Claudino/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; Decreto Municipal nº 049/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-
-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 20 de Dezembro de 2021
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da 

presidente da CPL e seus membros, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA 
PUBLICO o ADIAMENTO da Tomada de Preços nº 00010/2021, MARCADO PARA 21/12/2021, ÁS 
10H00MIN, tendo em vista que a empresa MAYDAY PRODUÇÕES LTDA, entrou com pedido de 
impugnação no dia 17/12/2021, para que haja tempo hábil para a CPL, analisar, FICA A MESMA 
ADIADA “SINE DIE”.

Lagoa Seca - PB, 20 de Dezembro de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 159/2021 
Dispensa Por Valor Nº 012/2021. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado: VLS 

Locações e Serviços Eireli, CNPJ: 07.105.616/0001-76. Valor total contratado: R$ 2.350,00 (dois 
mil trezentos e cinquenta reais) por cada viagem, perfazendo o valor total de R$ 23.500,00 (vinte e 
três mil e quinhentos reais). Objeto: Prestar serviços no transporte de 10 (dez) viagens dos resíduos 
sólidos residenciais e comerciais (sendo uma viagem por semana, para o aterro sanitário ecosolo 
gestão ambiental, localizado à PB-138, 1661, Zona Rural, Campina Grande-PB, distante 163km, 
só de ida da cidade de Livramento-PB), com um caminhão com carroceria tipo roll on roll off, com 
capacidade para 40M³, que são coletados diariamente nesta cidade, ainda deverá disponibilizar 
um equipamento extra (roll on roll off) para ficar estacionado em local indicado pela Secretaria de 
Serviços Urbanos de Livramento-PB, sendo carrego e descarrego por conta da contratada. Fun-
damento Legal: Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021; Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
e legislação pertinente. Fonte de recurso: Próprios do Município de Livramento/PB (Ordinários. 
Dotação: 02.070 - Secretaria de Serviços Urbanos, conforme QDD/2021, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. 
Vigência: Até 30/06/2022. Partes Contratantes: Ernandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o 
Sr. Gianni de Melo Macedo (pela contratada).

Livramento-PB, 18 de dezembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação 
correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
do tipo menor preço, objetivando a AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, em sessão 
pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se-á as 09:00hs do dia 
04/01/2022. Maiores informações e aquisição do edital através do site http://www.mari.pb.gov.br/
licitacoes/ ou na Comissão de licitação a Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no 
horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 20 de dezembro de 2021.
Roberto Carlos de Oliveira Borges 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAíRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Materiais, Reagentes e Equipamentos para o Laboratório de Analises 
Clinica do Município de Manaíra - PB.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021. 
RECURSOS: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – 
PSF; 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - 10 301 1008 2052 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 MATERIAIS DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CT Nº 92501/2021 – DISTRIBUI-

DORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA – R$ 3.605,50; CT nº 92502/2021 – LABINGA 
COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, R$ 24.376,00; CT n° 92503/2021 – LIFE 
CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, R$ 29.406,10; CT nº 92504/2021 – PROMEDI DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS HOSPITALERES LTDA - R$ 2.429,40; CT n° 92505/2021 - RDF – DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, R$ 10.502,70; CT N° 92506/2021 – ULISSES E CORDEIRO 
DE SANTANA EPP, R$ 23.300,00.

Manaíra - PB, 09 de dezembro de 2021.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

9º TERMO ADITIVO DE PRAZO
Contrato n° 0097/2016

Contratado: F J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Nº: 20.284.072/0001-15
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 
OBJETO: Prorrogação de prazo por 06 (seis) meses, a contar deste termo aditivo. 
DATA ASSINATURA: 29 de outubro de 2021. 
VIGÊNCIA: 29 de abril de 2021

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00056/2021
Vencedora: MARIA LIANI LEONARDO - ME – CNPJ 17.690.649/0001-84, com o valor global de 

R$ 89.664,00 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais centavos). 
Objeto: Registro de preços para locação de um veículo tipo VAN para transporte de pessoas 

que necessitam de realizar tratamento fora domicilio (TFD) do Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 20 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sétimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.004/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de pavimentação e drenagem na zona urbana do Município 

de Piancó-PB , CONTRATO DE REPASSE N° 1059.554-09/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 20 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito    

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.005/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de implantação de pavimentação em vias públicas urbanas 

do Município de Piancó-PB, atendendo o CONTRATO DE REPASSE N° 1060.357-53/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 20 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2021
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ nº 35.042.630/0001-03
Objetivo: implantação de pavimentação em ruas do município de Piancó-PB, atendendo o 

Contrato de Repasse nº 1.018.105-98/2014/MC.
Valor Global: R$ 107.108,78 (cento e sete mil, cento e oito reais e setenta e oito centavos).

Piancó-PB, 17 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00048/2021

 Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.

