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Fantasiados de papai e mamãe noel, 12 bebês 
recém-nascidos do Hospital Edson Ramalho, em 
João Pessoa, participaram ontem de um ensaio 
fotográfico muito especial. Página 20

Surpresa natalina emociona e leva 
esperança à UTI neonatal

STJ nega suspensão 
do comprovante de 
vacina na Paraíba
Em resposta a ação impetrada por um advogado, ministro Humberto Martins atestou que o 
Estado pode usar instrumentos indiretos para estimular a população a se imunizar. Página 5

 

Fusão entre PSL e DEM terá quase
R$ 1 bilhão em recursos públicos
O União Brasil - legenda que nascerá da junção dos dois 
partidos - vai ficar com a maior fatia da verba destinada 
pelo Orçamento aos fundos eleitoral e partidário. Página 15

Colunas

As atividades econômicas do Cariri paraibano 
têm conteúdo simbólico e expressivo para a 

produção de bens, serviços e experiências que 
interagem entre si  Página 17

Regina Amorim

Era Shakespeare, era Ofélia, era ela, em cena – 
o seu amor! – o amor que brotava feito luz de 

amanhecer. O palco, o cenário, a beleza poética do 
drama, tudo rodopia (...)  Página 10

Germano Romero

Desapropriação Prefeitura da capital transforma 
Hotel Tambaú em patrimônio de utilidade pública. Página 17
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Economia

Sustentabilidade Escola Cidadã de Lagoa Seca 
recebe prêmio por projeto de plástico biodegradável. Página 8
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Diversidade
Surtos de gripe se espalham e 
já atingem 10 estados do país
No Nordeste, Bahia e Pernambuco registraram mortes 
provocadas pelo vírus Influenza A H3N2; aumento dos casos 
pode estar relacionado à baixa cobertura vacinal. Página 19

Brasil

Paraíba

Receita Federal: 324 auditores 
entregam cargos em protesto

Aprovação do Orçamento com corte na verba destinada ao 
órgão e reajuste salarial apenas para PF levou servidores de 
11 estados - entre eles a PB - a pedirem demissão. Página 18

Semob vai instalar radar de 
velocidade no Retão de Manaíra
Anúncio foi feito após dois casos de acidentes graves com 
morte de motociclistas na avenida; inicialmente, agentes 
de trânsito farão trabalho educativo. Página 7

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

----

22.219.477

276.277.066

----

617.948

5.369.161
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

----

326.335.565

8.806.100.479
Campina Grande Feira do Agricultor Familiar retoma 
atividades no campus da UFCG, com medidas de segurança. Página 6
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Reconhecimento Técnica usada por mais de três mil artesãs no estado, 
renda renascença vira Patrimônio Cultural Imaterial da Paraíba. Página 4
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Cultura
‘Baile do Menino 
Deus’ Ópera 
popular de Natal, que 
acontece anualmente em 
Recife, é transformada 
em filme, com a 
participação de Chico 
César (foto) e Lia de 
Itamaracá, e será 
transmitida hoje pelo 
YouTube. Página 9

João Pessoa, Paraíba - qUINtA-FEIRA, 23 de dezembro de 2021 @jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | Ano CXXVIII Número 279 |  R$ 2,50



CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Artigo

Artigo

Opinião

Editorial

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Edição: Luiz Carlos      Editoração: Ednando Phillipy2  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2021

Um dos problemas relacionados à pandemia de coronavírus 
continua sendo a relutância de algumas pessoas em tomar a 
vacina e usar equipamentos de proteção sanitária - a exemplo 
da máscara – no espaço público. Se fosse desprezível o número 
de indivíduos com esse comportamento, há muito já se teria 
maior flexibilização das normas de segurança.

A obrigatoriedade de apresentação do passaporte ou cartão 
de vacinação, nos ambientes coletivos, é importante porque, de 
certa maneira, pressiona as pessoas refratárias à imunização 
a tomar a vacina contra Covid-19, para obter o documento 
que lhe permitirá acesso livre a cinemas, teatros, bares, 
restaurantes, repartições públicas, academias de ginástica, etc.

São muitos os motivos que levam pessoas a não tomarem a 
vacina que irá protegê-las do coronavírus ou diminuir o nível 
de letalidade da doença. Este negacionismo, no entanto, deve 
continuar sendo severamente combatido pelo poder público - e 
também pela sociedade civil organizada -, porque o que está 
em jogo não são vontades, mas vidas humanas.

As pessoas que se recusam a tomar vacina e se negam 
a usar máscaras quando saem às ruas correm o risco de se 
contaminar. Caso sejam infectadas e não tiverem plano de 
saúde particular, vão dar trabalho e despesa aos hospitais 
públicos. O mais grave, no entanto, é que poderão contaminar 
outras pessoas, expondo-as irresponsavelmente ao risco de 
morte.

Quem ataca a vacina dá provas de ignorância, egoísmo 
e antipatriotismo. O que o mundo menos precisa, neste 
momento, é de atitudes que facilitem a disseminação do 
coronavírus, cujas variantes continuam desafiando a ciência 
e os governos, daí a importância de se estabelecer normas 
sanitárias constantes, de acordo com o contexto sanitário de 
cada país.

As festas de Natal e Ano Novo podem agravar o quadro de 
contágio, dependendo do maior ou menor nível de aglomeração 
de pessoas, principalmente do nível de autoproteção. Quanto 
maior o número de pessoas vacinadas e usando máscaras, 
menor o risco de propagação do vírus. Se falta consciência, não 
há outra alternativa senão a lei.

Matemática social O sentido da noite de Natal
A noite de Natal representa a comemora-

ção do evento mais miraculoso já acontecido na 
Terra. A data talvez não tenha sido exatamente a 
que festejamos tradicionalmente, mas o sentido 
da celebração é verdadeiro. Além da inexistên-
cia de documentos históricos que confirmem 
a data de nascimento de Cristo, uma das expli-
cações para a escolha do dia 25 eram as festas 
pagãs que costumavam ser realizadas nesse 
dia. O nascimento de Cristo expressa a mais 
importante manifestação do amor de Deus para 
conosco, quando nos deu o seu Filho unigênito 
com a missão de nos salvar. Portanto, Natal é, 
acima de tudo, a proclamação festiva do amor.

É um momento em que as festas, os pre-
sentes, os encontros familiares, representam 
o sentimento de amor que deve prevalecer 
entre os homens. O espírito de fraternidade 
imperando no ambiente em que vivemos. Não 
devemos, no entanto, fazer do Natal simples-
mente uma festa pagã. Precisamos aproveitar 
a sua comemoração para refletirmos sobre 
nosso comportamento do dia a dia. Esperança 
e tempo de renovação fazem parte do espírito 
natalino. É tempo de reflexão e celebração da 
fraternidade e do amor. Será que estamos nos 
confraternizando de igual modo durante nosso 
cotidiano?

O cenário da festa natalina nem sempre 
é o mesmo em todos os lares. Em muitos deles 
faltam a ceia, a roupa nova, os presentes, o 
clima de festa, embora nos corações dessas 

pessoas não esteja ausente a intenção de tam-
bém celebrar o nascimento de Jesus. Por isso, é 
necessário que nesse instante pensemos nos 
nossos irmãos que não têm as mesmas con-
dições de participar dessa festa cristã. E nos 
comprometamos em, de alguma forma, trans-
formar tristezas em alegrias, desesperanças 
em sonhos, resignações em entusiasmo para 
alcance de objetivos, esmorecimento em cora-
gem. Sejamos solidários sempre que pudermos. 
Ofereçamos nosso sorriso aos desalentados 
para que assim possam ganhar novo ânimo, 
nosso abraço de apoio aos desamparados 
promovendo o sentimento de que não estão 
solitários nos infortúnios da vida. O mundo 
não funciona somente no Natal, as crianças 
não necessitam de carinho, apenas no Natal, 
os necessitados, não passam fome, não sentem 
frio apenas no Natal. Eu quero olhar o Mundo e 
poder ver isso todos os dias.

Quero, mais do que festejar a data, agra-
decer a Deus pela oportunidade de estar com 
a minha família e os meus amigos, vivencian-
do a oportunidade de poder dedicar todas 
as honras e louvores a quem nos concedeu a 
salvação, com paz e saúde. Mas, sem esque-
cer, de orar com fervor pelos que, em razão 
das circunstâncias, não podem fazer igual 
celebração festiva. Que neste Natal possa-
mos refletir o que somos, o que queremos e o 
que seremos para nós e para quem amamos. 
FELIZ NATAL

1o governador indicado por militares
A notícia da deposição da Família Real 

chegou à Parahyba por telegrama. A República 
estava nascendo, mas por aqui, não havia um 
republicano para recebê-la. O paraibano Albino 
Meira, professor da Faculdade de Direito do 
Recife e único defensor da República entre nós, 
foi candidato à Assembleia Geral do Império e 
obteve míseros 24 votos. Confirmado o golpe 
militar comandado por Deodoro da Fonseca, as-
sumiria a chefia do Executivo o tenente-coronel 
Honorato Caldas que por 12 dias tumultuados, 
se fez governador. Terminou preso e recambia-
do para a antiga Corte por ordem de Benjamim 
Constant, ministro da Guerra. Passou o governo 
ao capitão Oliveira Cruz, até a posse do governa-
dor nomeado, Venâncio Neiva, juiz de Catolé do 
Rocha. Este, irmão de dois oficiais do Exército, 
teve sua indicação reforçada pelo general Almei-
da Barreto e venceu Albino Meira, republicano 
histórico, patrocinado por Aristides Lobo, Mi-
nistro do Interior do governo provisório.

Venâncio Neiva tomou posse como gover-
nador no dia seis de dezembro de 1889. Epitácio 
Pessoa, que há pouco mais de um mês chegara à 
Corte para tentar a sorte, sob a sombra do Barão 
de Lucena, seu tio, regressou à Parahyba para 
assumir o cargo de secretário geral do Estado, 
ao lado de Coelho Lisboa, nomeado chefe de 
Polícia, ambos os postos, de escolha federal. 
Dos três que formaram esse primeiro governo, 
somente Coelho Lisboa podia se dizer republi-
cano. Foi um governo, provisório, literalmente: 
Epitácio saiu com dez meses para ser deputado 
constituinte e, Coelho Lisboa rompeu logo com 
o governador. Voltaria ao poder no governo 
seguinte, integrando-se à duradoura oligarquia 
de Álvaro Machado, nascida com a ascensão de 
Floriano Peixoto à Presidência da República.

Apesar da inexistência de muitos republi-
canos militando nestas plagas dos tabajaras, a 
partir da certeza da queda da monarquia, a Pa-
rahyba inteira “passou a manifestar convicções 
republicanas ou pelo menos, a disposição de 
servir ao novo regime”. Disso serviu-se o gover-
nador Venâncio Neiva para escolher auxiliares e 
dirigentes municipais, todos oriundos do antigo 

regime e das fileiras do partido conservador ao 
qual pertenceu o chefe do Executivo. Osvaldo 
Trigueiro Mello, registra que, “só não podemos 
dizer que não se derramou uma lágrima pelo 
Império, por que o último Chefe de Polícia, Sá e 
Benevides, ao ser informado dos acontecimen-
tos, disse a Eugenio Toscano de Brito, como os 
olhos rasos de água: “A República será a desgra-
ça desse país”. Coube a Venâncio Neiva a missão 
de organizar politicamente o Estado e foi ele que 
outorgou a nossa primeira constituição, a 25 de 
abril de 1891.

Pela Carta de 5 de agosto de 1891, o go-
vernador, com mandato de quatro anos, seria 
substituído nas suas ausências por um dos três 
vices e, não podia ser reeleito. Precisava ter mais 
de trinta e cinco anos para exercer o cargo. O 
Poder Legislativo era composto de um Congres-
so com trinta membros para um mandato de 
quatro anos, mas, a sua metade, seria renovável 
de dois em dois anos. As leis dependiam, como 
ainda hoje, da sanção do governador. A eleição 
era pelo voto direto, porém, não secreto. Era o 
chamado “voto de cabresto”.

Por outro lado, o Poder Judiciário, formado 
pelo Superior Tribunal de Justiça e constituído 
por cinco desembargadores, incluía ainda o júri 
criminal, os tribunais correcionais e os juízes de 
direito e os distritais. Eleito da mesma forma dos 
deputados seriam os prefeitos, que cuidariam 
da  gestão municipal com a parceria de um 
Conselho de nove membros na capital e sete nos 
demais municípios. Com o novo golpe de Deodo-
ro, agora fechando o Congresso, Venâncio Neiva 
não tomou partido e limitou-se a declarar que 
a Paraíba continuava em paz. Caindo Deodoro, 
com ele foram derrubados todos os governado-
res. Venâncio Neiva ainda resistiu por alguns 
dias, até que foi forçado a renunciar. Seu vice não 
esquentou a principal cadeira do estado.  Depois 
de passar pela chefia de uma junta governativa, 
a Parahyba recebeu como governante o major 
Álvaro Machado que se manteria no poder até 
que sua oligarquia fosse substituída pela de 
Epitácio Pessoa, a partir de 1915.

Assim nasceu a República na Parahyba.

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

Perigo na calçada

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antônio
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Equipamento deverá entrar em funcionamento na segunda quinzena do mês de janeiro, após treinamento da equipe

Santana dos Garrotes ganha a 
32a Casa da Cidadania da PB

Ex-integrante do governo Bol-
sonaro, o pastor Sérgio Queiroz 
usou o Twitter para descartar a 
hipótese de disputar cargo ele-
tivo, em 2022. “Não sou pré-
candidato a nada no próximo 
ano. Nem filiação partidária eu 
tenho”, destacou, alertando que 
ninguém está autorizado a falar 
em seu nome: “Qualquer mu-
dança nesse quadro será infor-
mada por mim mesmo”. 

“Não sou caNdidato” 
O governador criticou a atitu-
de do presidente Jair Bolsona-
ro, que exigiu, publicamente, 
a divulgação dos nomes dos 
técnicos da Anvisa que apro-
varam a vacinação de crian-
ças de 5 a 11 anos. “Lançou 
esses técnicos a esse processo 
feroz, submete eles ao apedre-
jamento para esses fanáticos, 
algo absolutamente incompa-
tível para um presidente”.  

“As vacinas passam por rigoroso 
processo de análise numa das me-
lhores agências do mundo, que é a 
Anvisa. Desde que os nossos filhos 
nascem, tomam vacinas. Centenas 
de doenças desapareceram por 
causa das vacinas”. Levarei meus 
netos para se vacinar. Do governa-
dor João Azevêdo, em defesa da 
vacinação de crianças no país.   

“Levarei meus Netos” 

Pré-caNdidaturas da direita são baLão de eNsaio? 
“Não acredito em NeNhuma deLas”, diz GaLdiNo  

“aLGo iNcomPatíveL” 

Presidente da ALPB, Adriano Galdino (foto, do PSB), opina que, das pré-candidaturas ao Go-
verno do Estado até agora anunciadas, apenas duas delas se manterão até o início do 
processo eleitoral, em 2022: a do governador João Azevêdo (Cidadania), que pleiteia a 
reeleição, e a de Pedro Cunha Lima (PSDB), que foi oficializada na segunda-feira passa-
da. Para Galdino, as pré-candidaturas de Nilvan Ferreira (PTB) e Cabo Gilberto (PSL) são 

uma espécie de ‘balão de ensaio’, uma experimentação para avaliar qual o impacto que 
tal notícia pode gerar na opinião pública. Uma tentativa de aferir se existe viabilidade 
eleitoral – esta, porém, parece estar distante. “São candidaturas para governador?”, iro-

nizou o deputado, reforçando que “não acredito em nenhuma delas”. Para ele, ambos irão 
disputar, na verdade, vaga na Câmara dos Deputados – o foco de todos os partidos é re-

forçar suas bancadas federais. Nilvan, contudo, segue com a narrativa de que 
sua pré-candidatura será mantida e diz que pretende atrair o apoio de Cabo 
Gilberto para a sua postulação. Como diz a máxima, ‘quem viver, verá’ se 
a direita conservadora terá musculatura para levar seu projeto majoritário 

à frente. Quanto à opinião de Galdino, assino embaixo.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente do STJ, o ministro Humberto Martins in-
deferiu pedido para suspender a lei estadual que 
estabelece o passaporte de vacinação na Paraíba. 
A decisão, a rigor, torna sem efeito projetos de lei 
aprovados por vereadores de Campina Grande e 
João Pessoa para contrapor a regra estadual. “Ine-
xiste constrangimento ilegal decorrente da exigência 
de comprovante de vacinação”, atestou o ministro. 

PassaPorte: decisão do stJ 
afeta ProPostas de câmaras 

Não é uma obriGação 

Quer retorNar à aLPb 

Luciano Cartaxo garantiu, em entrevista à rá-
dio da capital, que o seu retorno ao PT não 
está condicionado à obrigação de ser candi-
dato a governador, embora afirme que estaria 
disposto a entrar nessa disputa. “Esse é um 
processo ainda em discussão [com a direção 
do PT e aliados]”, disse. Há quem aposte que 
ele será candidato a deputado federal.  

Com a vitória de Nabor Wanderley na eleição mu-
nicipal de 2020, em Patos, quando ele estava no 
exercício do mandato de deputado estadual, a famí-
lia ficou sem representante na ALPB. A ex-deputada 
Francisca Motta, porém, se prepara para tentar pre-
encher essa lacuna. Ela confirmou que disputará o 
cargo na eleição do próximo ano.   
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O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), entregou, ontem, a 32ª 
Casa da Cidadania, em Santana 
dos Garrotes, município com 
7.500 habitantes, localizado na 
Região do Vale do Piancó, que 
agora não precisarão mais se 
deslocar para outras cidades 
para ter acesso à documentação. 
O equipamento deverá entrar 
em funcionamento na segunda 
quinzena do mês de janeiro, 
após o treinamento da equipe 
que ficará à frente da Casa.

Na nova Casa, a população 
poderá dispor dos serviços do 
Instituto de Polícia Científica 
(IPC), por meio do qual será 
disponibilizada a emissão de 
Carteira de Identidade (RG) Di-
gital. Os moradores de Santana 
dos Garrotes e cidades vizinhas 
também poderão emitir a Car-
teira Profissional de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF), 
além de terem acesso aos servi-
ços do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran).  O atendi-
mento será prestado de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 13 horas.  

O prefeito José Paulo Leite 
Filho agradeceu a parceria com o 
Governo do Estado, ressaltando 
que no aniversário de 60 anos de 
emancipação política de Santa-
na dos Garrotes quem ganha o 
presente é a população. “É im-
portante porque quando não 
tinha a Casa a população tinha 
que se deslocar para os muni-
cípios de Piancó, Itaporanga ou 
Patos, e agora a população, in-
clusive da Zona Rural, poderão 
emitir seus documentos na Casa 
da Cidadania. Agradecemos ao 
governador João Azevêdo pela 
parceria, e à Secretaria de De-
senvolvimento Humano que deu 
toda força. São obras como a re-
forma e ampliação do Ginásio 
Agostinho Queiroz de Souza, a 
travessia urbana e a creche que 
terá a ordem de serviço assina-
da no próximo mês de janeiro”, 
acrescentou o prefeito.

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Humano, Ti-
bério Limeira, - que na ocasião 
representou o governador João 
Azevêdo – destacou o trabalho 
que vem sendo realizado pelo 
prefeito e sua equipe, ressal-
tando a parceria com os depu-

tados federais Hugo Motta e 
Efraim Morais Filho, presentes 
ao evento. Ele ainda saudou os 
prefeitos das cidades de Patos e 
Santa Luzia, Nabor Wanderley e 
José Alexandre de Araújo (Zezé), 
respectivamente.

“É um prazer muito gran-
de entregar essa Casa da Cida-
dania, uma determinação do 
governador João Azevêdo, a 
partir do pedido que o senhor 
fez, que se dedicou, reformou e 
organizou um espaço adequado 
ao funcionamento do serviço. 
Sabemos o quanto é importan-
te ter acesso à documentação, 
pois as pessoas saíam da Zona 
Rural para ir a Piancó, Patos, 
para outras cidades, e ter acesso 
a uma Carteira de Identidade, 
ao CPF, a Carteira de Trabalho 
digital. E agora terão aqui, no 
centro da cidade, um serviço 
de qualidade sendo prestado, 
graças à parceria do Governo do 
Estado e a Prefeitura, estamos 
trazendo cidadania. São obras 
como a travessia urbana, o aces-
so ao Distrito de Pitombeiras. 
Ficamos felizes em representar 
um governo operoso, atuante, 
que vem fazendo o melhor para 

o desenvolvimento da Paraíba”, 
declarou Tibério.

A moradora Erivonilda Gou-
veia de Sousa, residente na cida-
de, externou sua satisfação em 
poder contar com esse serviço 
na própria Santana dos Garro-
tes. “Estamos gostando demais 
da Casa da Cidadania, porque 

quando precisava, nós íamos 
para Piancó, Patos ou Itaporan-
ga, era muito difícil, mas agora, 
graças a Deus vai melhorar. Há 
muito tempo meus documentos 
não servem mais”.

A reabertura da Casa da Ci-
dadania integra o planejamento 
de expansão e reabertura dessas 

unidades, que estão acontecen-
do gradativamente obedecendo 
todos os critérios e cuidados ne-
cessários à proteção da popula-
ção, bem como dos servidores. A 
próxima Casa a ser entregue será 
na cidade de Tacima, localizada 
no Agreste paraibano, prevista 
para o mês de janeiro.

Para conselheiros e servidores

Orçamento Democrático conclui capacitação
A Secretaria Executiva 

do Orçamento Democrático 
Estadual encerrou o ciclo de 
capacitações para os conse-
lheiros e servidores, que teve 
a duração de 20h, dividido em 
quatro módulos. A última aula 
virtual contou com a presença 
de conselheiros das 14 regiões 
geoadministrativas, além do se-
cretário executivo, Célio Alves, 
e uma participação especial do 
governador João Azevêdo.

João Azevêdo participou 
por meio de um vídeo, gra-
vado especialmente para os 
conselheiros, parabenizando 
e agradecendo a participação 
deles na construção das políti-

cas públicas do Estado. “Só há 
um caminho, seguro, para fazer 
o Estado crescer e melhorar a 
vida da população: é dialogan-
do com as pessoas. Estamos 
convencidos de que o Estado 
só cresce com o diálogo. É por 
essa razão que faço questão 
de agradecer. A capacitação é 
fundamental para qualificar 
o trabalho dos conselheiros. 
A partir do conhecimento 
adquirido, tenho a certeza de 
que iremos avançar ainda mais 
na construção do Orçamento 
Democrático”, agradeceu o go-
vernador.