 Empresa vencedora: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor 
Unitário

Valor
Total

0106
LANCETA P/PUNÇÃO 
MANUAL 5,0 MM /40,1
C/100

MEDLEVENSOHN 1.000 UN R$ 4,80 R$ 4.800,00

TOTAL R$ 4.800,00

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00049/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 
e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

 Empresa vencedora: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde V a l o r 
Unitário Valor Total

0337 TIMOLOL 5MG/ML, 
COLÍRIO TEUTO 500 FR R$ 3,88 1.940,00

TOTAL R$ 1.940,00

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – CNPJ Nº 

18.588.224/0001-21
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00049/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, cadastrada CNPJ Nº 

18.588.224/0001-21
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 

e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

Valor global: R$1.940,00 (um mil e novecentos e quarenta reais)
Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 
e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

 Empresa vencedora: MEDCOM EIRELI
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor
Unitário Valor Total

0200
LEVODOPA 100MG + 
BENSERAZINA 25MG 
BD

P R O D U T O S 
ROCHE
 QUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS

12.000 CPR R$ 1,04 12.480,00

0202 LEVODOPA 200MG + 
BENSERAZINA 50MG

PRODUTOS 
ROCHE
QUÍMICOS E
FARMACÊUTICOS

16.000 CPR R$ 1,70 27.200,00

TOTAL R$ 39.680,00

Piancó-PB, 17 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00049/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 
e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

 Empresa vencedora: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor
Unitário Valor Total

0025 ALPRAZOLAM 0,5MG NOVA QUIMICA 35.000 CPR R$ 0,08 2.800,00

0026 ALPRAZOLAM 1,0MG NOVA QUIMICA 35.000 CPR R$ 0,06 2.100,00

0140 DOXAZOSINA 2MG PRATI DONADUZZI 2.000 CPR R$ 0,15 300,00

0141 DOXAZOSINA 4MG PRATI DONADUZZI 2.000 CPR R$ 0,22 440,00

TOTAL R$ 5.640,00

Piancó-PB, 17 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00049/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, cadastrada 

CNPJ Nº 12.305.387/0001-73.
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 

e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

Valor global: R$ 5.640,00 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais).
Piancó-PB, 17 de Dezembro de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00058/2021

A Prefeitura municipal de Piancó-PB através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público 
que a licitação Pregão Eletrônico nº 000058/2021, realizada no dia 17/12/2021, 10:01hr, com 
objeto à Registro de preços para aquisição de frutas e verduras destinados a todas as secretarias 
do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. Apresentou proposta a licitante JEANE 
DULCE DE SOUZA SILVA - ME, contudo na fase de documentos não atendeu as exigências do 
edital. Por tanto pregoeiro decidiu declarar como licitação FRACASSADA.

Piancó - PB, 20 de dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de medicamentos 
diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 20 de Dezembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS, LOCALIZADA 
NESTE MUNICÍPIO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - Valor: R$ 253.642,68. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 13 de Dezembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇO N. 004/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 
PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: PRINCESA 
IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PITIMBU, CONSTITUÍDA ATRAVÉS DA PORTARIA: 079/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021,  
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE EM 20/12/2021 A EMPRESA: SECULAR COMÉRCIO 
CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI CNPJ: 08.580.840/0001-20, INTERPÔS RECURSO 
CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO. FICAM FRANQUEADAS VISTAS 
AO PROCESSO.

 PITIMBU-PB, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N.º 006/2021- SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna  público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, Decreto Municipal n.º 028/2021, Decreto n.º 10.024/2019, bem como 
toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Sistema de 
Registro de Preço do tipo menor preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 
E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endere-
ço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br; Abertura das 
propostas e sessão pública: 05/01/2022 às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos 
nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.pitimbu.pb.gov.br/
portal/transparencia-fiscal. Demais informações através do www.pitimbu.pb.gov.br ou na Prefeitura 
Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 20 de dezembro de 2021.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N.º 005/2021- SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, Decreto Municipal n.º 028/2021, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Sistema de Registro 
de Preço do tipo menor preço por item. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE 
(EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, conforme descrito e especificado no edital e seus 
anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br; 
Abertura das propostas e sessão pública: 05/01/2022 às 14h01mim. O edital e seus anexos poderão 
ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.pitimbu.
pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal. Demais informações através do www.pitimbu.pb.gov.br ou na 
Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 20 de Dezembro de 2021.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2021
A Prefeitura Municipal de Prata, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para CREDENCIAMENTO 
DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
SAÚDE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ENVOLVENDO 
PEQUENAS CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDA-
DES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, conforme especificações 
constantes do anexo I do edital, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, 
na sala da Comissão de Licitação, localizada à Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - 
Prata - PB, no horário de expediente das 08:00 as 12:00 hrs. Os interessados poderão inscrever-se 
para Credenciamento, a partir da data de 11 de janeiro de 2021 até 11 de janeiro de 2022 no local 
supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente 
de vigência do Credenciamento. Outras informações através do e-mail: cplpmprata@gmail.com.