Para o secretário Célio Al-
ves, o ciclo de capacitações foi 

muito produtivo para a forma-
ção e conhecimento dos conse-
lheiros e das conselheiras. “Na 
medida em que o conselho se 
prepara, ele tem a capacidade 
de influir nas decisões e de fa-
zer leituras e interpretar, para 
poder propor. A capacitação 
é necessária e indispensável 
para o exercício do manda-
to dos conselheiros. Ela será 
permanentemente, porque o 
conhecimento é exatamente 
isso. Estivemos aqui dialogan-
do a cada aula e vamos, assim, 
produzindo novos conheci-
mentos. Que em 2022 possa-
mos avançar ainda mais, com 
mais qualificações como essas”, 

afirmou Célio Alves. O ciclo de 
capacitações contou com cola-
boração do facilitador Júnior 
Caroé, graduado em Tecnologia 
em Gestão Pública, que também 
falou sobre a importância da 
formação. “Esse ciclo foi mui-
to importante para qualificar 
a participação dos conselhei-
ros, enquanto porta vozes da 
sociedade. Nós pudemos dialo-
gar sobre temas relevantes do 
campo da participação popular, 
democracia representativa e 
participativa, além de concei-
tos de Estado Brasileiro, Pac-
to Federativo, Gestão Pública, 
Políticas Públicas e Controle 
Social; Ciclo Orçamentário e 

legislação pertinente; Monito-
ramento e Avaliação de Políticas 
Públicas de bases estaduais e 
municipais; Direito à Cidade; 
bem como, direitos humanos, 
gênero e diversidade humana, 
auxiliando na compreensão e 
no aprofundamento formativo”, 
disse Júnior Caroé.

A conselheira Maria das 
Dores Ribeiro, da região de Ma-
manguape (14ª Região), agra-
deceu pela oportunidade. “Foi 
muito importante tudo o que 
aprendemos na capacitação, 
em especial para mim, sobre 
as peças orçamentárias, pois, 
agora, ficamos mais por dentro 
de como acontecem os gastos 

públicos. Senti muito alegria 
em ter participado e só tenho 
a agradecer pela oportunidade”, 
disse a conselheira.

Já a conselheira Elania 
Costa, da região de Montei-
ro (5ª Região), falou sobre a 
gratificação em ter participa-
do desse momento. “Tudo foi 
muito satisfatório e gratificante. 
Quero parabenizar a Secretaria 
do Orçamento Democrático e o 
Governo do Estado pela inicia-
tiva. Quando a gente adquire 
mais conhecimento sobre os 
recursos públicos, fica mais fá-
cil de saber como reivindicar 
melhor as obras para a nossa 
região”, concluiu a conselheira.

Nova unidade foi inaugurada no aniversário de 60 anos de emancipação política de Santana dos Garrotes

Foto: Secom-PB
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Lei sancionada por João Azevêdo tem o objetivo de estimular a produção e garantir o reconhecimento das raízes locais

A Renda Renascença foi 
reconhecida como Patrimônio 
Cultural Imaterial da Paraíba 
através da Lei nº 12.174, de 
autoria do deputado estadual 
Chió. Sancionada na última 
terça-feira pelo governador 
João Azevêdo, a determinação 
tem como objetivo estimular 
a produção desse tipo de arte-
sanato tradicional do estado e 
preservá-lo, a fim de garantir 
o reconhecimento das raízes 
locais para gerações futuras. 
Estima-se que mais de três mil 
mulheres na Paraíba traba-
lham com a renda renascença.

Para a gestora do Progra-
ma do Artesanato Paraibano 
(PAP), Marielza Rodriguez, 
o reconhecimento da renda 
renascença impacta direta-
mente todos os segmentos 
do artesanato local, porque 
há mais de 20 anos existe 
uma luta entre os parceiros 
envolvidos para que o próprio 
paraibano valorize e consuma 
sua produção artesanal. “É 
um impacto social, cultural e 
econômico também, porque 
a gente não consome aquilo 
que não conhece, a gente não 
ama aquilo que não conhece, 
então a partir do momento 
que a gente passa a conhecer 
através de uma lei, estimu-
lando, divulgando, a gente vai 
realmente desenvolver esse 
sentimento de pertencimen-
to”, destacou.

Regina Gomes, de 55 anos, 
é rendeira há mais de 40 anos. 
Ela aprendeu, ainda pequena, 
como produzir a renda renas-
cença, apenas observando o 
trabalho de suas irmãs. A pro-
fissional enfatiza que a renas-
cença tem sido transformado-
ra em sua vida e nas colegas 
que também trabalham como 
rendeiras. “Hoje, vejo que a 
renascença transforma vidas, 
porque nessa pandemia ficou 
muito difícil com todo mundo 
em casa, mas a gente enfrentou 
ela fazendo máscaras e essas 
máscaras bombaram no Brasil 
inteiro. Estamos sendo reco-
nhecidas no Cariri e na Paraíba 
como as rendeiras de mãos 
de fadas”, disse. O sentimento, 
para a rendeira, é de gratidão 
e de que “cada dia mais está 
ficando melhor para a gente”, 
finalizou.

Recentemente, o gover-
nador da Paraíba inaugurou o 
Centro de Referência da Renda 
Renascença (Crença), em Mon-
teiro. “Não há dúvidas do valor 
cultural do artesanato, mas ele 
é também um grande fator de 
geração de renda e ocupação. 
E é justamente com essa visão 
que o Governo que eu repre-
sento não tem medido esfor-
ços no fortalecimento de um 
segmento que tem potencial de 
incluir, de oferecer dignidade 
a centenas de famílias, que é 
o artesanato”, destacou João 
Azevêdo à época.

Também presente na 
inauguração, que aconteceu há 

cerca de um mês, a primeira-
dama do Estado e presidente 
de Honra do PAP, Ana Maria 
Lins, afirmou que o Crença se 
apresenta como “o grande es-
tímulo que faltava para que 
essas mulheres guerreiras do 
Cariri paraibano seguissem 
transmitindo esse grande le-
gado cultural, que é a renda 
renascença”, disse durante o 
evento.

No mesmo período, o 
estilista Ronaldo Fraga, que 
levou a renda renascença para 
o desfile de encerramento do 
São Paulo Fashion Week de 
2020, no final do ano passado, 
enfatizou que Monteiro é con-
siderado o epicentro da renda 
renascença, no mundo. 

Em relação ao Crença, 
Marielza observa os avanços 
já percebidos com o suporte 
às rendeiras, que ganharam 
orientação e capacitação para 
assumir o modelo de gestão 
compartilhada. “Nos primei-
ros 15 dias de funcionamen-
to vendeu 16 mil reais e hoje 
funciona com uma loja como 
um ponto turístico. Esse reco-
nhecimento pelo Legislativo, 
da renda renascença como Pa-
trimônio Cultural e Imaterial é 
exatamente o coroamento de 
todo esse trabalho que vem 
sendo feito, que já tinha sido 
ovacionado com a inauguração 
do Crença e que, agora, a gen-
te tem uma perspectiva para 
frente de melhorar cada vez 
mais a qualidade de vida des-
sas rendeiras”, explicou.

Renda renascença se torna 
Patrimônio Cultural Imaterial

“Toda Arte que Vem do Mar”

Salão do Artesanato Paraibano 
tem início no dia 12 de janeiro

O 33º Salão do Artesa-
nato Paraibano está previs-
to para acontecer entre os 
dias 12 de janeiro e 6 de 
fevereiro, das 16h às 22h, 
na Praia do Cabo Branco, 
em João Pessoa, sob o tema 
de “Toda Arte que Vem do 
Mar”. O evento é organiza-
do pelo Governo da Paraí-
ba, por meio do Programa 
do Artesanato Paraibano 
(PAP), e o Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) 
com a parceria da Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do da Paraíba (Fiep), Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), Autarquia 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Estado da 
Paraíba (Procon-PB), Em-
preender Paraíba, Detran, 
Fundação Espaço Cultural 
(Funesc), Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), dentre outros.

De acordo com a ges-

tora do PAP, Marielza Ro-
driguez, a escolha do tema 
foi feita pelo governador 
João Azevêdo, que atendeu 
a uma demanda dos arte-
sãos que trabalham com 
mariscos, conchas e esca-
mas de peixe. “Eles falaram 
ao governador em janeiro 
de 2020 que nunca haviam 
sido homenageados e o go-
vernador prometeu que 
eles receberiam a homena-
gem no próximo evento no 
verão de 2021. Infelizmen-
te com a pandemia essa ho-
menagem foi adiada para 
2022”, lembrou.

A expectativa é de que 
o evento receba mais de 
100 mil visitantes e, com 
isso, movimente mais de 
dois milhões de reais na 
economia local. Ao todo, 
cerca de 20 mil peças de 
mais de 400 expositores 
estarão à disposição, todas 
produzidas com materiais 
diversos, como conchas, 
mariscos, escamas, metal, 
macramê, crochê, couro, 
cerâmica, algodão colori-

do e também a renda re-
nascença, reconhecida na 
última terça-feira como Pa-
trimônio Cultural Imaterial 
da Paraíba.

Além da exposição de 
peças artesanais, o Salão 
recebe sempre uma pro-
gramação cultural que ain-
da está sendo fechada, mas 
que conta com a previsão 
de mais de 30 atrações, 
conforme comentou Ma-
rielza. O espaço também 
possui praça de alimenta-
ção que serve como mais 
um ambiente de exposição, 
desta vez para as gastro-
nomias da terra, e contará 
com oito lanchonetes de 
comidas regionais.

A entrada é gratuita, 
contando com a doação vo-
luntária de 1kg de alimen-
to. Será cobrada a todos os 
visitantes a apresentação 
do comprovante de vaci-
nação para entrar no local 
e o uso de máscaras será 
obrigatório, bem como a 
higienização com álcool 
70%.

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com
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Cerca de 20 mil peças de mais de 400 expositores estarão à disposição no 33º Salão do Artesanato Paraibano

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
seis novos óbitos desde a 
última atualização dos da-
dos, sendo um ocorrido nas 
últimas 24 horas. As mortes 
ocorreram em hospitais pú-
blicos. Com isso, o estado 
totaliza 9.580 mortes. O 
boletim registra ainda um 
total de 357.579 pacientes 
recuperados da doença.

O estado registrou 
13 casos de Covid-19, to-
dos moderados ou graves. 
Agora, o estado totaliza 
462.671 casos confirmados 
da doença, que estão dis-
tribuídos por todos os 223 
municípios. Até o momento, 
1.243.884 testes para diag-
nóstico da Covid-19 foram 
realizados.

Óbitos
Até ontem, 222 cidades 

paraibanas haviam regis-

trado óbitos por Covid-19. 
Os óbitos confirmados nes-
te boletim aconteceram en-
tre os dias 15 de novembro 
e 22 de dezembro, entre 
os residentes dos municí-
pios de Cabedelo (1), João 
Pessoa (4) e Patos (1). As 
vítimas são cinco homens 

e uma mulher, com idades 
de 1 mês e 100 anos. Hi-
pertensão e diabetes foram 
as comorbidades mais fre-
quentes e dois deles não 
tinham comorbidades.

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) informa 

que, devido à instabilidade 
nos sistemas e-SUS Notifica 
e SPI-PNI, não há dados de 
casos leves ou números re-
ferentes às doses de vacinas 
aplicadas até ontem.

Ocupação de leitos
A ocupação total de lei-

tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico), em todo es-
tado, é de 15%. Fazendo um 
recorte apenas dos leitos 
de UTI para adultos na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 31%. Em Campina 
Grande, estão ocupados 2% 
dos leitos de UTI adulto e no 
Sertão, 20% dos leitos de 
UTI para adultos. De acor-
do com o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 8 
pacientes foram internados 
nas últimas 24h. Ao todo, 85 
pacientes estão internados 
nas unidades de referência.

PB tem uma morte nas últimas 
24h e 15% dos leitos ocupados

Estado registra 9.580 
óbitos e o boletim tem 

357.579 pacientes 
recuperados da Covid

João Pessoa vacina contra 
Covid-19 em 61 postos hoje

A Prefeitura de João Pes-
soa segue, hoje, oferecendo 
a aplicação das três doses da 
vacina contra a Covid-19, in-
clusive a D2 da Janssen, em 61 
postos espalhados pela cida-
de. Todos os públicos devem 
realizar o agendamento, que 
está disponível desde ontem, 
às 19h, pelo aplicativo Vaci-
na João Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br, especial-
mente os que optarem pelas 
unidades de saúde da família, 
para evitar aglomerações.

O público-alvo da campa-
nha deve ficar atento também, 
pois houve mudança nos ho-
rários de funcionamento dos 
postos. As unidades de saú-
de da família estão aplicando 
as vacinas das 8h às 11h e os 
postos do tipo drive-thru, o 
horário é das 8h às 14h. Já os 
ginásios e as policlínicas con-
tinuam com o mesmo horário 
de funcionamento, das 8h às 
12h e 8h às 16h, respectiva-
mente.

A vacinação com a pri-
meira dose é destinada a ado-

lescentes a partir de 12 anos. 
A segunda dose é para pessoas 
que receberam a D1 da Coro-
naVac (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 18 anos, 
imunossuprimidos e trabalha-
dores de saúde. Lembrando 
que houve redução do tempo 
de espera entre a segunda e a 
terceira dose, que agora é de 
120 dias.

Dúvidas
Quem tiver alguma dúvida 

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.

Documentação exigida
Para receber a primeira 

dose da vacina é necessário 
apresentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS, CPF e 
comprovante de residência 
em João Pessoa. Já para a D2 

e D3 é necessário o cartão de 
vacinação e um documento 
pessoal com foto, além de com-
provação documental para tra-
balhadores de saúde e imunos-
suprimidos.

No caso da terceira dose 
para os trabalhadores da saú-
de, eles devem apresentar um 
documento de identificação 
original com foto e documen-
tação comprobatória de vín-
culo em estabelecimento de 
saúde de João Pessoa, que pode 
ser: carteira de trabalho, con-
tracheque ou declaração do 
estabelecimento de saúde. Os 
profissionais também deverão 
apresentar a carteira do res-
pectivo conselho. Vale destacar 
que a cópia da documentação 
comprobatória deverá ficar 
retida no ponto de vacinação 
para fins de controle dos ór-
gãos fiscalizadores.

A Secretaria Municipal de 
Saúde orienta que para os imu-
nossuprimidos é necessária a 
apresentação de laudo médico 
que ficará retido no local a fins 
de comprovação.

Foto: Divulgação/PMJP

A aplicação das três 
doses da vacina contra 

a Covid-19, inclusive 
a D2 da Janssen, em 
61 postos espalhados 

pela cidade segue hoje 
através da Prefeitura 

de João Pessoa 



Paraíba
Radar de velocidade
O Retão de Manaíra vai ganhar radar para controle 
de velocidade; decisão foi anunciada pela Semob após 
mais um acidente com morte no local. Página 7

Fo
to

: 
D

iv
ul

ga
çã

o

Presidente da Corte reafirmou a possibilidade do poder público de usar instrumentos indiretos para garantir a imunização

STJ nega pedido de suspensão 
do comprovante de vacina na PB
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 O presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro Humberto Martins, 
indeferiu ontem o pedido de 
um advogado para suspender 
a aplicação da Lei Estadual 
12.083/2021 da Paraíba, que 
estabeleceu a comprovação 
da vacinação contra a Co-
vid-19 como condição para 
a entrada em órgãos públi-
cos estaduais, além de bares, 
restaurantes, casas de shows 
e outros estabelecimentos si-
milares no estado.

Segundo o ministro Hum-
berto Martins, precedentes 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) já atestaram a possibili-
dade da utilização de instru-
mentos indiretos para com-
pelir a população a se vacinar 
contra a Covid-19.         

“Inexiste constrangi-
mento ilegal decorrente da 
exigência de comprovante 
de vacinação como condição 
para se ter acesso às depen-
dências de locais abertos ao 
público, sejam eles públicos 
ou privados, tendo em vista 
tratar-se de medida neces-
sária ao resguardo de bens 

jurídicos irrenunciáveis”, ex-
plicou o ministro.

Ele alertou que a prote-
ção da saúde pública é refor-
çada com a notícia da pro-
pagação de “nova e perigosa 
cepa do vírus”, já presente no 
Brasil e com diversos casos já 
detectados.

Direito de ir e vir
No pedido de habeas 

corpus, o advogado afirmou 
que a lei estadual desrespeita 
diversos direitos e garantias 
constitucionais, tais como a 
liberdade de locomoção. De 
acordo com o pedido apre-
sentado, essa lei ignoraria a 
existência de pessoas que não 
podem tomar a vacina bem 
como aqueles que já contra-
íram o vírus e, desta forma, 
não precisariam ser vacina-
dos por terem “imunidade 
natural” ao vírus.

O advogado fez um pe-
dido coletivo em favor de 
todos os paraibanos não va-
cinados não só para sustar 
a aplicação da lei que pas-
sou a exigir o comprovante 
de vacinação, como para 

obrigar o poder público a 
fornecer teste laboratorial 
(IgM/IgG), na rede de aten-
ção básica à saúde.

Ao analisar o pedido, o 
presidente do STJ lembrou 
que o STF possui diversos 
julgados recentes no senti-
do da validade da política de 
vacinação obrigatória, auto-
rizando em diversos casos 
a exigência de comprovante 
de vacinação, de quarentena 
ou de teste de contágio como 
requisito para o ingresso em 
determinados locais.

Além disso, pontuou o 
ministro, a lei se justifica no 
contexto de proteção da saú-
de das pessoas. “O princípio 
da precaução recomenda, 
nesse incipiente estágio pro-
cessual, o indeferimento da 
medida liminar pleiteada pelo 
paciente, a fim de resguardar 
a saúde e a vida da população 
em geral”, concluiu.

O mérito do pedido será 
analisado em momento pos-
terior pelo relator do habeas 
corpus, distribuído ao minis-
tro Gurgel de Faria, da Primei-
ra Turma do Tribunal.

Atuantes contra o coronavírus

Comissão aprova suporte 
psicológico para trabalhador

Na última reunião des-
te ano, a Comissão de Cida-
dania, Direitos Humanos e 
Defesa do Consumidor (CC-
DHDC) da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) foi 
favorável ao programa de 
suporte psiquiátrico e psi-
cológico no âmbito da saúde 
aos servidores públicos e de-
mais trabalhadores atuantes 
no combate à Covid-19. Na 
reunião de ontem, o colegia-
do foi favorável a mais seis 
Projetos de Lei Ordinárias.

O PLO 513/2021, de 
autoria do vereador Guga 
(Pros) institui o programa 
de suporte psiquiátrico e 
psicológico no âmbito da 
saúde aos servidores públi-
cos e demais trabalhadores 
do Município de João Pes-
soa atuantes no combate à 

Covid-19. De acordo com o 
documento, os objetivos do 
programa são: orientar as 
categorias sobre a impor-
tância da saúde mental; di-
fundir informações de forma 
clara e simplificada sobre as 
doenças psiquiátricas que 
acometem os profissionais, 
seus sinais e sintomas, for-
mas de prevenção e trata-
mentos existentes; tratar 
os servidores públicos e de-
mais trabalhadores acometi-
dos de doenças psiquiátricas 
decorrentes da atuação no 
combate à Covid-19; desen-
volver nos servidores públi-
cos e demais trabalhadores 
o hábito de, periodicamente, 
consultar-se com profissio-
nal da área da saúde mental. 
Ainda fica estipulado que 
a Administração Pública 

deverá dar publicidade do 
programa aos servidores 
públicos e demais trabalha-
dores a fim de garantir sua 
ampla divulgação, podendo, 
para a execução do programa, 
firmar convênios ou parcerias 
com os governos do Estado e 
da União, sociedade civil, em-
presas privadas, cooperativas, 
associações e demais entida-
des voltadas à área da saúde.

Outros dois PLOs do 
vereador Guga receberam 
parecer favorável: o PLO 
193/2021, determinando 
que a mulher vítima de 
violência doméstica terá 
prioridade na aquisição 
de imóveis nos programas 
habitacionais promovidos 
pelo Município de João 
Pessoa, observando alguns 
requisitos.
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Fechado há quase dois anos por causa da pandemia de Covid, o empreendimento voltou a funcionar no campus da UFCG

Feira do agricultor familiar é 
reaberta em Campina Grande

Quase dois anos depois 
de fechada por causa da pan-
demia da Covid 19, a Feira do 
Agricultor Familiar, organiza-
da pela Empresa Paraibana 
Pesquisa, Extensão Rural e 
Regularização Fundiária (Em-
paer), vinculada à Sedap, foi 
reaberta ontem, no campus 
da Universidade Federal de 
Campina Grande, com número 
de feirantes reduzido em 50%. 
Na cidade, outras duas feiras 
que acontecem, uma no Par-
que do Povo e outra no Bairro 
das Malvinas, já retornaram 
com a comercialização de seus 
produtos agrícolas.

Funcionando no pátio 
do campus da UFCG, há mais 
de uma década, a feira abre 
espaço para que 38 produto-
res rurais possam comercia-
lizar seus produtos trazidos 
diretamente do campo, sem 
atravessadores. Devido às re-
comendações sanitárias, o nú-
mero de feirantes foi reduzido 
em 50%. Todos têm o acom-
panhamento e orientação de 
extensionistas da Empaer em 
seus municípios. “Todos os 
protocolos sanitários, como 
distanciamento e higieniza-
ção, são observados nos locais 
das feiras”, comentou o ge-
rente regional da Empaer em 
Campina Grande, José Ailton 
dos Santos.

Na feira são comercia-
lizados produtos agrícolas 
de vários tipos, frutas e ver-
duras, como laranja, bana-
na, manga, abacaxi, melão, 
melancia, alface, coentro, 
cebolinha, tomate, pimen-
tão, repolho, entre outras, 
produzidas pelos próprios 
agricultores sem a presença 
de agrotóxicos. Na cidade, as 
feiras são coordenadas pelo 
agrônomo Antônio Venâncio 
de Moura Lacerda.

Participam nas três feiras 
de Campina Grande 194 agri-
cultores familiares de muni-
cípios circunvizinhos, sendo 
que, atualmente, devido às 
restrições impostas pela pan-
demia, dos 65 produtores ca-
dastrados no Parque do Povo 
pelo menos 70% estão pre-
sentes; na UFCG, que tem 38 
produtores rurais registrados, 
está em 50% de participantes 
e, nas Malvinas, conta com sua 
totalidade de 81 feirantes.

Em João Pessoa
Quanto à Feira do Produ-

tor que funciona toda sexta-
feira no pátio da Empaer, loca-
lizada na rodovia de Cabedelo, 
não terá seu horário alterado, 
mesmo sendo véspera de Na-
tal. O mesmo acontecendo na 
próxima semana, por ocasião 
dos festejos de final de ano. Com um número de feirantes reduzido em 50%, a feira comercializa laranja, banana, manga, abacaxi, melão, melancia, alface, tomate, entre outros produtos

Foto: Secom/PB

Fundac certifica socioeducandos na área 
de panificação para o mercado de trabalho

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Adoles-
cente ‘Alice de Almeida’ (Fun-
dac), por meio da Diretoria 
Técnica (Profissionalização, 
Trabalho e Previdência), cer-
tificou cinco socioeducandos 
para o mercado de trabalho. 
Foram quatro da unidade Se-
miliberdade e um do pós-me-
dida. Eles estão qualificados 
para trabalhar no ramo da 
panificação. O curso teve car-
ga horaria de 160 horas (seis 
meses), com início em junho 
e conclusão no último dia 17.

L.L, de 18 anos, agrade-
ceu a oportunidade de apren-
der este ofício e à Fundac por 
ter acreditado na sua capaci-
dade. “Hoje me sinto capaz de 
trabalhar em uma padaria”, 
disse confiante. Para ele, seu 
maior desafio na arte de pães 
e derivados do trigo foi fazer 
pão francês e panetone.  I. S., 
também de 18 anos, disse 
se sentir capaz de entrar no 
mercado de trabalho. “Meu 
desafio foi encontrar o ponto 
certo no fazer dos pães fran-
cês, doce e de festa”, declarou, 
ressaltando que está seguro 
no aprendizado com a massa 
e quer fazer muito mais.

A gerente da Padaria Es-
cola Nosso Pão, Magna Gui-
marães, disse que esse foi 
um momento ímpar na vida 
desses jovens. “Um momen-
to em que estão no regime 
de semiliberdade e tendo a 
oportunidade de se profis-
sionalizarem para o mercado 
de trabalho. Eles fizeram um 
curso de seis meses aqui na 
padaria, estão saindo total-
mente profissionais não só 
em panificação bem como na 
criação de biscoitos finos, bo-
lachas e bolo, então vai servir 

bastante porque o mercado 
de trabalho da panificação é 
muito amplo”, pontuou.

Para a gerente, hoje há 
uma escassez muito grande 
na profissão de padeiro e pas-
teleiro. “Corriqueiramente 
recebemos visitas de donos 
de panificadoras solicitan-
do adolescentes qualificados 

para trabalhar”, disse Mag-
na, adiantando que assim 
que chegar um panificador, 
com certeza, eles passarão 
por uma triagem que irá en-
caminha-los ao mercado de 
trabalho. Ela informou que já 
há adolescentes trabalhando 
em panificadoras, em pon-
tos comerciais de cachorro 
quente, como atendentes de 
balcão, etc. “Então, é um curso 
que realmente conseguimos 
profissionalizar”, disse.

A Padaria Escola Nosso 
Pão contabiliza na sua histó-
ria com a formação de muitos 
profissionais. “Temos muitos 
exemplos dos que passaram 
por aqui, conseguiram se 

profissionalizar e já são pro-
fessores nesse ramo”, afirma 
Magna ressaltando que mui-
tos também fizeram o curso 
pelo Senai, se qualificaram e 
hoje dão aula. Ela contou que 
os adolescentes da Semiliber-
dade chegam à padaria escola 
muito curiosos. “É feito todo 
um trabalho tanto com a pe-
dagoga como pela assistente 
social, sem falar que já veem 
preparados pela equipe técni-
ca unidade da Semiliberdade. 
Eu afirmo que é muito praze-
roso ver o resultado”.

A coordenadora do Eixo 
Profissionalização, Traba-
lho e Previdência, Andrea 
Cavalcanti, informou que os 
socioeducandos têm a opor-
tunidade de se capacitarem, 
desenvolvendo competên-
cias, habilidades individuais e 
profissionais em panificação, 
incentivando assim o resga-
te de valores, estimulando o 
empreendedorismo e a per-
manência na escolarização. 
“Oportunizar e qualificar 
esses jovem é um ponto de 
partida na vida de cada um 
deles e através desse primeiro 
passo muitos poderão rea-
lizar seu desejo de ter  um 
trabalho formal com acesso a 
uma renda, após cumprirem 
suas obrigações” destacou.

O diretor da Semiliberda-
de, Davi Lira, considera muito 
importante esse curso pro-
fissionalizante “por que na 
medida de semiliberdade a 
gente trabalha o adolescente 
para o meio externo, uma vez 
que a medida é mais flexível 
e que ele vai poder estar se 
utilizando dos serviços que 
estão dispostos e precisa es-
tar preparado”, disse. Davi 
destacou que “muitas vezes, 

recebemos na unidade para 
cumprimento da medida 
os adolescentes sem os do-
cumentos básicos. Então, 
quando a gente consegue a 
aquisição desses documen-
tos e já insere nesses cursos 
profissionalizantes, estamos 
capacitando um adolescente 
para que quando retorne à so-
ciedade, possa competir por 
igual com qualquer pessoa 
para conseguir um trabalho 
e não ter os mesmos obstá-
culos de quando ele veio para 
o cumprimento da medida”.

Para Davi, é importante 
reconhecer o investimento fei-
to na padaria pelo governador 
João Azevêdo, que restaurou 
os equipamentos e o prédio. 
“Essa visão conjunta entre a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Humano (Tibério Limeira) 
e a Fundac foi fundamental. 
“Muito importante por que 
trazemos oportunidades para 
jovens que se qualificam e tem 
seus certificados reconheci-
dos, agregando valor aos seus 
currículos. Um grande avanço 
para nós que fazemos parte da 
Fundação”, declarou.

Parceria
A Padaria Escola Nosso 

Pão também certificou, através 
desse curso profissionalizante, 
mais três jovens egressos da 
ONG Braços Abertos, através 
de um trabalho da Igreja Ba-
tista, a Batista Abrace Paraí-
ba. Representantes da ONG 
agradeceram a Escola Padaria 
Nosso Pão dizendo que “não 
importa o que esses jovens 
passaram, mas o que vão fazer 
a partir de agora”. Ela afirmou 
que os três jovens que con-
cluíram o curso já estão com 
carteira de trabalho assinada.

A Marinha do Brasil, 
por meio da Capitania dos 
Portos da Paraíba iniciou, 
nessa segunda-feira (20), 
a Operação Verão 2021-
2022 “Navegue Seguro: a 
nossa melhor escolha”, com 
a intensificação das ações 
de fiscalização do tráfego 
aquaviário e de conscien-
tização de condutores e 
passageiros quanto à sal-
vaguarda da vida humana, 
à segurança da navegação 
e à prevenção da poluição 
ambiental no litoral e nas 
águas interiores do estado.

A operação se con-
centra nos meses de de-
zembro a março, período 
que compreende as festi-
vidades de fim de ano e o 
verão, quando é observa-
do expressivo aumento do 
tráfego das embarcações 
de esporte e lazer no mar 
e rios da Paraíba.

Com o slogan “Nave-
gue Seguro: a nossa melhor 
escolha”, a Operação Verão 
2021-2022 tem o propósito 
de criar um diálogo com a 
sociedade civil, principal-
mente, com as comunida-
des marítima e náutica.

De acordo com levan-
tamento nacional da Di-
retoria de Portos e Costas 
(DPC), Organização Militar 
representante da Autori-
dade Marítima Brasileira 
para os assuntos afetos à 
segurança da navegação, 
as infrações que mais cha-
mam a atenção durante as 
ações de fiscalização são: 
condução de embarcação 
por pessoa não habilitada; 
documentação da embar-
cação incompleta ou ven-
cida; falta de material de 
salvatagem (coletes, boias, 

extintores de incêndio, en-
tre outros); excesso de lo-
tação da embarcação, con-
sumo de bebida alcoólica 
durante a condução e más 
condições de navegabilida-
de das embarcações.

Para as ações inicia-
das neste ano, a CPPB está 
empregando 120 militares, 
com o apoio de 13 embar-
cações, incluindo lanchas e 
motos aquáticas, que atua-
rão em ações de fiscalização 
no mar e águas interiores 
da Paraíba.

Apesar de todos os 
esforços concentrados du-
rante os meses da Operação 
Verão, as ações educativas 
e fiscalizatórias não se li-
mitam a esse período, sen-
do realizadas de maneira 
ininterrupta durante todo 
o ano, com foco no cum-
primento das normas de 
segurança da navegação.

A CPPB disponibili-
za os telefones 185, para 
Emergências Marítimas 
e Fluviais, e (83) 99302-
9294, para denúncias de 
situações que representem 
risco para a segurança da 
navegação, a salvaguarda 
da vida humana no mar e a 
prevenção da poluição am-
biental por parte de embar-
cações, plataformas fixas ou 
suas instalações de apoio.

Capitania dos Portos 
abre Operação Verão

 É feito todo um 
trabalho tanto com a 
pedagoga como pela 
assistente social, sem 

falar que já veem 
preparados pela equipe 

técnica unidade da 
Semiliberdade. Eu 
afirmo que é muito 

prazeroso ver o 
resultado 

Operação se concentra 
nos meses de dezembro 

a março, período 
que compreende as 

festividades de fim de 
ano e o verão
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Número equivale a 25% do total dos municípios do estado, segundo relatório da Secretaria da Segurança e da Defesa Social
Um total de 57 cidades 

paraibanas não registrou 
homicídios em 2021. O nú-
mero é do Núcleo de Aná-
lise Criminal e Estatística 
(Nace) da Secretaria da Se-
gurança e da Defesa Social 
(Sesds) e, segundo relató-
rio, representa 1/4 das ci-
dades da Paraíba, incluindo 
municípios localizados em 
diversas regiões, desde o Li-
toral até o Sertão, do início 
do ano até 16 de dezembro.

Para o secretário da Se-
gurança e Defesa Social, Jean 
Nunes, a ausência de crimes 
contra a vida nessas cidades 

reflete o empenho das forças 
de segurança no combate 
à violência com prevenção 
e repressão qualificada e 
apreensões de armas de 
fogo, principalmente. “Tudo 
isso aliado ao investimento 

em tecnologia faz com que 
tenhamos esse quantitativo 
de cidades sem ocorrências 
de homicídios”, frisou, acres-
centando que em mais de 35 
meses 17 cidades permane-
cem sem assassinatos. 

De janeiro a novembro 
de 2021, a Secretaria da Se-
gurança e da Defesa Social 
contabilizou mais de 3.300 
armas de fogo retiradas das 
ruas, 17 mil pessoas pre-
sas, sendo 2.884 por crimes 
graves e 9,1 mil operações 
de prevenção e repressão 
qualificadas realizadas no 
estado. 

Este ano, 57 cidades paraibanas
não registraram assassinatos

Foto: Divulgação/PRF

A PRF realiza constantes apreensões com fiscalizações 
nas rodovias federais que cortam o estado da Paraíba, 
envolvendo, inclusive, veículos de cargas

Controle de velocidade

Câmara Criminal

Retão de Manaíra vai ganhar
radar para conter acidentes

TJPB mantém condenação de 
acusado de violência doméstica

A Secretaria Executiva 
de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa vai instalar, 
hoje, um radar de veloci-
dade na Avenida Flávio Ri-
beiro Coutinho (Retão de 
Manaíra). O equipamento 
deve começar a funcionar 
imediatamente. Segundo o 
superintendente do órgão, 
George Morais, nos primei-
ros dez dias será realizado 
um trabalho educativo e 
de informação no local, 
para que os condutores 
de veículo tenham ciência 
do novo radar. “Logo após 
esse prazo as multas co-
meçarão a ser aplicadas”, 
disse Morais.

A decisão da Semob 
foi tomada após mais um 
acidente com morte. Na 
tarde de terça-feira (21) 
uma violenta colisão en-
volvendo uma moto e um 
carro de passeio matou 
Igor Caetano que estava 
trabalhando como entre-

gador e bateu na lateral do 
veículo que realizava uma 
conversão indevida, quan-
do saiu da pista central da 
avenida para ter acesso 
a outra rua. O acidente 
aconteceu no momento 
de maior trânsito. 

O motorista, identifi-
cado como Luiz Antônio, 
policial militar reforma-
do permaneceu no local, 
comunicou o fato tanto 
ao Samu como também 
à Polícia Militar. Na oca-
sião, uma agente da Semob 
identificou que a placa do 
carro atropelador apre-
sentava a adulteração de 
um dos números.

O Retão de Manaíra já 
foi palco de outro violento 
acidente que provocou a 
morte do mototaxista Kel-
ton Marques, fato ocorrido 
na madrugada do dia 11 
de setembro deste ano. Na 
ocasião, o veículo dirigido 
por Ruan Macário apre-
sentava uma velocidade 
de 163 km. Até ontem o 
motorista, que está foragi-

do ainda não foi localizado 
e tem o nome constante 
da lista de procurados. Ele 
está com prisão preventiva 
decretada. 

As reclamações dos 
motoboys que circulavam 
na avenida são constan-
tes, principalmente a falta 
de respeito dos motoris-
tas. Pequenos acidentes 
já foram registrados, sem 
gravidade, naquela artéria.

Desde o acidente que 
provocou a morte do mo-
totaxista Kelton Marques 
os mototaxistas já reali-
zaram protestos, princi-
palmente no local onde 
ocorreu o acidente. 

Enquanto isso, o in-
quérito que apura a morte 
de Kelton já está em poder 
do Ministério Público para 
oferecer denúncia que ain-
da não foi divulgada pelo 
promotor responsável. O 
procedimento policial foi 
realizado pelo delegado 
Rodolfo Santa Cruz, titular 
da Delegacia de Homicí-
dios da capital.

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba manteve a condena-
ção de J.L.M.S pelo crime de 
violência doméstica. O caso 
é oriundo da Vara de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher da Comar-
ca de Campina Grande. Na 
sentença, foi aplicada uma 
pena de três meses de de-
tenção, em regime inicial-
mente aberto, substituída 
por sursis da pena, pelo pra-
zo de dois anos, em local a 
ser designado pelo Juízo das 
Execuções Penais.

De acordo com a de-
núncia, no dia 24 de dezem-
bro de 2017, o acusado e 
a sua companheira foram 
assistir a um show no Clu-
be Campestre de Campina 

Grande. Durante o evento, o 
denunciado não quis perma-
necer no local com a vítima 
e foi embora para casa. Ato 
contínuo, a vítima, insatis-
feita, seguiu-o, ocasião em 
que ele, ao notar a sua pre-
sença, irritou-se e passou a 
agredi-la por meio de socos e 
chutes, produzindo as lesões 
corporais descritas no laudo 

traumatológico constante 
nos autos. A defesa requereu 
a absolvição, argumentan-
do, em síntese, insuficiên-
cia probatória. O relator 
do processo nº 0002371-
80.2018.815.0011, Desem-
bargador Arnóbio Alves Teo-
dósio disse em seu voto que 
havendo nos autos a existên-
cia de provas suficientes da 
autoria e da materialidade 
delitiva, bem como da pre-
sença do dolo na conduta do 
apelante, deve ser rechaça-
da a pretensão absolutória. 
“Diante da coerência das 
provas produzidas, todas 
convergindo para a conde-
nação do apelante, forçoso 
concluir que o pleito abso-
lutório resta descartado”, 
concluiu o relator.

Igor e Kelson foram vítimas fatais de acidente ocorridos na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, o Retão de Manaíra

Foto: Divulgação

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Mais de 400 veículos roubados 
são recuperados pela PRF na PB

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) na Paraíba atin-
giu a marca de 400 veículos 
recuperados desde janeiro 
até metade do mês de de-
zembro deste ano. Ao todo, 
408 veículos roubados foram 
recuperados pelos policiais 
durante fiscalizações nas ro-
dovias federais que cortam 
o estado.

Os esforços de fiscali-
zação das equipes aliados a 
um trabalho de inteligência 
mostrou ótimos resultados. 
Na maioria dos casos o veí-
culo roubado está clonado, 
significa que foi adulterado 
e está circulando com placa 
diferente da original, o que 
dificulta a identificação do 
crime. Por isso nossos poli-

ciais passam por atualizações 
constantes no conhecimento 
sobre fraudes veiculares.   

É muito importante que 
ao adquirir um seminovo, 
o comprador fique atento à 
procedência do veículo, prin-
cipalmente quando anuncia-
do em sites não confiáveis 
da internet e em redes so-
ciais. Além disso, o novo pro-
prietário precisa verificar a 
documentação do veículo, 
procurar os órgãos de segu-
rança pública para saber se 
há alguma restrição de roubo 
ou administrativa e realizar 
todos os trâmites burocráti-
cos de transferência junto ao 
órgão de trânsito.

A PRF também alerta 
sobre a importância do re-

gistro da ocorrência para a 
maior rapidez e agilidade na 
recuperação do veículo pelas 
equipes operacionais. Qual-
quer pessoa que tenha seu 
veículo roubado ou furtado 
pode acessar o site *www.
prf.gov.br/sinal* e registrar 
a ocorrência. Os dados são 
imediatamente encaminha-
dos para os celulares funcio-
nais dos policiais de serviço 
em um raio de 100 km do 
local onde aconteceu o roubo 
ou o furto. 

As informações também 
podem ser repassadas atra-
vés do telefone de emergên-
cia *191*. A PRF ressalta que 
o registro no sistema Sinal 
não exclui a necessidade do 
registro na Polícia Civil.

Aguiar • Alcantil • Algodão de Jandaíra • Amparo • Areia de Baraúnas • Assunção  
• Baraúna • Borborema • Cachoeira dos Índios • Cajazeirinhas • Carrapateira  
• Conceição • Coxixola • Curral de Cima • Duas Estradas • Frei Martinho • Gurjão  
• Igaracy • Joca Claudino • Junco do Seridó • Lastro • Logradouro • Marizópolis  
• Mataraca • Mato Grosso • Nazarezinho • Nova Olinda • Nova Palmeira • Olivedos  
• Pedra Branca • Pedra Lavrada • Pedro Régis • Pilar • Pilõezinhos • Pirpirituba • Prata 
• Riacho de Santo Antônio • Santa Helena • Santana de Mangueira • Santana dos 
Garrotes • Santo André • São Domingos de Pombal • São Domingos do Cariri • São 
José da Lagoa Tapada • São José de Princesa • São José do Brejo do Cruz • São José do 
Sabugi • São Mamede • São Sebastião do Umbuzeiro • Serra Branca • Serra da Raiz  
• Serra Grande • Serraria • Sertãozinho • Umbuzeiro • Várzea • Vista Serrana

ConFiRa as CidadEs quE não REgisTRaRaM assassinaTos EM 2021

Foram mais de 3.000 
armas de fogo retiradas 
das ruas, 17 mil pessoas 

presas, sendo 2.884 
por crimes graves

O caso é oriundo da 
Vara de Violência 

Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher da 

Comarca de Campina 
Grande
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Unidade de ensino do município de Lagoa Seca foi condecorada por projeto de criação de plásticos biodegradáveis

Escola estadual ganha prêmio 
de propriedade intelectual

A Escola Cidadã Integral 
Técnica Francisca Martinia-
no da Rocha, de Lagoa Seca, 
venceu o primeiro Prêmio de 
Propriedade Intelectual nas 
Escolas (PI nas Escolas), com 
o projeto ‘Criação de plás-
tico biodegradável de bata-
ta-doce e capim-braquiária’, 
desenvolvido pelo grupo de 
estudo da escola ‘Os Sapiens 
Educação STEAM’. A escola 
ficou em primeiro lugar no 
Nordeste na categoria ‘Pla-
neta’ e recebeu a premiação 
no valor de R$ 4 mil.

O Prêmio PI nas Escolas 
é um concurso realizado pelo 
Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial que tem 
o propósito de  identificar, va-
lorizar e divulgar experiên-
cias educativas, inclusivas, 
equitativas, transdisciplina-
res e de qualidade, confor-
me o Objetivo do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
4 aprovado pelos Estados-
membros da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
planejadas e realizadas por 
professores, gestores esco-
lares de escolas das redes 
privada, federal, estadual e 
municipal de ensino, da Edu-
cação Infantil ao Ensino Mé-
dio e Profissionalizante.

O concurso foi realizado 
em cinco categorias: Cria-
tividade – Educação para a 
inovação e produção artís-
tica; Cidadania – Educação 

para a cultura de respeito 
pela criação; Tecnologia – 
Educação para a ciência e 
inovação; Planeta – Educa-
ção para o aproveitamento 
sustentável e inovador dos 
recursos naturais; e Negó-
cios – Educação para o em-
preendedorismo.

O projeto ‘Criação de 
plástico biodegradável de ba-
tata-doce e capim-braquiá-
ria’ foi inscrito na categoria 
‘Planeta – Educação para o 
aproveitamento sustentável 
e inovador dos recursos na-

turais’, e desenvolvido por 
quatro estudantes da 1ª série 
do Ensino Médio. O projeto 
teve início no mês de maio, 
após identificar o cenário 
socioeconômico e ambiental 
de Lagoa Seca por meio da 
plataforma Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) Cidades 2021.

Como foi desenvolvido
Com o objetivo de com-

bater as queimadas e o lixo 
plástico, por meio da arti-

culação e diversificação dos 
arranjos produtivos locais, 
através da Agenda 2030 le-
vados à sociedade de Lagoa 
Seca, foi criado neste projeto 
um plástico biodegradável 
a partir da batata-doce e do 
capim-braquiária.

Para o desenvolvimen-
to e criação do plástico, os 
estudantes tiveram o apoio 
e orientação de quatro 
professores de diferentes 
áreas: Biologia, Matemáti-
ca, Química e do professor 
da base técnica do curso de 
Comércio ofertado pela es-
cola. Segundo o professor de 
Biologia, Damião Queiroz, a 
ECIT Francisca Martiniano 
da Rocha está em reforma, 
no entanto, a Secretaria de 
Cultura de Lagoa Seca ce-
deu o espaço físico para os 
professores e alunos, que 
levaram os equipamentos e 
vidrarias para realizarem os 
experimentos.

“Foram realizados 22 
encontros, sendo 14 de for-
ma remota pelo google meet 
e oito encontros presenciais, 
seguindo todos os protoco-
los de saúde estabelecidos 
pelo Estado e o município. 
Os presenciais foram rea-
lizados de forma alternada 
em ambiente aberto e ven-
tilado, ocorrendo no espaço 
da Secretaria de Cultura de 
Lagoa Seca”, contou o pro-
fessor Damião.