Prata, 20 de dezembro de 2021.
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS 
DOS VEÍCULOS PORTE MÉDIO, LEVE E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para 
adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo 
Antônio e: CT Nº 00027/2021 - Auto Car Comercio de Peças e Serviços Automotivos Ltda ME - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 12.550,00. ASSINATURA: 13.12.21
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação de diversas ruas no 
município de Rio Tinto – PB – CONTRATO DE REPASSE 1023186–60/2015. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@
gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 20 de dezembro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - SS LOCACOES E 
SERVICOS EIRELI, CNPJ: 38.162.543/0001-88, Item(s): 1 - Valor: R$ 952.800,00. 

Santa Luzia - PB, 17 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00041/2021, que objetiva: Contratação de empresa para coleta e transporte de resíduos sólidos 
até sua destinação final, visando atender as necessidades do município de Santa Luzia/PB, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): - SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 38.162.543/0001-88, Item(s): 1 - Valor: 
R$ 952.800,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 20 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição de Equipamento/Material Permanente para atender as necessidades do 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I do Município de Santa Luzia/PB.
CONTRATO Nº 00152/2021 - CONTRATADA: ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, 

CNPJ N° 38.127.083/0001-57. VALOR GLOBAL: R$ 2.700,00, vencendo nos seguintes itens: 07,11, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.  CONTRATO Nº 00153/2021 - CONTRATADA: 
C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ N° 13.895.847/0001-23. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.000,00, vencendo nos seguintes itens: 16, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo. CONTRATO Nº 00154/2021 - CONTRATADA: IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO 
DE PAPÉIS LTDA ME, CNPJ N° 20.081.724/0001-14. VALOR GLOBAL: R$ 5.800,00, vencendo 
nos seguintes itens: 03,12, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 
00155/2021 - CONTRATADA: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ N° 05.816.684/0002-
07. VALOR GLOBAL: R$ 6.440,00, vencendo nos seguintes itens: 02,06, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00156/2021 - CONTRATADA: M.K.R. COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ N° 31.499.939/0001-76. VALOR GLOBAL: R$ 1.199,00, ven-
cendo nos seguintes itens: 13, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO 
Nº 00157/2021 - CONTRATADA: MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, CNPJ N° 31.131.938/0001-74. VALOR GLOBAL: R$ 7.665,00, vencendo nos seguintes 
itens: 04,10, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00158/2021 - 
CONTRATADA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, 
CNPJ N° 09.478.023/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 361,00, vencendo nos seguintes itens: 14,15,18, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo. PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 
14/12/2021 a 31/12/2021.

DATA DOS CONTRATOS: 14 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição de equipamento administrativo e material permanente para as Unidades 

Básicas de Saúde ESF I João Bosco de Medeiros Torres, ESF II Centro, ESF III Marcia Patrícia 
de Medeiros, ESF IV Antônio Bento de Morais, ESF V Zona Rural e ESF VI Roberval Eliseu da 
Nobrega do Município de Santa Luzia/PB.

CONTRATO Nº 00159/2021 - CONTRATADA: ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, 
CNPJ N° 38.127.083/0001-57. VALOR GLOBAL: R$ 2.838,00, vencendo nos seguintes itens: 05,13 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00160/2021 - CONTRATADA: 
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA, CNPJ N° 40.295.063/0001-37. VALOR GLOBAL: R$ 5.789,99, 
vencendo nos seguintes itens: 06,07,10,11,12,16, conforme proposta da vencedora anexa ao pro-
cesso. CONTRATO Nº 00161/2021 - CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA, CNPJ N° 40.876.269/0001-50. VALOR GLOBAL: R$ 2.219,96, vencendo nos 
seguintes itens: 03,14,17, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 
00162/2021 - CONTRATADA: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ N° 05.816.684/0002-07. 
VALOR GLOBAL: R$ 5.400,00, vencendo nos seguintes itens: 18, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo. CONTRATO Nº 00163/2021 - CONTRATADA: ZIB COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ N° 32.932.000/0001-16. VALOR GLOBAL: R$ 22.260,00, vencendo nos seguintes 
itens: 02,09, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 15/12/2021 a 31/12/2021.
DATA DOS CONTRATOS: 15 de dezembro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente Administrativo para a Unidade de 

Atenção Especializada em Saúde - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO do Município de Santa 
Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-11.

CONTRATO Nº 00164/2021 - CONTRATADA: ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, 
CNPJ N° 38.127.083/0001-57. VALOR GLOBAL: R$ 1.120,00, vencendo nos seguintes itens: 02, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00165/2021 - CONTRATADA: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ 
N° 05.816.684/0002-07. VALOR GLOBAL: R$ 10.490,00, vencendo nos seguintes itens: 01,06, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 16/12/2021 a 31/12/2021.
DATA DOS CONTRATOS: 16 de dezembro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 20 de dezembro de 2021. 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2021, que 

objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR
CNPJ: 01.091.310/0001-21
Valor R$ 177.000,00
- TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.807.909/0001-03
Valor R$ 865.000,00
Publique-se e cumpra-se.

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de dezembro de 2021         26
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