Para a gestora, Michelle 
Fialho, “o prêmio represen-
ta o ideal de protagonismo 
trabalhado em nossa Escola. 
Além de mostrar o potencial 
do Ensino Integral, as mu-
danças que o modelo propor-
cionou para a comunidade, 
o prêmio traz uma repre-
sentatividade significativa 
para nossos alunos e toda a 
equipe.

Alunos de escolas públi-
cas, alunos da zona rural, que 
mesmo durante o ensino re-
moto mostraram empenho e 
dedicação à pesquisa desen-
volvendo um trabalho único 
e inédito em nossa cidade”, 
ressaltou.

A estudante Valeska Sil-
va destacou a importância 
do prêmio. “O prêmio PI foi 
uma grande conquista, uma 

experiência ótima que tive na 
participação desse projeto. A 
escola se dedicou muito para 
nos ajudar na construção do 
bioplástico com toda a orga-
nização. Através desse proje-
to, consegui aprender várias 
coisas como por exemplo as 
ODS e o método científico 
que era um assunto que eu 
não  tinha conhecimento”, 
comentou.

O projeto ‘Criação de plástico biodegradável de batata-doce e capim-braquiária’  foi inscrito na categoria ‘Planeta-Educação’

Fotos: Secom-PB

Cursos de artesanato e teatro   
abrem matrículas em janeiro

Detran amplia agendamentos 
para exames no interior da PB

Os estudantes que vão 
fazer a 1ª série do Ensino 
Médio em 2022 terão opor-
tunidade de começarem no-
vos cursos técnicos em João 
Pessoa.  O Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba, vai abrir em janeiro as 
matrículas para as primei-
ras turmas da Escola Integral 
Técnica de Arte, Tecnologia 
e Economia Criativa. Serão 
ofertados os cursos de Ar-
tesanato, Teatro, Designer 
Gráfico, Produção de Áudio 
e Vídeo. O aluno cursa o cur-
rículo referente à série do 
Ensino Médio em consonân-
cia com um curso técnico, 
recebendo o certificado de 
ambos ao final do ano.

A matrícula vai seguir 
o mesmo procedimento das 
demais escolas da Rede Esta-
dual, por meio do site matri-
cula.see.pb.gov.br , com a re-
novação para os veteranos no 

período de 3 a 7 de janeiro, e 
para os estudantes novatos 
de 17 a 21/1.

A Escola Integral Técnica 
de Arte, Tecnologia e Econo-
mia Criativa é uma institui-
ção inovadora de ensino em 
artes criativas, tecnologia e 
economia criativa que ofe-
rece o ensino semi-integral 
e médio técnico. A proposta 
contará com alguns diferen-
ciais que buscarão preparar 
o aluno para o mercado de 
trabalho, com as competên-
cias do séc. XXI, trabalhan-
do o processo avaliativo por 
competências e habilidades, 
buscando assim um currículo 
diferenciado, voltado para o 
ensino técnico. Além de apro-
ximar do setor produtivo e 
cultural da escola, buscará 
desenvolver as habilidades 
socioemocionais dos alunos.

No primeiro ano de fun-
cionamento, como é ano de 
implantação do modelo, serão 
ofertadas 35 vagas para cada 

curso, para o 1º ano de Ensino 
Médio, e gradativamente as 
séries serão ampliadas. Po-
dem se matricular estudantes 
que vão fazer a 1ª série do 
Ensino Médio oriundos das 
redes públicas ou privadas, 
sendo 80% das vagas para os 
vindos da rede pública e 20% 
da privada. A modalidade é 
semi-integral, com três dias 
de aula o dia todo e dois dias 
só pela manhã. 

A escola funcionará pró-
ximo ao Terminal Rodoviário 
de João Pessoa, cujo prédio 
está em reforma. Enquanto 
a obra não é concluída, as 
aulas acontecerão no Centro 
Histórico. Quando estiver em 
pleno funcionamento, a es-
cola será integral, logo os es-
paços foram pensados para 
atender as necessidades dos 
420 alunos e comunidade 
escolar. Funcionarão 4 cursos 
com capacidade de atender, 
somados todo o Ensino Mé-
dio, 12 turmas de 35 alunos.

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) ampliou o nú-
mero de agendamentos para 
os candidatos às provas de 
Legislação de Trânsito e de 
Direção Veicular, para obten-
ção da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), no inte-
rior do estado. Com o obje-
tivo de reduzir a demanda 
reprimida, o número de va-

gas oferecidas foi ampliado 
em 20%. Segundo o coor-
denador da Controladoria 
Regional de Trânsito (CRT), 
Urbano Junior, “finalizando o 
ano, conseguimos aumentar 
em 20% as provas de Direção 
e provas de Legislação em 
todas as cidades do estado 
da Paraíba. E também forma-
mos uma banca examinadora 
no Sertão, que vai dar uma 

grande contribuição naquela 
região de Sousa, Patos, Caja-
zeiras e Uiraúna”.

Os agendamentos são 
realizados por meio do site 
www.detran.pb.gov.br. Lem-
brando que é necessária a 
comprovação do esquema 
vacinal completo para ingres-
sar no Detran-PB, em cum-
primento ao Decreto Gover-
namental nº 41.979/2021.

 O prêmio 
representa o ideal 
de protagonismo 

trabalhado em nossa 
Escola 
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Fora do Oscar
Com ‘Deserto Particular’ fora da disputa da categoria de Melhor 
Filme Internacional, diretor baiano Aly Muritiba fala sobre o 
planejamento na escolha do candidato brasileiro. Página 12
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Uma criança está prestes 
a nascer ao relento no Recife 
(PE). Seus pais vieram do inte-
rior para comprar um enxoval 
para o bebê e se encontram 
em situação de rua enquanto 
perambulam pela cidade. É 
noite, a mulher sente as dores 
do parto e avista um lugar 
iluminado, uma estrela. É o 
Teatro Santa Isabel, onde to-
dos os anos nasce sob a magia 
da cultura nordestina o Meni-
no Deus, no tradicional Auto 
de Natal pernambucano - um 
espetáculo que valoriza o sota-
que, a forma de fazer, dançar e 
cantar do brasileiro.

Ainda sob as restrições 
causadas pela pandemia, a 
ópera popular que ocorria 
anualmente no Marco Zero, 
no centro do Recife, em meio 
a mais de 70 mil pessoas, vira 
filme com Chico César e Lia 
de Itamaracá a ser lançado 
neste dia 23 de dezembro, no 
canal do YouTube do Baile do 
Menino Deus, às 20h. A trans-
missão é gratuita e a classifi-
cação é livre.

“O Baile do Menino Deus 
é mais que um grande espetá-
culo pra mim. É como se fosse 
uma espécie de portal em que 
entro para realizar meus so-
nhos de adolescente do Sertão 
paraibano”, considera Chico 
César, uma das novidades da 
versão audiovisual da peça 
teatral criada há 40 anos e en-
cenada desde 2003. O texto do 
Baile faz parte da Trilogia das 
Festas Brasileiras, série de pe-
ças que retratam as manifesta-
ções populares brasileiras, so-
bretudo do Nordeste, em que 
se incluem Bandeira de São 
João e Arlequim de Carnaval.

O longa-metragem vai 
manter a característica de ho-
menagear as formas de cele-
brar o Natal, à exemplo de rei-
sado, lapinha, pastoril, cavalo 
marinho, guerreiro, chegança, 
boi de reis e brincadeiras. É 
nesse contexto de tradição 
musical que o cantor e compo-
sitor paraibano está inserido 
na produção.

Com criação e direção 
geral de Ronaldo Correia de 
Brito, direção para o cinema da 
pernambucana Tuca Siqueira, 
o filme traz o Recife como ce-

nário e personagem. A câmera 
percorre pontos históricos, 
revelando a poesia e o encanta-
mento da cidade. Vendedores 
ambulantes, uma cigana por 
Gabi da Pele Preta, Romã Romã 
por Silvério Pessoa, o Jaraguá 
pelo músico mineiro Maurício 
Tizumba, o Anjo por Lucas dos 
Prazeres, o Boi pelo famoso 
forrozeiro Flávio Leandro e 
por Carlos Filho são alguns dos 
personagens que compõem o 
auto que terá novos arranjos 
e nova orquestra, dirigida por 
Rafael Marques.

A dramaturgia também 
foi reescrita e traz elementos 
contemporâneos como o hip 
hop de Okado do Canal, que 
com a sua trupe de 16 dança-
rinos chegam ao Teatro Santa 
Isabel à procura do Menino 
que acaba de nascer, junto com 
crianças e dois Mateus, inter-
pretados por Arilson Lopes e 
Sóstenes Vidal. “Em 2021, o 
Baile se expande em cenário 
real reforçando o teatro en-
quanto território do sonho”, 
diz a cineasta Tuca Siqueira.

Quando Maria, natural de 
Nazaré da Mata e estudante 
que sonha cursar faculdade, 

percorre a capital pernambu-
cana com José, carpinteiro que 
fabrica os conhecidos “móveis 
de Gravatá”, eles descem do 
ônibus em um terminal na 
Rua do Sol, que olha para o 
Capibaribe e a Rua da Auro-
ra. O casal vai ao Mercado de 
São José, anda pelas ruas das 
Calçadas, Direita e São José 
do Ribamar. Já é noite quando 
eles atravessam uma das mui-
tas pontes do Recife, avistam 
músicos tocando, uma solis-
ta cantando e um dançarino 
brincando com uma Burrinha 
de Cavalo Marinho. 

“A minha personagem é 
a burrinha. Ela trouxe muita 
festa, muita alegria, muita 
emoção e o meu trabalho com 
a ciranda. Foi muito bonito e 
eu amei”, conta a dançarina, 
compositora e cantora Lia de 
Itamaracá. “Acho muito im-
portante participar disso por-
que é cinema. Isso é o mundo, 
é maravilhoso. Fui para o es-
túdio gravar a música e fo-
mos fazer o trabalho na praça 
com um grupo de crianças e o 
pessoal todo que trabalhou”, 
complementa a mais célebre 
cirandeira do Brasil.

No telefilme, assim como 
na peça, o enredo é condu-
zido por dois Mateus e cinco 
crianças. “Imaginados pelos 
Mateus e as crianças como 
os donos da casa, mas sem 
atinar com o significado que 
lhes é atribuído, o casal e a 
criança participam de um 
jogo em que são levados ao 
palco do teatro por seres en-
cantados, comuns à tradição 
dos indígenas Pancararus. A 
narrativa ganha força quando 
a cena teatral se revela o lugar 
de encontro e acolhimento, 
de magia e sagrado. A histó-
ria retoma um começo que 
findará num Baile e numa 
Despedida”, explica Ronaldo 
Correia de Brito.

Com uma história tão 
popular quanto os romances 
do Nordeste – o cordel –, o 
Baile do Menino Deus escapa 
do conceito monotemático 
do “natal congelado” com 
neve de isopor, pinheiros, 
renas, trenós e Papai Noel. O 
Baile é uma saga que recorre 
a sortilégios, brincadeiras, 
invocação de criaturas fan-
tásticas – como a Burrinha 
Zabilin, o Jaraguá e o Boi 

– e muita música e dança. O 
espetáculo é uma forma dra-
mática tipicamente medieval 
ibérica combinada aos do 
folclore nordestino.

“Neste ano de 2021, em 
meio às dúvidas das restri-
ções do convívio social por 
conta da pandemia, resol-
vemos ousar ainda mais, 
trazendo algo novo para o 
público. Tivemos que nos 
desconstruir para abrir ca-
minho a uma nova possi-
bilidade, já que não seria 
possível ainda encenar o es-
petáculo presencialmente na 
Praça do Marco Zero”, explica 
Carla Valença, diretora de 
produção. “Conseguimos o 
feito de fazer um filme iné-
dito e surpreendente, a par-
tir do encontro potente do 
teatro e do audiovisual, que 
chegou com uma força criati-
va grandiosa, revelando uma 
narrativa diferente de todos 
os outros anos, tendo como 
cenário lugares do Recife e 
um elenco primoroso”.

Esse é o segundo ano 
em que o espetáculo preci-
sa ser adaptado ao formato 
virtual e o primeiro no qual 
a cidade deixa de ser um ele-
mento cênico de palco para 
virar locação de filmagem. “A 
narrativa está bem realista, 
completamente diferente de 
tudo que já foi feito até hoje, 
inclusive totalmente diferen-
te da filmagem feita no ano 
passado. O teatro entra como 
uma parte lúdica do cenário 
e o filme traz uma narrativa 
muito mais de um cotidia-
no, de uma cidade. Tudo que 
usamos como referência de 
cenário para o Marco Zero, a 
gente este ano está filmando 
na realidade”, revela Sephora 
Silva, que assina a cenografia 
do Baile do Menino Deus.

Ópera popular pernambucana ‘Baile do Menino Deus’ será lançada hoje, com transmissão gratuita pela internet

Auto de Natal vira filme com 
participação de Chico César

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Para Chico César (centro), o espetáculo é como 
se fosse uma espécie de portal em que o artista 
paraibano entra para realizar seus sonhos 
de adolescente do Sertão paraibano

Através do QR Code acima, 
acesse o canal do YouTube 
do ‘Baile do Menino Deus’

Fotos: Morgana Narjara/Divulgação

Cirandeira Lia de Itamaracá (foto maior) faz a Burrinha de Cavalo Marinho nesta encenação natalina da trajetória de Maria e José (acima) para o nascimento do Menino Jesus com roupagem nordestina
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Sob recomendação expressa de Hector Berlioz, 
o público que assistiu a estreia da ‘Sinfonia Fantás-
tica’ recebeu em mãos o texto: O Plano do Drama 
Instrumental:

“Um jovem músico de sensibilidade doentia e 
imaginação ardente envenena-se com ópio em um 
acesso de desespero amoroso. A dose do narcótico, 
fraca demais para levá-lo à morte, mergulha-o em 
um pesado sono, acompanhado das mais estranhas 
visões. Enquanto dorme, sensações, sentimentos e 
lembranças se traduzem, no seu cérebro doentio, em 
pensamentos e imagens musicais. A mulher amada 
tornou-se para ele uma melodia, como uma ideia 
fixa, que ele reencontra e ouve em todo lugar.”

A ‘Sinfonia Fantástica’ foi dividida em cinco 
partes, à semelhança da ‘Pastoral’, de Beethoven, 
obra à qual Berlioz se reporta além do formato. Os 
títulos dados aos movimentos condizem com os 
diversos estados d’alma experimentados pelo com-
positor em sua alucinada criação: ‘Devaneios e Pai-
xões’, ‘Um Baile’, ‘Cena nos Campos’, ‘Marcha para o 
Suplício’ e ‘Sabá das Bruxas’.

Na calma e melancólica cena de abertura, após 
consumido pela elevada dose do entorpecente, o jo-
vem músico desmaia. Desolado, observa horizontes 
sem luz, tomado pelo desânimo de tudo que viveu 
em vão. Consternado, tenta reconstruir no mínimo 
que restou de esperança, alguma resignação. Mas 
só a tristeza prepondera. De repente, lembranças 
pontuais que guardam seu valor tentam reanimá-lo, 
mas a dor retorna e novamente o envolve com o fa-
miliar desengano.

Alguns instantes de paz refrigeram-lhe as emo-
ções que a memória agora traz dos momentos em 
que viu Harriet pela primeira vez. Era Shakespeare, 
era Ofélia, era ela, em cena – o seu amor! – o amor 
que brotava feito luz de amanhecer. O palco, o ce-
nário, a beleza poética do drama, tudo rodopia com 
certa alegria em sua imaginação doída, agora enter-
necida ao recordar sua incontrolável devoção, cheia 
de dor e prazer.

Nuances prosseguem se alternando em estados 
diversos, sob os efeitos entorpecidos pela viagem 
empreendida com os atormentados sentimentos 
que o perseguiram nos últimos anos. Momentos de 
êxtase desfilam em contraponto às sensações de 
angústia e depressão, próprios de sua instabilidade 
emocional bipolar. Ora ressurgem jubilosos e arden-
tes, intuindo que valeram a pena, ora desabam nos 
vales profundos da dolência e do flagelo passional. 
Ao final, ele é socorrido por suas consoladoras con-
vicções religiosas a lhe trazer o que conclui o anda-
mento apropriadamente definido como ‘Devaneios e 
Paixões’ conforto resignante.

Introduzido pelas harpas com delicados arpe-
jos ascendentes, tudo muda com ‘O Baile’ imagina-
do por Berlioz na onírica e plumante coreografia 
em que se projeta com sua amada. Dançam eles, o 
amor, dançam as esfuziantes recordações do que ja-
mais aconteceu. É puro sonho a conduzi-los à pleni-
tude que se consagra no delírio bailado. Nada mais 
importa, a não ser a liberdade de se mover sob os 
ritmos “vienenses”, em salões encantados com a ilu-
são inebriante de tudo o que mais desejou na vida. 
Uma festa de regozijo nunca dantes vivido. O clima é 
mantido em todo o movimento que ao final se acele-
ra para o glorioso desfecho.

(Continua na próxima semana.)

O triunfo do 
delírio (IV)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

“Hoje eu quero a delícia de poder sentir as coisas mais 
simples”. Esse verso, que é de autoria do imenso poeta 
Manuel Bandeira e se configura num indelével emblema da 
sua pluridimensional poética, se me afigura a perfeita tradu-
ção do modo de ser, de fazer e de estar no mundo de Almira 
Araújo, nas cenas e cenários de Campina Grande, principal-
mente nos territórios que diziam respeito à vida do espírito, 
da cultura, da arte, do conhecimento, da literatura, de tudo, 
enfim, que dignifica o homem e contribui, conforme postula o 
grande crítico literário Antonio Candido em seu paradigmá-
tico ensaio: A literatura e a formação do homem, para confir-
mar a nossa humanidade.

Almira Araújo, com quem convivi em inúmeras sessões 
e vivências reflexivas promovidas pelo Clube Pensamento 
Nacionalidade – Primeira Seccional PEN da Paraíba, era 
a encarnação espontânea e convincente da simplicidade 
comportamental mais enriquecedora e cativante. Simplici-
dade essa que atraía, inspirava e tornava leves os ambientes 
por ela percorridos; e era, ao mesmo tempo, grandemente 
realizadora, pois Almira Araújo foi, sim, uma operosa traba-
lhadora da cultura campinense em suas mais diversificadas 
áreas de manifestação.

Portadora de brilho próprio, Almira Araújo sempre 
soube se iluminar e iluminar a tantos quantos, tiveram o 
privilégio de desfrutar da sua edificante companhia. Na traje-
tória humana de Almira Araújo, a ética e a estética andavam 
permanentemente de mãos dadas, num inseparável consórcio 
que tinha como alvo indesviável a promoção do bem comum. 
Almira Araújo foi uma amante incondicional da poesia, não 
apenas da poesia corporificada num edifício feito de pala-
vras e numa casa feita de linguagem chamada de poema, 
mas sim da poesia em sua onipresença, habitante de todos 
os cantos e recantos do mundo; da poesia como um estado 
fundante do ser; da poesia como uma realidade misteriosa 
e originária, pródiga em rejuvenescer a vida e redescobrir 
os seus originais encantos. Para o eminente crítico literário 
brasileiro Alfredo Bosi, na monumental reflexão que engen-
drou em O ser e o tempo da poesia, “o poeta é um doador de 
sentidos”, aquele que, dotado de um peculiaríssimo modo de 
perceber o ser das coisas e as coisas do ser, capta, por dentro, 
o âmago da realidade, a carnadura essencial de tudo. Almira 
Araújo sempre procurou fazer desse magistral conceito a sua 
maneira particular de pensar, sentir e agir, nos mais varia-
dos territórios do real que lhe coube frequentar, ao longo do 
tempo de vida que lhe foi concedido pela providência de Deus 
e pelo Deus da providência. Além de apreciadora contumaz 
da poesia, Almira Araújo também incursionou pelas searas 
do ato-processo da criação poética, tendo esculpido sonetos 
e, principalmente, literatura de folhetos, os famosos cordéis, 
gênero literário que se aclimatou tão bem no imaginário 
nordestino, ao espraiar-se em numerosas e multiplicadas 
direções temáticas.

Almira Araújo era, dentre outras virtudes exibidas, por-
tadora da tecnologia existencial requerida para se trabalhar 
em grupo, pois sabia ser ela mesma, sem, no entanto, eclip-
sar o outro. Em suma, Almira Araújo sabia fazer do diálogo 
sereno e respeitoso o norte seminal das nem sempre fáceis 
relações interpessoais que os seres humanos travam no 
corpo vivo e dinâmico da história. Almira Araújo foi uma 
operosa obreira da cultura; cultura em tonalidade maior, a 
que vinca o homem aos seus mais caros ideais de liberdade 
e de enobrecimento pessoal e coletivo. Para o grande mestre 
da crítica poética brasileira Eduardo Portella, “nós somos um 
ser para o outro e fora do diálogo o que existe é o precipício”. 
Almira Araújo foi uma emérita cultivadora dessa superlativa 
lição de arte e de vida. Almira Araújo, para ser ouvida, nunca 
precisou altear a voz, pois, de contínuo, falava baixo e com 
ternura, mas, sabia como poucos, produzir a fascinante e 
complexa arte-ciência da genuína comunicação, aquela que 
faz com que o eu, descentrado, se abra para a alteridade, sem 
a qual naufragamos nas turvas águas do ensimesmamento 
narcísico e desumanizador.

Almira Araújo foi uma consumada mestra na arte de 
fazer e de conservar amigos, que o diga o gigantesco círculo 
de relacionamentos de que se teceu e se impregnou o seu 
viver cotidiano. No ápice das suas potências criadoras, Almira 
Araújo recebeu a inesperada visita daquela velha Dama 
Branca a quem Manuel Bandeira chamou de A Indesejada das 
gentes. Na nossa congênita insciência a respeito dos impér-
vios desígnios de Deus, presumíamos que ainda teríamos 
Almira Araújo por muito tempo em nosso convívio. Deus, 
contudo, assim não quis; e, soberano, transportou Almira 
Araújo das contingências do tempo para os misteriosos, mas 
reais, paramos da eternidade, plantando, em nossos corações, 
as sementes imorredouras da saudade.

O ser humano, contudo, segundo o filósofo norte-ame-
ricano Emerson, “é apenas a metade de si mesmo, sendo a 
outra metade a sua expressão”. Seja no texto da vida, seja na 
vida do texto, a expressão de Almira Araújo, pelos altos valo-
res com que se adornou em seu itinerário existencial, sempre 
emulou contra a passagem do tempo, esse impiedoso tecelão 
da provisoriedade de tudo, e fundou a sua própria eternidade. 
A eternidade que se plasma no perene horizonte do gesto e, 
sobretudo, do exemplo. Almira Araújo fez história e é história, 
memória viva de uma construção humana bela em todas as 
suas formulações conceituais, daí a justeza da homenagem 
que artistas, poetas, professores universitários e integrantes 
do Grupo Vozes de Mulheres, que foi idealizado pela profes-
sora doutora Joseilda Diniz, prestaram a Almira Araújo, no 
lúdico ambiente do Museu de Arte Popular da Paraíba per-
tencente à Universidade Estadual da Paraíba, na quinta-feira 
da semana passada, na cidade de Campina Grande. Almira 
Araújo é merecedora de todas as homenagens que Campina 
Grande puder lhe prestar.

Revisitando a memória de 
Almira Araújo

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Quadro ‘Sinfonia Fantástica’ (1919), de autoria do artista Harvey Dunn
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O programa Espaço 
Cultural de hoje será com o 
clima natalino. No programa, 
realizado pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), será dedicado ao 
Auto de Natal, com canções 
de Bebé de Natércio e Xico 
Bizerra, nas vozes de Irah 
Caldeira, Mayra Montenegro 
e Bira Delgado.

São músicas autorais e 
inéditas, conforme Bebé de 
Natércio explica: “É uma série 
de composições pra quem 
quiser escutar uma música 
natalina bacana”, disse o ar-
tista paraibano.

A lista conta com mú-
sicas como ‘Gênesis’, ‘Ave 
Maria da Natureza’, ‘A boa 
mãe’, ‘José e Maria’, ‘O bom 
Zacarias’, ‘Acalanto para 
João Batista’ e ‘Os pastores 
e o Menino Deus’. Além do 
Auto de Natal, a edição desta 
quinta-feira também contará 
com dezenas de canções da 
cena paraibana, uma marca 
registrada do programa.

Não é a primeira vez que 
artistas como Bebé de Natér-
cio e Xico Bizerra participam 
de projetos natalinos como 
esse. Há dois anos, por meio 

da linguagem popular, houve 
a apresentação da peça Auto 
do Rei, no ‘Natal na Usina’, em 
João Pessoa, que contava a 
história do nascimento de 
Jesus Cristo e dos seus an-
tecedentes. Sob direção de 
Kalline Brito, a montagem 
reunia teatro, música, arte 
circense e cultura regional. A 
musicalidade das cenas tinha 
composições populares e 
autorais da dupla paraibana. 

Na ocasião, as canções de 
Natércio e Bizerra eram in-
terpretadas na voz da cantora 
Meire Lima.

A edição do Espaço Cul-
tural pode ser ouvida tam-
bém pelo site oficial da Rádio 
Tabajara (radiotabajara.pb.
gov.br/radio-ao-vivo/), e, no 
dia seguinte à apresentação, 
o programa fica disponível no 
canal da Funesc no YouTube 
(/TvFunesc). 

Programa ‘Espaço Cultural’ realiza 
Auto de Natal com vozes paraibanas

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse 
o site oficial da Rádio Tabajara

Músicas autorais e inéditas de Bebé de Natércio (foto) e Xico Bizerra vão embalar o clima natalino da edição de hoje

Da Redação
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Quando nos aproximamos do sítio, pequena aglo-
meração rural, inesperadamente um menino saiu apres-
sado de uma casa de taipa, pequena, telha-vã e piso de 
chão batido. Parou perto de nós, descalço, tinha olhos de 
sol arregalados e fixos nos estranhos que chegavam. Seu 
corpo tisnado, igual ao de outras crianças que chegavam 
com algazarra natural à idade.

Não falarei dos motivos que nos levaram àquela 
comunidade rural nos cafundós de Serraria, localizada 
na beira de imponente canavial onde as famílias pro-
duziram aqueles meninos. Me apegarei ao jeito com 
que as crianças conversavam conosco, alheias à degra-
dação do seu espaço onde habitavam.

Chamarei de Jesus este menino que esbarrou em 
nós, mas poderia ser José ou Salomão. As mazelas ao re-
dor onde mora suplantam a dignidade humana, mas não 
destroem a fé de seus pais, mesmo que a cada amanhe-
cer olhem a panela vazia na trempe, mas agradecidos 
aos donos das terras que cederam o lugar à beira da es-
trada para construir seus casebres. Mesmo que distante 
o sonho, acreditam na construção de um ambiente onde 
possam criar filhos sem atoleiro na biqueira de casa.

Debaixo da jaqueira pus-me a olhar e refletia sobre 
o que a vista alcançava. Apalpava um fruto dependura-
do, enquanto contava as crianças em derredor, quase 
uma dúzia, quando me veio à mente cenas de décadas 
quando semelhantes criaturas raquíticas conviviam 
nas redondezas do sítio onde nasci, época de desolação 
e, para enganar a fome, rasgávamos toros de cana ao 
dente, sem tirar os olhos do horizonte por onde o feitor 
do engenho poderia aparecer.

Naquela época muitas vezes fiquei na mesma dor, 
degustava a rapadura puxa-puxa na bagaceira do en-
genho do vizinho e caminhava pelas mesmas veredas 
municiado da baladeira, com bornal à tiracolo cheio de 
seixos miúdos e quicé de faca à cintura, usada para des-
cascar laranja e cortar roletes de cana. Seis décadas de-
pois, percebo que tudo parece do mesmo jeito de quando 
saímos de Tapuio. Ainda hoje as crianças comem manga 
verde, esperam o maturi do cajueiro crescer e catam 
araçás na capoeira para saciar a fome. Procuro entender 
porque a vida atrofiada é normal para aquela gente.

Perdoe-me a sensação de impotência diante das 
cenas protagonizadas pelo grupo de meninos sambu-
dos meus conterrâneos, semelhantes aos de diferentes 
épocas, sempre empurrados pela ganância dos donos 
da terra e do poder, e pelas mesmas moendas esma-
gados, convivendo no meio de latrinas, moscas, bara-
tas, ratos e goteiras que perfuram buracos no chão da 
casa de terra batida. Gente em rasa condição humana, 
esquecida e maltratada, lembrada somente durante a 
cata de voto por ocasião de eleições.

Diante dessa fraqueza de espírito, animou-me ob-
servar que as famílias carregam esperança, que se agar-
ram a um pedaço de fé, o que ainda lhes resta.

Ficamos admirados como essa gente fica conten-
te com tão pouco, com as migalhas que são jogadas 
aos cachorrinhos.

Arrebatados pelas usinas, os frutos da terra não 
chegam até aquelas famílias que, comprimidas num 
sovaco de uma gruta, nem percebem o horizonte dis-
tante dos seus filhos.

O sorriso do menino Jesus nos anima, porque é o 
mesmo sorriso do menino Jesus de dois mil anos atrás. 
Sorriso de esperança, mesmo que seu horizonte esteja 
muito além das moendas que trituram cana.

Naquele dia estava macambuzio, mas esperanço-
so. Sou um homem esperançoso. Esperançoso como 
foi padre Ibiapina que perambulava pelos sertões do 
Nordeste e pelo Brejo da Paraíba, espalhava anima-
ção aos corações murchos e acabrunhados. Quando 
tudo perecia ao sol inclemente, o missionário chega-
va com a mão estendida, com uma cabaça de água e o 
agasalho da fé, arrancava o desânimo das pessoas e 
plantava esperança.

Esperançoso como meu pai que, vendo as plan-
tações sendo queimadas pelo sol inclemente, olhava 
sobre as serras cortadas pelo Sol do amanhecer, pen-
sando encontrar as nuvens da tranquilidade. Logo os 
sítios ficavam verdejantes, e então jogava na terra as 
sementes da bonança.

Não cheguei ao lugar com a mão estendida, pouco 
alimentei aquelas famílias, nem conduzia a cabaça com 
água, mas deixei minha porção de esperança e um pouco 
do sorriso. A certeza de que quanto mais escura seja a 
noite, sempre há um alvorecer com luzes, assim nos en-
sinam os poetas místicos.

Um menino 
chamado Jesus

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista
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Seu Pereira e Coletivo 401 
abre show ‘Nós, Voz, Eller’

Chegando de uma roda-
da de shows em São Paulo, a 
banda Seu Pereira e Coletivo 
401 já pousa em solo parai-
bano com muita expectativa 
para o projeto Nós, Voz, Eller, 
a tão esperada homenagem à 
cantora Cássia Eller, que tem 
à frente outra conterrânea do 
grupo: a cantora e composi-
tora Val Donato. Para o even-
to, os músicos do Seu Pereira, 
que farão a abertura do show, 
já preparam seu repertório 
com a possibilidade de incluir 
músicas inéditas e destaca a 
importância das duas canto-
ras na trajetória da banda.

Val Donato estará se 
apresentando com Walter 
Villaça (guitarra) e Fernando 
Nunes (baixo), músicos que 
integravam a banda de Cás-
sia Eller. O show será no dia 
14 de janeiro, no Clube Cabo 
Branco, em João Pessoa.

Jonathas Falcão, que as-
sume vocal e violão da banda, 
contou que a expectativa é a 
melhor possível, um verda-
deiro presente para o públi-
co começar o ano de 2022 
com toda a energia boa que 
a homenagem promete. “Sou 
muito fã do trabalho de Val 
Donato, a gente é muito par-
ceiro. Também sou muito fã 
de Cássia Eller. Meu sonho 

de compositor, quando eu 
era adolescente, era ter uma 
canção minha gravada por 
Cássia. Então estar ali, naque-
la energia, em homenagem 
a ela, junto com os músicos 
maravilhosos que tocavam 
com ela, e junto com Val Do-
nato, vai ser uma noite linda, 
vai ser uma noite mágica”, 
afirmou o músico.

No repertório, Jonathas 
Falcão adianta que estarão 
músicas já conhecidas dos 
dois primeiros discos Seu Pe-

reira e Coletivo 401 (2012) e 
Eu não sou boa influência pra 
você (2017). Para os fãs da 
banda, quem sabe uma grata 
surpresa. “A gente está estu-
dando a possibilidade de to-
car três canções inéditas que 
estarão no próximo disco, 
que vai ter uma pegada bem 
mais rock’n’roll. Talvez role 
essa surpresa para o público”, 
adiantou. “Val é uma artista 
com uma sensibilidade incrí-
vel, uma compositora muito 
talentosa. E tem essa voz que 

não é só a voz da cantora, 
mas do que ela representa, a 
questão da voz da mulher, do 
público LGBTQI+. Tem essa 
identificação com Cássia El-
ler. Um dia perguntei se essas 
comparações incomodavam 
e ela disse que ficava muito 
feliz quando isso acontecia. 
Val me contou que se achava 
estranha no meio da galera. 
Quando ela viu Cássia Eller, 
foi quando ela pensou: eu 
posso ser artista. Enfim, eu 
amo as duas”, disse.

EstrEias

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. CENTER-
PLEX MAG 2: 14h30 (dub.) - 17h45 (leg., exceto sáb.) 
- 17h (leg., apenas no sáb.) - 20h30 (leg., apenas no 
sáb.) - 21h (leg., exceto sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 14h30 (dub., exceto sáb.) - 17h45 (leg., exceto 
sex.) - 20h30 (leg., exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.): 15h15 - 18h30 (exceto sex.) - 21h45 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h 
(exceto sáb.) - 17h15 (exceto sex.) - 20h30 (exceto 
sex.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h15; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h45 - 17h45 - 20h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h45 - 17h45 - 
20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 18h.

continuaÇÃo

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, co-
nhecido como Encanto. A magia da região abençoou 
todos os meninos e meninas membros da família 
com poderes mágicos, desde superforça até o dom 
da cura. Mirabel é a única que não tem um dom 
mágico. Mas, quando descobre que a magia que 
cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode 
ser a última esperança de sua família excepcional. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 15h50 (exceto sáb.) 
- 16h20 (exceto sex.) - 19h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 15h45; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 1 (dub.): 14h20.

HoMEM-aranHa - sEM Vol-
ta para casa (Spiderman - No Way 
Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super

-Herói. 12 anos). Peter Parker (Tom Holland) preci-
sará lidar com as consequências da sua identidade 
como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem 
do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida nor-
mal das aventuras de ser um super-herói, Parker 
pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) 
para que todos esqueçam sua verdeira identida-
de. Entretanto, o feitiço não sai como planejado. 
CENTERPLEX MAG 2: 12h (dub.) - 15h15 (dub.) 
- 16h (leg., apenas sáb.) - 18h30 (leg., exceto sáb.) 
- 19h20 (leg., apenas sáb.) - 21h45 (leg., exceto 
sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h45 (dub., exceto 
sáb.) - 18h (leg., exceto sex.) - 21h15 (leg., exceto 
sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h40 (ex-
ceto sáb.) - 16h45 (exceto sex.)- 20h (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h30 (exceto 
dom.) - 16h30 (exceto sex.)- 19h45 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, leg.): 15h - 18h15 
(exceto sex.)- 21h30 (exceto sex.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h30 (dub., exceto sáb.) 

- 17h45 (leg., exceto sex.) - 21h (leg., exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 15h30 - 
18h45 (exceto sex.)- 22h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h30 - 18h45 (exceto 
sex.) - 22h (exceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (leg.): 18h15 (exceto sex.) - 21h30 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h30 (exceto 
sáb.) - 17h45 (exceto sex.) - 21h (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 (ex-
ceto sáb.) - 16h45 (exceto sex.) - 20h (exceto sex.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h30 - 19h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h15 - 17h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h - 18h - 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h - 17h - 20h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 14h30 - 17h30 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h - 17h 
- 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 14h30 
- 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
14h15 - 17h15 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 5: 
15h (dub.) - 21h (leg.).

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
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No longa-metragem de animação da Disney, a protagonista Mirabel é a única que não tem um dom mágico 

Música

Banda será a primeira a tocar na homenagem à cantora Cássia Eller, com a possibilidade de incluir músicas inéditas
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“Sobre o Oscar: Apren-
di muito nesse processo de 
fazer campanha. Uma das 
coisas que aprendi é que é 
sobre cinema sim, mas não 
só, na verdade, muito menos. 
É sobre planejamento, prazo, 
suporte, dinheiro. Não basta 
ter um bom filme”. Essa foi a 
explicação dada pelo diretor 
baiano Aly Muritiba sobre seu 
mais recente longa-metra-
gem, Deserto Particular, ter 
ficado de fora para represen-
tar o Brasil na categoria de 
Melhor Filme Internacional 
(ex-Melhor Filme Estrangei-
ro) pela Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas de 
Hollywood.

Na pré-lista divulgada 
nesta semana aparecem fa-
voritos como o iraniano Um 
herói (de Asghar Farhadi, que 
já levou o Oscar duas vezes na 
categoria, por A Separação e 
O Apartamento) e o italiano A 
Mão de Deus, de Paolo Sorren-
tino (que também já venceu 
por A Grande Beleza).

A “lição” que o realizador 
aprendeu serviu de desabafo 
e reflexão nas redes sociais: 
“É preciso fazer a escolha do 
filme mais cedo (os concor-
rentes são escolhidos muito 
antes) para poder fazer o cir-
cuito alternativo de premia-
ções nos USA, para poder con-
seguir um distribuidor mais 
cedo no USA (fundamental)”, 
escreveu Aly Muritiba. “É pre-
ciso ter dinheiro. Campanha 
é promover sessões nos USA 
(alugar salas de cinema em 
dólar), pagar publicações, pa-
gar recepções, anúncios, out-
doors, etc.”, enumerou.

Um exemplo que ele co-
loca é do vencedor do ano 
passado na categoria, o sul-
coreano Parasita, de Bong 
Joon-ho, que também levou 
a estatueta dourada de Me-

lhor Filme. “Parasita é um 
baita filme? Sim, sem dúvi-
das. Mas a Coreia do Sul in-
vestiu milhões de dólares na 
promoção de seu escolhido 
anos atrás. Isto posto, quero 
agradecer à Academia Brasi-
leira de Cinema por ter esco-

lhido Deserto Particular para 
representar o país esse ano. 
Foi uma honra”.

Muritiba ainda se colo-
cou à disposição para dis-
cutir melhorias no processo 
de escolha do representan-
te brasileiro nas próximas 

edições, admitindo que tal 
escolha precisa ser mais cé-
lere. “Provoco ainda a Ancine 
a pensar na criação de uma 
linha de fomento para finan-
ciar campanha dos próximos 
filmes escolhidos para cor-
rida. Ou a gente faz direito, 

ou seguremos nos iludindo”, 
apontou. “Os filmes brasilei-
ros são potentes, inventivos, 
instigantes. Mas pra estar-
mos em lugares com o Oscar 
é preciso que sejamos vistos 
e apoiados pela Ancine com 
tal”, alfinetou.

Por fim, o diretor de De-
serto Particular (que tem uma 
paraibana no seu elenco: Ze-
zita Matos) deixou seu depoi-
mento mais leve nos agrade-
cimentos: “Aos que ousaram 
sonhar com um filme brega 
de amor no red carpet, muito 
obrigado. Senti de cá a ener-
gia de vocês. Tentamos com 
nossos corações levar nosso 
filme pra lá”. E finalizou com 
o trecho do clássico oitentista 
da cantora galesa Bonnie Tyler, 
‘Total Eclipse of the Heart’, pre-
sente em seu longa: “Forever’s 
gonna start tonight / Forever’s 
gonna start tonight”.

Curta no páreo
A não indicação de De-

serto Particular deixou ainda 
mais para trás a última vez 
que o país foi indicado como 
Melhor Filme Internacional, 
nos anos 1990 – O Quatrilho 
em 1996, O Que É Isso, Com-
panheiro? em 1998, e Central 
do Brasil no ano seguinte, 
sendo que este último ren-
deu ainda uma indicação de 
Melhor Atriz para Fernanda 
Montenegro.

Apesar disso, o curta-
metragem brasileiro Seiva 
Bruta ainda está entre os 
pré-candidatos para disputar 
o Oscar. A produção dirigida 
por Gustavo Milan está entre 
os nomes cotados para a res-
pectiva categoria. 

Seiva Bruta, que relata o 
drama de venezuelanos cru-
zando a fronteira para ten-
tar uma nova vida no Brasil, 
avançará para uma próxima 
fase de votação com mais 14 
produções audiovisuais.

A lista final com os cinco 
filmes que vão concorrer à 
estatueta será divulgada em 
8 de fevereiro. Já a cerimônia 
de entrega do Oscar está mar-
cada para acontecer 27 de 
março, em Los Angeles, nos 
Estados Unidos.

Oscar: “Aprendi muito nesse 
processo de fazer campanha”

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Com ‘Deserto Particular’ fora da lista, diretor Aly Muritiba reflete sobre o planejamento na escolha do candidato brasileiro
Fotos: Divulgação

Cenas do longa desclassificado ‘Deserto Particular’ (E) e do curta-metragem ‘Seiva Bruta’ (D), que ainda segue entre os finalistas para disputar o Oscar

Nas redes sociais, Muritiba (ao lado) 
admitiu que a escolha precisa ser mais 
célere pela Ancine e se prontificou em 
ajudar nas melhorias

Da Redação

Leilão

História em quadrinhos rara do Superman é vendida 
por US$ 2,6 milhões

Uma cópia  rara  da 
primeira edição de uma 
história em quadrinhos 
do Superman, vendida nas 
bancas por uma moeda de 
10 centavos de dólar em 
1939, foi comprada por US$ 
2,6 milhões em um leilão 
nos EUA. O gibi, que mostra 
Superman voando acima de 
edifícios na capa, foi ven-
dido na semana pasada, 
para um comprador que 
deseja manter sua identida-
de secreta, de acordo com 
a ComicConnect.com, uma 
empresa de leilão e remes-
sa on-line.

O vendedor, Mark Mi-
chaelson, comprou a his-
tória em quadrinhos em 
1979 de seu proprietário 
original e a manteve em um 
cofre com temperatura con-

trolada. Michaelson, agora 
semiaposentado e morando 
em Houston, pagou sua fa-
culdade comprando e ven-
dendo quadrinhos.

O personagem criado 
pelo escritor Jerry Siegel  
(1914-1996) e pelo artista 
Joe Shuster (1914-1992) é 
um pioneiro do gênero de su-
per-heróis, e os quadrinhos 
apresentando o Homem de 

Aço renderam preços altíssi-
mos recentemente.

A ComicConnect anun-
ciou em abril que uma có-
pia da primeira edição da 
Action Comics, a história em 
quadrinhos que apresen-
tou o Superman no ano de 
1938, foi vendida por US$ 
3,25 milhões.

“Agora você olha os 
quadrinhos e vê ‘super-he-
róis por toda parte’. Você 
olha para trás, nos anos 30, 
não existia tal coisa. Por-
tanto, este foi literalmente 
o primeiro super-herói”, 
disse Stephen Fishler, CEO 
da ComicConnect.

Fishler disse que o que 
realmente torna a venda 
desta semana notável é que 
é muito difícil encontrar 
cópias de alta qualidade 
de primeiras edições do 
Superman.

Agência Estado

 Agora você olha os 
quadrinhos e vê ‘super-
heróis por toda parte’. 

Você olha para trás, nos 
anos 30, não existia tal 
coisa. Portanto, este foi 
literalmente o primeiro 

super-herói 

Vendedor Mark Michaelson 
comprou a HQ no ano de 
1979 de seu proprietário 
original e a manteve em 
um cofre com temperatura 
controlada
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Segundo relatório, 100 prefeituras apresentam elevado risco de não atingir o percentual mínimo de 70% ao final do ano

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado, conse-
lheiro Fernando Rodrigues 
Catão, apresentou, durante a 
sessão plenária ontem, o se-
gundo relatório da Auditoria 
Temática sobre o “Novo Fun-
deb – Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento de Educa-
ção Básica” (Lei 14.113/20), 
realizado pelo órgão para 
analisar as receitas e despe-
sas no âmbito dos municípios 
paraibanos.

 Os resultados do relató-
rio constataram que entre os 
meses de janeiro a outubro, 
levando-se em consideração 
os anos de 2020 e 2021, as 
receitas dos municípios cres-
ceram em R$ 625,25 milhões, 
o que representa um cresci-
mento de 38,24%, no entan-
to, em contrapartida, perce-
beu-se que as despesas com 
a remuneração dos profissio-
nais de educação não acom-
panhou a evolução da receita, 
ou seja, caiu de 75,14% em 
2019 para 64,45% em 2021. 
“Um dado muito preocupan-
te”, observou o presidente.

Conforme mostrou 
o conselheiro, o relatório 

aponta que as despesas com 
recursos do Fundeb até o fi-
nal de outubro de 2021 apre-
sentavam um crescimento de 
17%, quando comparadas 
a período equivalente em 
2020, reportando um saldo 
com recursos do Fundeb no 
montante de R$ 512,22 mi-
lhões.

 O presidente revelou 
que 100 municípios apresen-
taram elevado risco de não 
atingimento do percentual 
mínimo de 70%, ao final de 
2021, em remuneração dos 
profissionais da educação 
básica, e apenas 39 dos que 
apresentaram percentuais 
satisfatórios para aplicação 
estão dentro dos limites de 
gastos com pessoal estabele-
cidos pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

 O conselheiro enfatizou 
ainda que as ações de acom-
panhamento da gestão dos 
recursos do Fundeb devem 
ser continuadas em 2022 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado, visando a dar efetivi-
dade à fiscalização e ao con-
trole conforme estabelecido 
pela própria lei do fundo.

TCE vê redução na aplicação 
do novo Fundeb em municípios

“Passaporte” vai valer
Bancada do “passaporte” crê em virada na votação do veto. 
Vereadores não acreditam que posição do prefeito contra 
proibição será derrubada pela Câmara da capital. Página 14
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Fundo é um marco para a educação básica pública, reafirma presidente

O presidente observou que 
Novo Fundeb é um marco para 
a educação básica pública no 
Brasil, principalmente devido 
ao seu caráter permanente. A 
análise apresentada buscou en-
tender a dinâmica das receitas 
e despesas durante o exercício 
de 2021 no âmbito dos muni-
cípios paraibanos, sem perder 
de vista os anos passados re-
centes, importando destacar 
que, além do fluxo financeiro 
dos recursos recebidos, pro-
curou-se ponderar a situação 
fiscal dos municípios, tendo em 
vista a pandemia causada pela 
Covid-19 desde março de 2020

 Novo Fundeb
A Lei nº 14.113/20 dispôs, 

em seu art.26, a aplicação 

não inferior a 70% dos recur-
sos anuais totais do Fundeb, 
excluindo-se a complementa-
ção – VAAR, no pagamento, 
em cada rede de ensino, da 
remuneração dos profissio-
nais da educação básica em 
efetivo exercício. Por sua vez, 
o artigo 61 da referida norma 
ampliou o leque de profissio-
nais que poderiam ser remu-
nerados com a parcela dos 
70% supracitados, os quais 
seriam aqueles elencados no 
art. 61 da Lei nº 9.394/96, 
bem como aqueles profissio-
nais referidos no art. 1º da Lei 
nº 13.935/19.

 Dentre as inovações tra-
zidas pela Lei nº 14.113/20, 
convém destacar, o desdobra-
mento da complementação 

da União ao Fundeb em três 
modalidades: VAAF, VAAT e 
VAAR, para as quais foram es-
tabelecidos critérios e objetos 
para a sua destinação.

 Destaque-se ainda que 
a legislação que disciplina o 
que convencionou-se chamar 
de “Novo Fundeb”, dada as 
alterações introduzidas pela 
EC nº 108/2020 e pela Lei nº 
14.113/20, foi objeto de es-
tudos no âmbito desta Corte, 
a partir dos quais foi editada 
a Nota Técnica nº 02/2021 e 
os Pareceres Normativos nº 
15 e 20, ambos de 2021, con-
tendo vários pontos que foram 
objeto de questionamentos 
ao tribunal e que foram es-
clarecidos por meio desses 
normativos.

 Educação básica
 Fundeb - Fundo de Fundo 

de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação é um fundo especial, 
de natureza contábil e de âm-
bito estadual (um total de vinte 
e sete fundos), composto por 
recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos 
estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios vinculados à educação.

 O Fundeb serve como me-
canismo de redistribuição de 
recursos destinados à educação 
básica, ou seja, na valorização 
dos professores e no desen-
volvimento de todas as etapas 
da educação básica – desde 
creches, Pré-escola, Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio até a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) – não, 
a Educação Superior não entra 
nessa conta.

 O Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado realiza sua 
2337ª sessão ordinária presen-
cial e remota, sob a presidência 
do conselheiro Fernando Rodri-
gues Catão, com participações 
dos conselheiros Arnóbio Alves 
Viana, Nominando Diniz, André 
Carlo Torres Pontes e Antônio 
Gomes Vieira Filho. Também 
dos conselheiros substitutos Os-
car Mamede Santiago Melo, 
Antônio Cláudio Silva Santos e 
Renato Sergio Santiago Melo. 
O Ministério Público de Contas 
esteve representado pelo pro-
curador Bradson Tibério Luna 
Camelo.

Relatório divulgado pelo TCE mostrou que as receitas aumentaram, mas a remuneração dos profissionais em educaçãoo não cresceu na mesma proporção

Foto: TCE-PB

Orçamento 2022: Maia foi o único a votar contra
Dos 15 parlamentares 

da bancada federal da Pa-
raíba (12 deputados e três 
senadores) somente o de-
putado Gervásio Maia(PSB) 
votou contra a proposta de 
Orçamento 2022 com mais 
de R$ 21 bilhões para as 
emendas de relator e para 
o Fundo Eleitoral(Fundão).

Pelos dados do Con-
gresso em Foco, uma se-
nadora (Nilda Gondim do 
MDB) e uma deputada fe-
deral (Edna Henriques, do 
PSDB) foram computadas 
como ausentes na votação 
que aconteceu no começo 
da noite de anteontem, e 
que elevou para R$ 4,9 bi-
lhões o fundo para gastos 
nas eleições do próximo 
ano. O restante, que soma 

R$ 16,5 bilhões e que é das 
emendas de relator, ficarão 
para indicações de obras 
nas bases eleitorais dos 
parlamentares. 

Os senadores parai-
banos que votaram “sim” 
foram Veneziano Vital do 
Rêgo(MDB) e Daniella Ri-
beiro(PP) e os deputados 
federais foram Aguinaldo 
Ribeiro(PP), Damião Feli-
ciano(PDT), Efraim Filho(-
DEM), Frei Anastácio(PT), 
Hugo Motta(Republicanos), 
Julian Lemos(PSL), Pedro 
Cunha Lima(PSDB), Ruy 
Carneiro(PSDB), Welling-
ton Roberto(PL) e Wilson 
Santiago(PTB).

O posicionamento do 
Frei Anastácio, que sempre 
vota junto com Gervásio,  

chegou a ser questionado, 
mas ontem, através de sua 
assessoria, ele explicou que 
votou seguindo orientação 
da bancada do seu partido e 
que o centrão colocou uma 
condição: “ou votavam ou 
não ajudaria a derrubar o 
veto à  Lei Assis Carvalho, 
nem votaria a favor do or-
çamento para o auxílio gás 
(projetos do PT) e nem do 
piso salarial dos Agentes 
de Saúde e de Combate a 

Endemias”. O Congresso em 
Foco não revela motivo da 
ausência da senadora Nil-
da Gondim, mas o caso da 
deputada Edna Henriques 
é mais conhecido porque 
desde o final da semana 
passada que já foi noticia-
do que ela entrou de licença 
para tratamento de saúde. 

Está sendo substituí-
da pelo suplente Leonar-
do Gadelha(PSC) que até o 
começo da tarde de ontem 

ainda não tinha posse con-
firmada. 

O placar geral na Câ-
mara dos Deputados foi de 
358 votos favoráveis e 97 
contrários. No Senado, o 
texto passou por 51 votos a 
20. O Fundo Eleitoral apro-
vado contou com votos de 
ampla maioria no Senado 
e na Câmara, mas não foi 
tão pacífico assim. Gerou 
embates até às vésperas da 
votação.

Na proposta de Orça-
mento do governo, enviada 
em agosto deste ano, o valor 
estava estimado em R$ 2,1 
bilhões. Porém, neste mês, 
os congressistas elevaram 
a estimativa do valor para 
até R$ 5,7 bilhões.

No relatório apresenta-

do na última segunda-feira 
pelo deputado Hugo Leal 
(PSD-RJ), no entanto, hou-
ve uma queda para R$ 5,1 
bilhões e, após negociações 
realizadas na terça-feira, foi 
reduzido novamente para 
R$ 4,7 bilhões. Cerca de 
uma hora depois, no entan-
to, o relator apresentou um 
novo parecer, com a previ-
são final dos R$ 4,9 bilhões. 

Apesar da redução, o 
fundão fica bem acima do 
patamar das últimas elei-
ções. Em 2018, os partidos 
tiveram R$ 1,7 bilhão para 
as eleições para deputados, 
senadores, governadores e 
presidente. Em 2020, nas 
eleições municipais, a ver-
ba do fundo eleitoral foi de 
R$ 2 bilhões.

 Ou votavam ou não ajudaria a derrubar o veto 
à  Lei Assis Carvalho, nem votaria a favor do 

orçamento para o auxílio gás (Projetos do PT) e 
nem do piso salarial dos Agentes de Saúde e de 

Combate a Endemias 
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Vereadores acreditam que colegas contrários à medida não terão apoio para derrubar posicionamento do prefeito
Alguns dos oito verea-

dores que tiveram votos ven-
cidos na votação do projeto 
que proibiu o Passaporte 
da Vacina em João Pessoa, 
já fizeram as contas e estão 
convictos de que os 10 que 
estavam presentes e que 
aprovaram a matéria não 
terão 18 votos (dois terços 
do plenário) para derrubar 
o veto que já foi previamente 
anunciado pelo prefeito da 
capital Cícero Lucena(PP).

“Até mesmo por uma 
questão de ética, preferimos 
não antecipar nomes, mas 
somos oito e temos mais dois 
colegas que não votaram e 
que não concordam com a 
proibição do Passaporte”, 
contabilizou, ontem, o verea-
dor Marcos Henriques(PT), 
ao complementar que, se a 
bancada vencida, tem mais 
dois, somaremos dez e, com 
isso, eles não terão 18 do to-
tal de 27 vereadores”, disse.

Marcos Henriques ex-
plicou que, como a votação 
de anteontem aconteceu em 
sessão híbrida, com vereado-
res participando em regime 
remoto, muita gente calcu-
lou que o placar foi 19 a 8, 

mas não foi. Foi apenas 10 a 
oito. Nove, na verdade, não 
votaram. E é com votos dos 
que não votaram que podere-
mos mudar o quadro quando 
o veto chegar ao plenário”, 
projetou.

Ele também previu que 
essa possibilidade é muito 
forte porque, diante do veto 
do prefeito, alguns que vota-
ram contra o Passaporte po-
derão mudar de posição para 
não ficarem contra o prefeito. 
“Analisando assim, além do 
argumento da defesa da vida, 
percebemos claramente que 
poderemos reverter o pla-
car”, completou o petista.   

“Acredito que teremos”, 
endossou o vereador Milanez 
Neto(PTB) ao também ser 
questionado se a bancada 
dos vencidos terá condições 
mesmo de virar o jogo e, 
como autor de projeto justa-
mente em sentido contrário, 
em defesa do Passaporte da 
Vacina, renovar argumentos 
de que a defesa da vida com 
certeza prevalecerá entre a 
maioria dos vereadores de 
João Pessoa.

Na mesma linha de ra-
ciocínio, o vereador Odon 

Bancada do “passaporte” crê 
em virada na votação do veto
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Bezerra (Cidadania) comen-
tou que “os números não 
mentem” e que a “vacina 
tem mesmo salvado vidas”. 
Mas, mais cauteloso, preferiu 
deixar suas previsões no ar: 
“Só uma certeza eu tenho: 
em sendo o projeto vetado 
pelo executivo, manterei o 
meu voto”, lembrou ele que, 
como relator da matéria na 
CCJ, deu parecer contrário 
ao projeto que proíbe o pas-
saporte.

Ele fez questão de lem-
brar também que os vereado-
res que votaram anteontem 
pela proibição do passaporte 
foram os mesmos que vota-
ram pela abertura de tem-
plos religiosos, comércio, 
academia e tudo o mais em 
votação anterior. Em nome 
da vida, espero que não te-
nham condições de derrubar 
o veto”, disse.

O autor da matéria, ve-
reador Carlão PeloBem (Pa-

triotas), também foi consul-
tado, mas preferiu não emitir 
opinião nem projeção, e, jun-
tamente com quase todos os 
demais que lhe acompanha-
ram, alega ser a favor da vaci-
na, mas contra o Passaporte. 
Ontem de manhã mesmo, ele 
deu entrevista dizendo que já 
está no período da segunda 
dose, mas que não vai tomar 
porque está com sua “imuni-
dade alta”.

De acordo com o projeto, 

considera-se passaporte sa-
nitário a comprovação de va-
cinação como condição para 
acesso aos mais diversos 
tipos de estabelecimentos, 
especialmente os fechados e, 
com base na legislação, com, 
o condição para o exercí-
cio dos direitos e garantias 
constitucionais previstos na 
Constituição Federal, com 
destaque para os contidos 
no art. 5º que trata de Direito 
de ir e vir.

Contra o projeto, fica-
ram os vereadores Odon 
Bezerra(Cidadania), Mar-
cos Henriques(PT), Junio 
Leandro(PDT) Marmuth 
Cavalcante(DEM), Fernan-
do Milanez(PTB), Zezinho 
Botafogo(PSB), Bruno Fa-
rias(Cidadania) e Emano 
Santos(PP).

Considera-se passaporte 
sanitário a comprovação 

de vacinação como 
condição para acesso a 

estabelecimentos

Para barrar o veto do prefeito Cícero Lucena, vereadores contrários ao “passaporte” sanitário precisam de 18 votos

Foto: CMJP

CCJ aprova realocação orçamentária de R$ 134 mil
A Comissão de Cons-

tituição, Justiça, Redação 
e Legislação Participativa 
(CCJ) da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), na 
última reunião deste ano, 
aprovou uma realocação or-
çamentária no valor de R$ 
134 mil, na Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS)/Fundo 
Municipal de Saúde (FMS). 
Na manhã de ontem, o cole-
giado aprovou um total de 
cinco Projetos de Lei Ordiná-
ria (PLO), um Projeto de Lei 
Complementar (PLC) e um 
Projeto de Decreto Legislati-
vo (PDL). Ainda foi mantido 
um veto do Executivo. Um 
PLO foi retirado da pauta de 
votação. 

O PLO 843/2021, de 
autoria do Executivo muni-
cipal, autoriza a realocação 
de dotação orçamentária 
através dos instrumentos 
da transposição e da trans-
ferência de recursos de 
uma categoria de progra-
mação para outra no vigen-
te orçamento no valor de 

R$ 134.279,00, destinados 
a readequação de ordem 
técnica, e implantação da 
Emenda Impositiva nº 27 do 
ex-vereador Gabriel Carva-
lho, quando da sua inclusão 
na Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro 2021, na 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS)/Fundo Municipal 
de Saúde (FMS).

O vereador Bispo José 
Luiz (Republicanos) teve 
dois projetos com parecer 
favorável: o PLO 615/2021, 
que cria uma Plataforma Vir-
tual para acompanhamento 
e execução das obras reali-
zadas pela Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP), 
aberto à consulta pública 
no âmbito da Secretaria da 
Infraestrutura (Seinfra); e 
o PLO 663/2021, criando 
o programa ‘Um Pomar em 
Cada Praça’ no âmbito do 
Município de João Pessoa, 
para permitir que pessoas fí-
sicas e jurídicas criem poma-
res comunitários nas praças 
da capital paraibana.

Líder aprova mudanças no 
comando da saúde municipal

Prefeitura de Sapé desmente 
fake news sobre taxa de lixo

A Saúde de João Pes-
soa está em boas mãos”. A 
afirmação foi feita ontem 
pelo deputado estadual e 
líder do Governo na Assem-
bleia Legislativa, Wilson Fi-
lho(PTB), ao se congratular 
com a decisão tomada pelo 
prefeito Cícero Lucena(PP) 
que indicou e já empossou 
na Secretaria de Saúde do 
Município, a professora e 
ex-reitora da UFPB, Marga-
reth Diniz.  

Aprovando igualmente 
o nome do novo secretário
-executivo de saúde, médico 
Luís Ferreira de Sousa Fi-

lho, Wilson Filho ressaltou 
a experiência em gestão da 
nova secretária que, para 
o parlamentar, certamen-
te contribuirá muito com a 
gestão municipal.

Ele previu que a ges-
tora certamente dará con-
tinuidade a uma gestão 
“humanizada e moderna”, 
isso porque sempre a teve 
como uma pessoa focada 
no bem-estar e na eficiência 
profissional. Margareth Di-
niz assumiu a Secretaria de 
Saúde na última sexta-feira 
e o novo secretário-executi-
vo em solenidade realizada 

nesta terça-feira. Na mesma 
ocasião, o líder do Gover-
no também parabenizou 
o ex-secretário de Saúde, 
Fábio Rocha, e a ex-secretá-
ria-executiva, Rossana Sá, 
que na sua opinião também 
desempenharam um traba-
lho exitoso em uma época 
de pandemia. 

“Os dois gestores sou-
beram enfrentar com muita 
competência e dedicação 
o período mais difícil que 
a cidade já passou com a 
pandemia do novo corona-
vírus, e fizeram um grande 
trabalho’, concluiu ele.

A Prefeitura de Sapé des-
mentiu informações falsas 
sobre a cobrança de taxa de 
coleta de lixo no município. O 
procurador do município de 
Sapé, Aderbal Villar,  esclare-
ceu nesta quarta-feira (22) 
que o novo código tributário 
apenas regulamenta o que 
já era executado na cidade e 
adiciona agora uma base de 
cálculo para o valor que antes 
era recolhido sem  qualquer 
norma.  

Villar ressaltou que a 
oposição tem espalhado no-
tícias falsas sobre o projeto de 
lei, relatando até que o valor 

será cobrado mensalmente, o 
que se trata de mais uma fake 
news, já que continuará sendo 
uma vez ao ano. “Não criamos 
nenhuma taxa adicional, não 
aumentamos valores de forma 
indiscriminada. Agora a tarifa 
terá uma base legal e uma base 
de cálculo, o que não havia an-
tes e fazia com que a cobrança 
fosse muitas vezes despropor-
cional”, detalha.

Conforme o procurador, 
a nova regulamentação im-
plementa uma medida mais 
justa, de modo que aqueles 
que geram mais lixo pagam 
mais, e os que geram me-

nos, pagarão menos. “Vimos 
muitas pessoas em situação 
de vulnerabilidade, de baixa 
renda, pagando valores altos 
dessa cobrança. Essa medida 
vai beneficiar essa parcela da 
comunidade e vai ser mais 
equilibrada com quem utiliza 
mais do serviço, como empre-
sas”, explica.

Ainda de acordo com o 
auxiliar, as ações foram cria-
das pelas gestões anterio-
res. As taxas de iluminação 
e de lixo foram instituídas 
em 2010, por Luizinho e Zé 
Feliciano e desde então vêm 
sendo cobradas à população.

Também foram acata-
dos os seguintes projetos: 
o PLO 833/2021, de Mikika 
Leitão (MDB), determinando 
a inclusão do percentual de, 
pelo menos, 30% de alimen-
tos orgânicos na composição 

da merenda escolar distri-
buída na Rede Municipal de 
Ensino do João Pessoa; e o 
PLO 834/2021, do presiden-
te da CMJP, vereador Dinho 
(Avante), que denomina de 
Praça José Carlos Teixeira 

de Carvalho, a ser construída 
no terreno localizado entre 
as ruas Bancário Elias Feli-
ciano Madruga, João Bosco 
dos Santos, Clementina Lin-
doso e a Avenida João Cirilo 
da Silva, ainda sem denomi-

nação oficial. Outra matéria 
que recebeu parecer favo-
rável foi o  PLC 19/2021, de 
Marmuthe Cavalcanti (PSL), 
que acrescenta ao Código 
de Obras do Município de 
João Pessoa o Artigo 224-
A e seus Parágrafos 1º, 2º, 
permitindo a instalação de 
coberturas de garagem em 
material plástico, lona ou 
alumínio com tratamento 
acústico ou materiais con-
gêneres em edificações de 
destinação residencial, aten-
didas às padronizações de 
cor, dimensão e material, es-
tabelecidas em assembleia 
condominial devidamente 
registrada em Ata, com a 
anuência da maioria abso-
luta dos condôminos. 

Ainda foi aprovado o 
PDL 47/2021, do vereador 
Zezinho Botafogo (Cidada-
nia), concedendo o Título de 
Cidadão Pessoense ao poeta 
Raniery Abrantes, pelo seu 
extraordinário valor e rele-
vantes serviços prestados à 
cidade de João Pessoa. 

Vereadores de João Pessoa decidiram aprovar mais uma realocação orçamentária na Secretaria de Saúde, ontem

Foto: CMJP
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Total de R$ 5,96 bi ficará à disposição dos partidos para o financiamento das campanhas e custeio das agremiações

Fundos públicos darão ao PSL 
e DEM quase R$ 1 bi em 2022
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Agência Estado

A aprovação pelo Congres-
so dos valores dos fundos elei-
toral e partidário garantiu às le-
gendas brasileiras um montante 
inédito de recursos públicos no 
ano eleitoral de 2022. Um to-
tal de R$ 5,96 bilhões ficará à 
disposição dos partidos para o 
financiamento das campanhas e 
o custeio das agremiações. Este 
valor é a soma das duas reser-
vas financeiras e representa um 
aumento de 92,5% em relação 
a 2018, em valores corrigidos 
pela inflação.

A distribuição dos recur-
sos públicos entre os partidos 
é baseada, principalmente, no 
tamanho das bancadas eleitas 
na Câmara. Com isso, PSL e PT 
ficarão com as maiores fatias 
dos recursos públicos: R$ 604 
milhões e R$ 594 milhões, res-
pectivamente.

Somando-se ao montante 
que será destinado ao DEM (R$ 
341,7 milhões), o União Brasil 
- legenda que nascerá da fusão 
dos dois partidos - contará com 
quase R$ 1 bilhão em dinheiro 
público no ano que vem. Arti-
culada por Luciano Bivar (PSL) 
e ACM Neto (DEM), a nova le-
genda aguarda referendo da 
Justiça Eleitoral e se tornou um 
dos mais valiosos na eleição do 
próximo ano.

Pelo placar de 358 a 97 
votos, a Câmara aprovou na 
terça-feira o relatório final 
do Orçamento de 2022, apre-
sentado pelo relator, deputa-
do Hugo Leal (PSD-RJ), que 
destinou R$ 4,9 bilhões para 
campanhas eleitorais no ano 
que vem e R$ 1,06 bilhão para 
o Fundo Partidário.

Com críticas ao valor do 
fundo eleitoral e do montante 
reservado às emendas do or-
çamento secreto, revelado em 
maio pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, quatro partidos orienta-
ram suas bancadas pela rejeição 
do Orçamento: PCdoB, PSOL, 

Novo e Podemos, do pré-candi-
dato à Presidência da República 
Sergio Moro. Os demais orien-
taram voto “sim”.

No Senado, em votação 
que se estendeu até a noite, o 
texto enviado pela Câmara foi 
aprovado integralmente, sem 
destaques, por um placar de 51 
votos a favor e 20 contrários. 
Podemos, Rede e Cidadania 
orientaram pela não aprovação 
do texto. PDT, PSDB e PROS libe-
raram as bancadas. Os demais 
partidos orientaram pela apro-
vação do texto.

O fundo eleitoral de R$ 4,9 
bilhões para 2022 representa o 
maior volume de dinheiro pú-
blico despejado em campanhas 
políticas na história. A cifra foi 
definida após negociações com 
líderes do Centrão, base do go-
verno Bolsonaro, que resisti-
ram em reduzir mais o valor, 
inicialmente previsto em R$ 5,1 
bilhões pelo relator do Orça-
mento. O dinheiro poderá ser 
usado para pagar, por exemplo, 
viagens de candidatos, contra-
tação de cabos eleitorais e pu-
blicidade nas redes sociais.

Na comparação com 
2018, o montante que inclui 
o Fundo Partidário quase do-
brou em termos reais, ou seja, 
comparando valores atualiza-
dos pela inflação.

Além do PT do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
outras legendas que abrigam 
os principais presidenciáveis 
serão turbinadas com dinhei-
ro público no ano eleitoral: O 
PSDB do governador paulista 
João Doria terá um total de R$ 
378,9 milhões; o PDT, de Ciro 
Gomes, R$ 299,3 milhões; o 
Podemos, de Sérgio Moro, R$ 
228,9 milhões. MDB, que lan-
çou a senadora Simone Tebet 
(MS), e PSD, que ensaia uma 
possível candidatura do pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (MG), terão, respec-
tivamente, R$ 416,9 milhões 
e R$ 397,6 milhões.

Relator Hugo Leal justifica aumento polêmico
O relator, deputado Hugo 

Leal (PSD-RJ), citou o gasto 
social e o tamanho do orça-
mento federal para justificar o 
aumento do fundo eleitoral e o 
patamar de emendas de relator 
em 2022, ano de eleições.

“É claro que nós entendemos 
o debate, a discussão e às vezes 
a polêmica que ocasiona, por 
exemplo, com o fundo eleitoral, 
que também é ponto porcentual 
nesse universo de trilhões que 
estamos discutindo. Tudo isso 
é passível de debate, mas não 
podemos perder de vista o que 
temos para o futuro, o que es-
tamos construindo para o país 
nesse momento”, disse Leal.

Críticas
Representantes de partidos 

que orientaram contra a vota-
ção do Orçamento criticaram 
a dest inação bi l ionária de 
dinheiro público para os par-
tidos. “Estamos mais uma vez 
condenando milhões de brasi-
leiros à pobreza e à miséria em 
virtude do Orçamento de 2022 
aprovado pelo Congresso que, 
lamentavelmente, não foi de-
batido suficientemente”, disse 
o deputado Marcel van Hattem 
(Novo-RS).

O fundo eleitoral é um 
valor retirado inteiramente da 
verba pública (Tesouro Nacio-
nal) e destinado aos partidos 

em anos eleitorais para bancar 
as campanhas. A utilização de 
recursos públicos foi aprovada 
em 2017 pela Câmara após o 
Supremo Tribunal Federal proi-
bir o financiamento empresarial 
de campanhas políticas.

As doações empresariais 
foram vetadas na esteira das 
revelações da Operação Lava 
Jato. Em 2014, último ano de 
vigência do financiamento em-
presarial, a soma de todas as 
campanhas no Brasil chegou a 
R$ 5,1 bilhões (R$ 7,6 bilhões, 
se atualizado pela inflação), 
conforme levantamento feito 
nas despesas declaradas ao 
Tribunal Superior Eleitoral.

A aprovação pelo Congresso dos valores dos fundos eleitoral e partidário garantiu às legendas um montante inédito de recursos públicos no ano eleitoral de 2022

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado 

Agência Estado

A Polícia Federal pren-
deu preventivamente na 
manhã de ontem a chefe 
de gabinete do governador 
do Acre, Rosângela Gama, 
no âmbito de nova fase da 
Operação Ptolomeu - inves-
tigação que apura supostos 
crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro envolven-
do a cúpula do Executivo do 
Estado.

De acordo com a corpo-
ração, a ofensiva mira supos-
to conluio entre servidores, 
que, depois da primeira fase 
da operação - que fez buscas 
contra o governador Gladson 
Cameli (PP) -, teriam pratica-
do atos voltados à obstrução 
das apurações, “na tentativa 
de destruição de provas es-
senciais para a continuidade” 
das investigações.

Agentes ainda cumprem 
cinco mandados de busca e 
apreensão em endereços 
localizados em Rio Branco, 
capital do Estado, ligados 
aos supostos envolvidos no 
embaraço às investigações.

Assim como na primeira 
etapa da Ptolomeu, as ordens 
foram expedidas pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça, que, 

abriu um inquérito específi-
co para apurar suposto crime 
de obstrução de investigação 
de organização criminosa.

Quando a operação foi 
inicialmente aberta, na quin-
ta-feira passada, 16, a PF cum-
priu 41 mandados de busca 
e apreensão e um mandado 
de prisão nas cidades de Rio 
Branco (AC), Cruzeiro do Sul 
(AC), Manaus (AM) e Brasília 
(DF), sendo vasculhados in-
clusive o escritório do gover-
nador, o Palácio Rio Branco 
(sede do governo estadual) 
e a Secretaria da Casa Civil.

Os investigadores infor-
maram que o inquérito iden-
tificou um “grupo criminoso, 
controlado por empresários 
e agentes políticos ligados 
ao Poder Executivo estadual 
acreano, que atuavam no 
desvio de recursos públicos, 
bem como na realização de 
atos de ocultação da origem 
e destino dos valores sub-
traídos”.

Segundo a PF, as apura-
ções reuniram “vasto conjun-
to de elementos probatórios 
que demonstram o aparelha-
mento da estrutura estatal, 
com a finalidade de promo-
ver diversos crimes contra a 
administração pública”.

Acre: assessora do 
governador é presa

Operação Contágio

PF indicia 27 por desvios de R$ 40 mi 
da Saúde em cinco municípios de SP
Da Agência Estado

A Polícia Federal indi-
ciou 27 investigados no âm-
bito da Operação Contágio, 
apuração que mirou desvio 
de recursos da Saúde por 
meio de uma organização 
social que fechou contratos 
de mais de R$ 300 milhões 
com os municípios paulistas 
de Embu das Artes, Itapece-
rica da Serra, Hortolândia, 
São Vicente e Cajamar. Os 
investigadores estimam que 
mais de R$ 40 milhões foram 
desviados pelo esquema.

A corporação imputa aos 
investigados crimes de orga-
nização criminosa, lavagem de 
dinheiro, desvio de recursos 
públicos, superfaturamento 
em fornecimento de medica-
mentos, fraude em licitação e 
uso de documento falso.

Dois indiciados estão 
presos preventivamente por 
ordem do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região e dois 
médicos são considerados 
foragidos, diz a PF.

O relatório final do caso, 

de mais de 200 páginas, de-
talhou os passos da investi-
gação que durou quase dois 
anos, ouviu mais de 40 pes-
soas e contou com duas eta-
pas ostensivas - realizadas 
em abril e maio, com cumpri-
mento de mandados de pri-
são e de busca e apreensão.

Durante as diligências, 
a PF apreendeu mais de R$ 
700 mil em espécie em en-
dereços ligados aos investi-
gados, sendo que “boa parte” 
do dinheiro foi localizada em 
“um escritório bunker da 
própria OS”.

Além disso, a corpora-
ção confiscou uma lancha e 
diversos veículos de luxo. A 
Justiça Federal determinou 
o sequestro de imóveis lo-
calizados em condomínios 
fechados de alto padrão na 
Região Metropolitana de São 
Paulo e em praia de Ubatuba, 
no litoral paulista.

A conclusão das inves-
tigações da Operação Con-
tágio representa um ponto 
importante da meta traçada 
pelo delegado Rodrigo Bar-

tolamei, superintendente re-
gional da PF em São Paulo. 
Desde que assumiu o cargo, 
em abril passado, Bartolamei 
tem reiterado orientação a 
seus pares na linha de “su-
focar” organizações do cri-
me, não apenas por meio de 
prisões, mas também pelo 
confisco de bens e ativos.

A PF diz que a OS sob 
suspeita foi constituída “com 
documentos fraudulentos 
que permitiram que ela fos-
se contratada por diversos 
municípios”. Seu presidente 
era um jovem veterinário de 
28 anos, mas, segundo os in-
vestigadores, a empresa era 
efetivamente controlada por 
diversos médicos.

“Os integrantes da or-
ganização criminosa leva-
vam vidas luxuosas com os 
valores desviados da saúde 
pública e ostentavam suas 
mansões, carros esportivos, 
lancha, armas e pilhas de 
dinheiro em fotos e vídeos 
encontrados pela Polícia 
Federal. Um dos relógios 
apreendidos vale cerca de 

R$ 90 mil”, destacou a cor-
poração. Ainda de acordo 
com os investigadores, os 
integrantes da OS citada 
sacaram cerca de R$ 20 mi-
lhões em espécie com a es-
colta armada de um guarda 
civil municipal e sua mulher. 
Um dos saques foi acompa-
nhado pela PF, que observou 
o guarda esperar dentro do 
veículo enquanto sua mulher 
entrou em uma agência ban-
cária em São Roque, no inte-
rior paulista. Após o saque, 
ela se dirigiu a outro veículo, 
que então foi seguido por seu 
marido, diz a PF.

A corporação diz ter ob-
servado que grande quanti-
dade de valores foi transfe-
rida para outras empresas 
controladas pelo grupo in-
vestigado. Os investigadores 
apontam ainda que o inqué-
rito verificou que “uma gran-
de reforma na residência de 
um casal de médicos era paga 
com o dinheiro desviado”. O 
imóvel está avaliado em mais 
R$ 5 milhões e havia sido ad-
quirido em maio.
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Diretor da organização, Tedros Adhanom, alerta que “programas discriminatórios” tendem a prolongar a pandemia

OMS é contra a aplicação de 
doses de reforço de vacinas
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Agência Brasil

O diretor-geral da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom, advertiu on-
tem que nenhum país sairá da 
pandemia da Covid-19 com do-
ses de reforço de vacinas.

“Nenhum país poderá sair 
da pandemia com doses de 
reforço”, disse ele, que tem se 
manifestado reiteradamente 
contra a administração de do-
ses adicionais de vacinas contra 
a Covid-19 quando uma parte 
da população mundial, os mais 
pobres, espe-
cialmente na 
África, continua 
sem receber o 
imunizante.

Segundo 
o dirigente da 
OMS, que falou 
em entrevista 
coletiva virtual, 
os “programas 
indiscrimina-
dos de reforço” 
da vacinação “tendem a prolon-
gar a pandemia em vez de acabá
-la, desviando as doses disponí-
veis para países que já têm altas 
taxas de vacinação, dando assim 
ao vírus mais oportunidade de 
se espalhar e sofrer mutações”.

A advertência de Tedros 
Adhanom é feita quando vários 
países avançam com o reforço 
da vacinação contra a Covid-19 
com uma terceira dose. Israel de-
cidiu administrar a quarta dose 
a pessoas com mais de 60 anos 
e a profissionais de saúde por 

causa da variante Ômicron do 
novo coronavírus, considerada 
mais contagiosa.

O médico etíope destacou 
que as doses convencionadas 
das vacinas contra a Covid-19 
(duas doses) “continuam efi-
cazes” contra as variantes do 
SARS-CoV-2, incluindo a Ômi-
cron, e que “a grande maioria 
das internações e mortes são 
de pessoas não vacinadas e 
não de pessoas que não têm 
doses de reforço”.

Há uma semana, Tedros 
Adhanom disse que não havia 

“provas da 
eficácia das 
doses de re-
forço” contra a 
Ômicron, que 
se propaga ra-
pidamente, em 
ritmo sem pre-
cedentes.

De acordo 
com o comitê 
de peritos da 
OMS para a po-

lítica vacinal, pelo menos 126 
países deram instruções para 
a administração de uma dose 
de reforço ou para uma vacina-
ção suplementar (por exemplo, 
de crianças), dos quais 120 já 
iniciaram as campanhas de ino-
culação com esse propósito. A 
maioria dos países é rica.

A Covid-19 é uma doença 
respiratória causada pelo coro-
navírus SARS-CoV-2, detectado 
no final de 2019, em Wuhan, ci-
dade do centro da China, e que se 
disseminou pelo mundo.

Estado de emergência 

Filipinas declaram calamidade em 
seis regiões atingidas pelo tufão 
Agência Brasil

As Filipinas declara-
ram estado de calamidade 
em seis regiões afetadas 
pelo tufão Rai, que ma-
tou centenas de pessoas 
na semana passada, en-
quanto os serviços de 
salvamento prosseguem 
os esforços para chegar 
às áreas afetadas.

O presidente filipino, 
Rodrigo Duterte, formali-
zou a declaração de esta-
do de calamidade durante 

discurso semanal de ter-
ça-feira à noite, o que per-
mite aos governos locais 
utilizar os seus fundos de 
emergência para ajudar as 
comunidades devastadas 
pelo tufão.

A declaração permi-
te também controlar os 
preços das mercadorias, 
bem como acelerar os 
esforços de resgate e so-
corro nas regiões de Mi-
maropa, Visayas Central, 
Caraga, Visayas Ociden-
tal, Mindanao do Norte e 

Visayas Oriental, disse o 
presidente.

O tufão chegou na 
quinta-feira passada (16) 
com rajadas de vento de 
até 240 quilômetros por 
hora. Atravessou de leste 
para oeste, passando por 
cerca de nove ilhas onde 
causou danos significa-
tivos em casas e infraes-
truturas, além de deixar 
375 mortos e centenas de 
feridos, de acordo com nú-
meros da polícia.

De acordo com o Con-

selho Nacional de Redu-
ção e Gestão de Riscos de 
Catástrofes (NDRRMC), 
mais de 500 mil pessoas 
foram retiradas de suas 
casas e mais de 1 milhão 
foram afetadas pelo tufão.

O conselho informou 
que o Rai danificou mais 
de 15 mil casas, deixou 
239 localidades sem ele-
tricidade e causou danos 
em 67 estradas e nove 
pontes afetadas. Também 
afetou cinco aeroportos e 
122 portos marítimos.

Agência Brasil

A economia chinesa 
vai crescer 8% em 2021 e 
5,1% em 2022, segundo o 
Banco Mundial (BM), que 
reduziu as suas previsões 
para este ano em 0,5 ponto 
percentual, em compara-
ção com as projeções an-
teriores.

De acordo com o úl-
timo relatório publicado 
pela instituição, a atividade 
econômica do gigante asiá-
tico sofreu “forte recupera-
ção” no primeiro semestre 
de 2021, mas “arrefeceu 
rapidamente” no segundo 
semestre do ano.

O Produto Interno Bru-
to (PIB) abrandou no ter-
ceiro trimestre, de acordo 
com dados oficiais, crescen-
do 4,9% após avanços de 
18,3% e 7,9% nos dois pri-
meiros trimestres de 2021.

O Banco Mundial acre-
dita que o arrefecimento 
se deve a fatores como 
os surtos recorrentes de 
Covid-19, que “complica-
ram” a retomada do setor 
dos serviços, e a crescente 
regularização por parte das 
autoridades nos setores 
imobiliário e financeiro.

“Tudo isso levou a uma 
pressão descendente sobre 
o consumo e investimento 
privados, que foi compen-
sada por exportações mais 
fortes do que o esperado 
dada a robusta procura ex-
terna”. O relatório também 
cita as falhas de energia 
como um dos fatores que 

influenciaram o desempe-
nho econômico em 2021.

O Banco Mundial es-
pera que o PIB da China 
atinja 8% este ano, me-
nos 0,5 ponto do que nas 
suas previsões anteriores, 
e 5,1% em 2022 devido a 
“um efeito de base menos 
favorável e a uma menor 
contribuição para as ex-
portações”, ao qual devem 
ser somados “os esforços 
de desalavancagem do go-
verno”.

A agência indica que o 
país continuará com a sua 
política de “casos zero”, o 
que implica a imposição de 
restrições severas em áreas 
onde são detectados casos 
de Covid-19 ou a manuten-
ção de fronteiras pratica-
mente fechadas.

“Essa estratégia re-
quer medidas de conten-
ção contínuas, mas espera-
mos que a procura interna 
continue a ser retomada 
gradualmente”, afirma o 
relatório.

A instituição lembra, 
no entanto, que novas va-
riantes do coronavírus, 
como a Ômicron, poderiam 
levar a “mais restrições e 
maiores perturbações da 
atividade econômica”.

“Além disso, a econo-
mia chinesa é vulnerável 
a perturbações da cadeia 
de abastecimento, que po-
deriam ser mais persisten-
tes do que o esperado. Isso 
contribuiria para maiores 
pressões inflacionárias”, 
acrescenta o relatório.

Economia da China 
deverá crescer 8% 

Agência Brasil

O lançamento do teles-
cópio espacial James Webb 
voltou a ser adiado, desta vez 
de sexta (24) para sábado, dia 
de Natal, devido ao mau tem-
po na base europeia de Kou-
rou, na Guiana Francesa.

O lançamento estava pre-
visto para 24 de dezembro, às 
09:20 (horário de Brasília), 
mas foi adiado para o dia se-
guinte, entre as 12h20 e as 
12h52, devido às “condições 
meteorológicas adversas” na 
base de Kourou, informou em 
comunicado a Agência Espa-
cial Europeia (ESA).

O telescópio será lança-
do a bordo de um foguetão de 
fabricação europeia Ariane 5.

Há uma semana, mas 
devido a um problema de 
comunicação entre o te-
lescópio e o sistema do 
foguetão, o lançamento do 
novo telescópio, o maior e 
o mais potente enviado ao 
espaço, tinha sido adiado 
por dois dias, para a véspe-
ra de Natal.

O envio do James Webb 

Lançamento do telescópio espacial 
James Webb é adiado para sábado

para o espaço tem sido su-
cessivamente adiado, ano 
após ano. O telescópio, que 
resulta de uma colaboração 
entre a ESA e as agências 
espaciais norte-americana 
(Nasa), que lidera o projeto, 
e canadense (CSA), começou 
a ser desenvolvido há mais 
de 30 anos.

Os astrônomos espe-

ram com o telescópio, que 
deve o seu nome a um anti-
go dirigente da Nasa, obter 
mais dados sobre os primór-
dios do universo, incluindo 
o nascimento das primeiras 
galáxias e estrelas.

A astrônoma portugue-
sa Catarina Alves de Olivei-
ra, que trabalha no Centro 
de Operações Científicas da 

ESA na Espanha, é respon-
sável pela calibração de um 
dos instrumentos do James 
Webb. Engenheiros do ISQ 
- Instituto de Soldadura e 
Qualidade acompanham a 
segurança das operações de 
lançamento. O novo telescó-
pio é apontado como o su-
cessor do Hubble, em órbita 
há 31 anos.

O novo telescópio James Webb é apontado como o sucessor do Hubble, que está em órbita há 31 anos

Foto: Agência Brasil

O alerta da Organização 
Mundial de Saúde é feito 

quando vários países 
avançam com o reforço 
da vacinação contra a 

Covid-19
 Tedros Adhanom afirmou que campanhas de reforço terminam desviando doses disponíveis para países que já têm altas taxas de vacinação

Foto: Agência Estado
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Decreto anunciado pelo Município de João Pessoa desapropria imóvel e abre caminho para novos investimentos

Prefeitura da capital encerra 
impasse sobre Hotel Tambaú

Ibovespa 

-1,24%
R$ 5,668

-0,80%
R$ 6,422

-0,52%
R$ 7,571

-0,24%
105.243 pts

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Após meses de imbróglio 
judicial sobre quem deve ser o 
arrematante do Hotel Tambaú, 
iniciado no começo deste ano, o 
prefeito de João Pessoa, Cícero Lu-
cena, decidiu realizar desapropria-
ção do prédio localizado na orla 
da capital, transformando-o em 
patrimônio de utilidade pública do 
município. O Decreto 9.821/2021, 
que oficializa o início de uma nova 
fase para equipamento, foi anun-
ciado pelo gestor.

Cícero ava-
liou que o hotel 
já faz parte dos 
pontos turísticos 
de João Pessoa e 
não poderia con-
tinuar abando-
nado por conta 
dos impasses. 
Como existe a 
prerrogativa na 
Constituição do 
Estado para a 
possibilidade de desapropriação, 
a Prefeitura vai intervir de forma 
legal. “A gente percebe que o hotel 
é um patrimônio da cidade, da his-
tória da Paraíba, um equipamen-
to importante para o turismo da 
nossa capital. O objetivo da nossa 
ação é acabar com a briga jurídica 
e fazer um chamamento público 
de participação da iniciativa priva-
da e botar para funcionar o mais 
rápido possível”, destacou.

De acordo com o decreto, 
serão adotados atos de preser-
vação e conservação do imóvel, 
para que o hotel volte a fomentar o 
desenvolvimento turístico de João 
Pessoa. O procurador-geral do 
município, Bruno Nóbrega, des-
tacou que a Comissão Permanente 
de Avaliação e Desapropriação da 
Secretaria de Planejamento, jun-
to com a Procuradoria Geral, vai 
iniciar o processo indenizatório. 

O documento determina que 
os recursos destinados à aquisi-
ção do imóvel serão provenien-
tes do orçamento da Secretaria 

Municipal do 
Planejamento 
(Seplan-JP). 
“Será quantifi-
cado o valor do 
equipamento e 
notificado para 
que o proprietá-
rio se manifes-
te”, explicou o 
procurador do 
município.

Com esse ‘novo capítulo’ do 
Hotel Tambaú, os leilões que oca-
sionaram os impasses judiciais – 
e até mesmo o processo que foi 
aberto pelo Grupo A. Gaspar para 
contestar a posse do equipamen-
to pelo advogado paraibano Ruy 
Galdino – deverão ser finalizados. 
Ao que consta na empresa realiza-
dora do leilão, a De Paula Leilões, 
algumas parcelas estão em aberto. 
Além disso, até o momento ne-
nhuma melhoria foi feita no local.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Encerrei o meu ciclo de palestras em 2021, 
no dia 16 de dezembro, no “Seminário Rota Cariri 
Cultural – Entre Pedras e Veredas, um Caminho 
Empreendedor”.

Preparar essa palestra sobre Ecossistemas 
Criativos e Territórios Culturais, me fez refletir 
sobre as muitas transformações econômicas, 
sociais, culturais, locais e globais, de modelos 
de negócios e a necessidade de se promover o 
crescimento econômico sustentado e inclusivo, 
além de fomentar a inovação e promover 
oportunidades, com benefícios e empoderamento 
para todos.

No Cariri paraibano são os jovens 
que conversam com os novos tempos, com 
preocupações sociais e ambientais adequadas 
às novas economias criativa, colaborativa e 
compartilhada. Apesar das desigualdades sociais, a 
região também é lugar de oportunidades únicas.

Com um ecossistema criativo e abrangente, 
os novos negócios ganham força e condições 
adequadas para se desenvolverem e prosperarem. 
Ecossistema é um conjunto de comunidades 
e negócios que colaboram entre si para a 

sobrevivência coletiva. A colaboração aumenta as 
oportunidades de se identificar novas soluções e 
traz benefícios para se fortalecer competências e 
inovar, criar outros ecossistemas e uma economia 
local pujante e sustentável.

O território cultural do Cariri paraibano é um 
ambiente dinâmico, rico em convívio e diversidade, 
com características que o torna único e fascinante. 
É um verdadeiro ecossistema de ideias e inciativas 
que fomenta o empreendedorismo em rede, que 
ajuda e contribui para inovar e compartilhar 
valores junto aos pequenos negócios. 

São os empreendedores criativos da região 
que realimentam o ecossistema que desbrava o 
território da inovação e alavanca novos projetos, 
movidos pelo desejo de mudar a realidade local e 
contribuir para um mundo melhor. Nesse contexto, 
a economia criativa tem sido a base para a 
melhoria da autoestima da população, o bem-estar 
das comunidades e o desenvolvimento regional, 
inclusivo e sustentável.

“Rota Cariri Cultural - Entre Pedras e 
Veredas” é resultado de escolhas coletivas para 
atingir o melhor desempenho dos negócios 

e o fortalecimento da governança regional, 
compreendendo a união de doze municípios e 
que somam uma população estimada de 112.294 
habitantes (IBGE 2021), a saber: Monteiro, Prata, 
Congo, São João do Tigre, Camalaú, São Sebastião 
do Umbuzeiro, Caraúbas, Coxixola, Sumé, Serra 
Branca, Ouro Velho e Taperoá.

Cada um desses municípios tem o seu 
diferencial que já está no imaginário das pessoas e 
quando se fala em turismo criativo e colaborativo, 
destacam-se as modalidades de turismo religioso, 
turismo cultural e turismo de eventos, incluindo as 
festas populares. 

O turismo rural tem como principal atividade 
econômica a caprinocultura do Cariri paraibano e 
toda a sua cadeia produtiva, que vem somar com 
o território criativo, onde a cultura e a criatividade 
se complementam e geram oportunidades para os 
empreendedores.

Cariri paraibano possui um relevo apropriado 
ao turismo de aventura, com a paisagem única 
do bioma da caatinga, com a presença de lajedos, 
pedras e a flora de grande beleza. Além disso, 
vários municípios possuem sítios arqueológicos 

com pinturas rupestres.
A região configura-se como um celeiro 

cultural de artesanato e cultura popular, música, 
literatura, gastronomia, outras expressões 
culturais e a arquitetura original, com o colorido 
de suas casas conjugadas, geralmente bem 
preservadas.

No artesanato a tradição da renda renascença 
é reconhecida como importante patrimônio 
cultural há quase um século, passando de geração 
em geração, resistindo como uma das marcas 
culturais mais significativas na região. Além 
das rendas, também são produzidos no Cariri o 
artesanato em madeira, em cerâmica, em couro, 
brinquedos, bonecas de pano.

As atividades econômicas do Cariri paraibano 
têm conteúdo simbólico e expressivo para a 
produção de bens, serviços e experiências que 
interagem entre si e abrem espaço para novas 
formas de se criar negócios inovadores. Convido 
você a fazer uma imersão na região do Cariri, viver 
uma rica experiência de saberes, sabores e fazeres, 
capaz de atrair visitantes que se identificam com 
um ecossistema criativo e um território cultural.

Para o empresário do Grupo 
A. Gaspar, o engenheiro potiguar 
Ruy Gaspar, a ação da Prefeitura 
de João Pessoa foi louvável, so-
bretudo para tentar preservar o 
que ainda resta da estrutura do 
imóvel. “Essa foi uma atitude in-
teligente do prefeito, porque com 
essa saída vai ser possível botar o 
hotel para funcionar. Já que nosso 
processo no STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça) iria durar no 
mínimo dois anos”, comentou.

Ruy Gaspar, inclusive, pon-
derou que se não tivesse ocorri-
do essa especulação que cance-
lou o leilão inicial de fevereiro 
deste ano – no qual ele havia 
arrematado o imóvel por R$ 40,6 
milhões -, o novo equipamento 
já teria sido inaugurado. “Nossos 

planos eram ter proporcionado 
um ano novo inédito ao Hotel 
Tambaú, mas, infelizmente, pes-
soas entraram para especular e 
só atrapalharam”, avaliou o em-
presário, acrescentando que se-
gue interessado no empreendi-
mento a partir do chamamento 
público que será realizado.

A reportagem do Jornal 
A União tentou entrar em 
contato com o paraibano Ruy 
Galdino – que havia realizado 
evento em setembro deste ano 
uma cerimônia de posse para 
apresentar carta de arremata-
ção concedida pelo Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro – mas, 
não obteve respostas sobre o 
seu posicionamento sobre o 
decreto municipal. 

Empresário mantém interesse

Decisão do governo 
municipal inclui a 
realização de um 

chamamento público 
para parcerias com a 

iniciativa privada

Estabelecimento foi primeiro cinco estrelas de JP
Desde sua inauguração, 

em 11 de setembro de 1971, 
o hotel Tambaú passou a fa-
zer parte dos pontos turísticos 
de João Pessoa, sobretudo 
por sua arquitetura de forma 
circular. 

Quando estava em fun-
cionamento, era o único da 
capital paraibana que possuía 
cinco estrelas. Antes de seu 

fechamento, por decreto de 
falência, o imóvel pertencia 
à rede Tropical de Hotéis, da 
extinta empresa aérea Varig.

O empreendimento foi 
construído pelo Governo do 
Estado, do período de João 
Agripino, e inaugurado pelo 
ex-governador da Paraíba, 
Ernani Sátiro. Na época, a 
abertura do local reuniu au-

toridades de todo o país e 
colocou a capital paraibana no 
destino de luxo da sociedade.

O Hotel Tambaú está loca-
lizado na Avenida Almirante 
Tamandaré, Praia de Tambaú, 
conta com 173 apartamentos, 
lojas, espaços para exposições, 
jardins, equipamentos de lazer, 
saunas, auditórios para even-
tos e parque aquático.

Hotel Tambaú foi cenário de grandes eventos realizados em João Pessoa durante décadas, antes da crise que levou ao encerramento das atividades no local

Foto: Roberto Guedes
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Categoria faz assembleia hoje para avaliar a decisão e a possibilidade de paralisar totalmente as atividades do órgão

Auditores da Receita entregam 
cargos após cortes de verbas  
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Eduardo Gayer e 
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Os auditores da Receita 
Federal deram início a um mo-
vimento de entrega de cargos 
de chefia após a aprovação do 
Orçamento de 2022, que prevê 
cortes na verba destinada ao 
órgão e reajuste salarial ape-
nas a policiais federais, uma 
demanda direta do presidente 
Jair Bolsonaro (PL). De acordo 
com o Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita 
(Sindifisco), 324 profissionais 
da categoria já entregaram 
seus cargos comissionados, 
incluindo na Paraíba.

Segundo o Sindifisco, além 
do estado, já houve baixa de 
todos os dele-
gados em 10 
regiões fiscais 
do país: São 
Paulo, Rio de 
Janeiro, Es-
pírito Santo, 
P e r n a m b u -
co, Alagoas, 
Rio Grande 
do Norte, Rio 
Grande do Sul, 
Santa Catarina 
e Paraná.

A entrega de cargos de 
chefia em comissão não sig-
nifica que eles estejam pe-
dindo demissão - continuam 
exercendo suas funções como 
servidores concursados. Mas, 
sem gente na chefia, o órgão 
fica sem comando e as ativida-
des, comprometidas. De acordo 
com dados do Painel Estatís-
tico de Pessoal, um salário de 
auditor fiscal na Receita pode 
chegar a R$ 30.303,62.

A categoria fará uma as-
sembleia hoje e o indicativo do 
Sindifisco é para a entrega de 
todos os cargos de chefia e a 
paralisação total das atividades 
do órgão. “Vamos formalizar 
a entrega de cargos em todos 
os graus de hierarquia. Não 
é intenção, é entrega formal. 
Vamos deixar o órgão à deriva, 
e só cumprir questões admi-
nistrativas”, avisa o presidente 
do sindicato, Kleber Cabral. “É 
uma paralisação de meta zero, 
ou seja, cruzar os braços.”

O maior impacto do mo-
vimento deverá ocorrer nas 
aduanas, por onde só deverão 
passar com normalidade me-
dicamentos, carga viva e bens 
perecíveis. Os relatórios geren-
ciais deixarão de ser preenchi-
dos e gerentes de projetos do 
órgão também abandonarão 
seus postos. “Não vamos inco-
modar as pessoas no fim do 
ano. O viajante internacional 
não precisa se preocupar, por-
que não haverá mudança nas 
rotinas nos aeroportos”, pro-
mete Cabral.

O presidente do Sindifisco 
espera que o governo dê uma 
resposta à demanda dos audi-
tores ainda neste ano, apesar de 
o Orçamento de 2022 já estar 
aprovado pelo Congresso com 

um corte sig-
nificativo nos 
recursos do 
órgão. O sindi-
cato aproveita 
o movimento 
para cobrar 
também o de-
creto para re-
gulamentar o 
bônus variável 
da categoria - 
que atualmen-

te recebe um bônus fixo.
“Precisamos de uma res-

posta contundente em um 
curto espaço de tempo. O go-
verno terá de indicar como pre-
tende recompor o orçamento 
da Receita, precisamos desse 
compromisso. Há centenas de 
órgãos que gastam e quem tem 
o orçamento cortado é o órgão 
que arrecada”, reclama.

Efeito dominó
O secretário-geral da Con-

federação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal 
(Condsef), Sérgio Ronaldo da 
Silva, prevê um “efeito dominó” 
de entrega de cargos comissio-
nados no serviço público com 
a aprovação do orçamento. O 
texto destina R$ 1,7 bilhão para 
reajuste apenas de policiais fe-
derais, categoria importante 
para os planos de reeleição de 
Bolsonaro.

Procurada, a Receita infor-
mou que não vai se manifestar 
sobre o assunto.

Sindicato informou 
que pelo menos 324 

profissionais da categoria 
já teriam deixado as 

funções comissionadas, 
incluindo na Paraíba

Fundação Getulio Vargas

Confiança do consumidor fecha ano 
em queda apesar da alta neste mês 
Akemi Nitahara
Agência Brasil

O Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC), divul-
gado ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV Ibre), subiu 0,6 ponto 
em dezembro, ficando em 
75,5 pontos. Em médias 
móveis trimestrais, o índi-
ce variou 0,1 ponto, para 
75,6 pontos, depois de cair 
por três meses seguidos. No 
ano, o indicador fecha 2021 
em queda de 2,6 pontos.

A coordenadora das 
Sondagens do Instituto, 
Viviane Seda Bittencourt, 
explica que o ano foi difí-
cil, principalmente para os 
consumidores de menor 
poder aquisitivo, refletindo 
o aumento das diferenças 
sociais também no ICC.

“O descolamento entre 

a confiança dos consumido-
res de baixa renda dos de 
alta renda atingiu o maior 
nível da série dos últimos 
17 anos, principalmente 
em função da dificuldade 
financeira dos consumido-
res de menor nível de renda 
diante do quadro de desem-
prego, infla-
ção elevada 
e aumento 
do endivi-
damento”.

P a r a 
ela, o ano de 
2022 será 
“ d e s a f i a -
dor” para a 
melhora da 
conf iança 
do consumidor geral e tam-
bém para a “diminuição da 
desigualdade na percepção 
dos desafios econômicos 
por famílias com diferentes 
níveis de renda”.

Componentes
Entre os componentes 

do ICC, a quase estabilidade 
em dezembro foi influen-
ciada pela piora na avalia-
ção da situação corrente, 
enquanto houve melhora 
das expectativas. O Índice 
de Situação Atual (ISA) di-

minuiu 1,3 
ponto, para 
65,6 pontos, 
puxada pela 
deterioração 
da situação 
f inanceira 
das famílias.

A satis-
fação sobre 
as finanças 
p e s s o a i s 

caiu 2,9 pontos, atingindo 
59,2 pontos, o menor va-
lor desde abril deste ano. 
A percepção dos consumi-
dores sobre a situação eco-
nômica atual se manteve 

relativamente estável em 
72,8 pontos, uma alta de 0,3 
ponto. Segundo o FGV Ibre, 
os dois indicadores se man-
têm em patamares muito 
baixos na série histórica.

Expectativas
Já o Índice de Expecta-

tivas (IE) subiu 2 pontos, 
para 83,4 pontos. A prin-
cipal influência foi do in-
dicador que mede as pers-
pectivas sobre a situação 
financeira familiar, que 
subiu 5,5 pontos, ficando 
em 85,5 pontos.

O indicador das expec-
tativas sobre a situação eco-
nômica subiu 3,8 pontos, 
para 104,1 pontos, mas o 
ímpeto de compras para os 
próximos meses caiu 3,6 
pontos, para 62,8 pontos, 
a quarta queda consecuti-
va registrada na pesquisa 
realizada pela FGV.

2021
Ano termina com diminuição 
de 2,6 pontos no índice que 
avalia o consumo no país

Avaliação mostrou que o ano foi difícil, principalmente para os consumidores de menor poder aquisitivo, refletindo o aumento das diferenças sociais

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Vários setores da 
economia vêm passando 
por desafios por conta da 
pandemia. Mas o merca-
do imobiliário conseguiu 
driblar as dificuldades e 
teve um ano de 2021 com 
alta demanda. A projeção 
é de um crescimento de 
mais de 12% no Brasil 
em relação ao ano passa-
do, de acordo com esti-
mativa da Associação de 
Dirigentes de Empresas 
do Mercado Imobiliário 
(Ademi).

Para o ano de 2022, 
mesmo com a alta da Se-
lic, as expectativas são 
boas. De acordo com a 
Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção 
(CBIC) o setor poderá 
crescer 2%, desde que 
o Produto Interno Bru-
to (PIB) se expanda de 
0,5% a 1%. E a mudança 

no comportamento de 
consumo que a pande-
mia causou nas pessoas, 
é também um bom indi-
cativo para o setor. Cons-
trutoras como Alliance, 
por exemplo, mantém 
projeções positivas, de-
vido aos bons resultados 
dos seus mais recentes 
lançamentos em João 
Pessoa.

Demanda em alta
Para o diretor exe-

cutivo da Alliance, Hugo 
Montenegro, 2022 será 
de desafios, mas ele 
acredita que a demanda 
continuará em alta. 

“O cenário que vem 
se desenhando para 
2022 pode ser mais desa-
fiador, por dois fatores: a 
tendência de alta do ju-
ros e as eleições, que aca-
bam deixando as pessoas 

inseguras sobre o futu-
ro. Entretanto, acredito 
também que a demanda 
ainda continuará alta”, 
destacou. Para Montene-
gro, as pessoas mantêm 
o desejo de adquirir seu 

imóvel. “Dessa forma, as 
empresas que tiverem 
ofertando imóveis que 
estejam totalmente ade-
rentes às necessidades 
reais do cliente, vão con-
seguir vender. Principal-

mente, quem transmite 
credibilidade para seu 
cliente”.

Atrativo da capital
Famosa pelas praias, 

belezas naturais e quali-
dade de vida, João Pes-
soa tem atraído cada vez 
mais pessoas que dese-
jam investir na capital 
paraibana. Bairros como 
Altiplano, Cabo Branco 
e as praias de Ponta de 
Campina e Intermares, 
na vizinha Cabedelo, têm 
ganhado destaque para 
quem procura um novo 
imóvel.

Recentemente, João 
Pessoa foi eleita a melhor 
cidade do Brasil para se 
morar após aposentado-
ria, segundo o Canal Mais 
50, que tem mais de 256 
mil inscritos. Empreen-
dimentos localizados à 

beira-mar têm sido cada 
vez mais procurados. 
Além de estar a poucos 
minutos da praia, com 
uma vista incrível, tam-
bém é possível ter acesso 
a restaurantes, bancos, 
shoppings, bares, super-
mercados, perto quando 
for conveniente.

Muitas vezes a pro-
cura por esses imóveis 
têm relação com sua ver-
satilidade – um imóvel 
recém adquirido pode 
ser utilizado para mo-
rar, alugar, construir ou 
reformar. Investimentos 
no setor mantêm, assim, 
a garantia de retorno do 
dinheiro investido por 
meio da constante pro-
cura.

Por isso, o mercado 
mantém a expectativa de 
bons resultados no pró-
ximo ano no estado.

Mercado imobiliário mantém otimismo 
Camex 
zera taxa 
de bens de 
informática
Sandra Manfrini
Agência Estado

O Comitê Executivo de 
Gestão da Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) 
zerou alíquotas do Imposto 
de Importação incidentes 
sobre vários bens de capital 
e bens de informática e tele-
comunicações. As resoluções 
estão publicadas na edição 
de ontem do Diário Oficial da 
União e as novas alíquotas do 
imposto entram em vigor em 
sete dias.

Os itens atendidos são 
máquinas e equipamentos in-
dustriais, todos na condição 
de ex-tarifários, regime que 
consiste na redução temporá-
ria da taxa de importação de 
bens de capital, de informáti-
ca e telecomunicação, quando 
não houver produção nacio-
nal equivalente dos itens.

Projeção é de um 
crescimento em torno de 
12% este ano, resultado 

obtido com as boas 
vendas mesmo com a 
pandemia de Covid-19
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Em cinco deles, foram registradas mortes relacionadas ao vírus A H3N2 e outros cinco monitoram os casos

Surto de influenza avança no 
Brasil e já atinge 10 estados
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José Maria Tomazela 
Agência Estado

Os surtos de gripe cau-
sados pelo vírus influenza A 
H3N2 se espalham pelo país e 
já atingem ao menos 10 esta-
dos. Em cinco - Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Bahia, Pernam-
buco e Paraná - foram registra-
das mortes pela doença. Houve 
óbitos pelo influenza também 
em Alagoas, mas ainda não se 
sabe o subtipo do vírus. Es-
pecialistas relacionam a alta 
de casos à baixa cobertura da 
vacina contra a gripe este ano, 
por causa da pandemia de Co-
vid. A alta da doença também 
foi registrado em São Paulo, 
Pará, Amazonas e Rondônia.

O estado de São Paulo re-
gistrou 50 óbitos por influenza 
de janeiro até 10 de dezembro 
deste ano, segundo a Secretaria 
da Saúde do Estado. No total, 
houve 665 casos de síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG) por influenza. A pasta 
não informou os subtipos do 
vírus. No ano passado todo, 
houve 713 casos e 54 mortes. 
Conforme a pasta, os dados são 
preliminares, já que desde o dia 
9 de dezembro os sistemas fede-
rais de informação, incluindo o 
Sivep Gripe, estão indisponíveis, 
prejudicando a atualização das 
estatísticas estaduais.

Óbitos
Ao menos 74 pessoas 

ficaram doentes e duas mor-

reram após serem infectadas 
pelo vírus da influenza A H3N2 
no Espírito Santo, segundo a 
Secretaria Estadual da Saú-
de (Sesa). A 
pasta diz que 
ainda não há 
confirmação 
de que se trata 
da nova cepa 
Darwin que já 
circula em ou-
tros estados. 
É esperado o 
resultado do 
s e q u e n c i a -
mento genético das amostras 
enviadas à Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Já a Bahia teve duas mor-
tes pelo vírus do subtipo H3N2. 

Os casos se concentram na ca-
pital, Salvador, onde o número 
de pessoas doentes saltou de 
170 para 238 nos três últimos 

dias. Do total, 
209 casos são 
do H3N2.

Em Per-
nambuco,  o 
governo con-
firmou ante-
ontem a pri-
meira morte 
por influenza A 
H3N2. O óbito 
aconteceu no 

domingo e a vítima era mo-
radora de Recife. O estado já 
totaliza 43 casos da doença - 
oito graves.

Alagoas confirmou uma 

alta de casos e mortes pelo 
vírus da gripe. Este ano, até 
dezembro, são 21 casos con-
firmados e três mortes, contra 
só oito casos e uma morte em 
2020. A Secretaria da Saúde diz 
que ainda não foi identificado o 
subtipo que causou os óbitos.

A Secretaria de Saúde do 
Paraná confirmou na segun-
da-feira (20) a morte de uma 
paciente de 77 anos pelo in-
fluenza H3N2. O estado con-
tabilizou 20 casos. O Minis-
tério da Saúde determinou a 
implantação de um sistema de 
vigilância epidemiológica da 
influenza em todo o território 
nacional, incluindo a Vigilância 
de Síndrome Gripal (SG) em 
unidades sentinelas.

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

O Diário Oficial da União 
publicou, na edição de on-
tem, a portaria do Ministé-
rio da Educação (MEC) que 
estabelece normas para a 
execução do Bolsa-Forma-
ção, no âmbito do Programa 
Nacional de Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec).

Além de “expandir, in-
teriorizar e democratizar” a 
oferta de cursos de educação 
profissional técnica e de cur-
sos e programas de formação 
inicial, continuada ou qualifi-
cação profissional, o Pronatec 
busca estimular articulações 
visando à geração de traba-
lho, emprego e renda. Para 
tanto, disponibiliza bolsas 
com vistas à formação de es-
tudantes e de trabalhadores.

Na portaria, são apre-
sentadas as modalidades 
de bolsa e os públicos que 
poderão ser beneficiados. 
O texto descreve os perfis 
que têm prioridade – como 
é o caso de estudantes da 
rede pública (inclusive da 
educação de jovens e adul-
tos [EJA]); trabalhadores 
e beneficiários (titulares e 

dependentes) de programas 
de transferência de renda, 
entre outros.

Inclusão
O programa estimula 

também a participação de 
pessoas com deficiência, po-
vos indígenas, comunidades 
quilombolas, adolescentes e 
jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas e 
mulheres responsáveis pela 
unidade familiar beneficiá-
rias de programas federais 
de transferência de renda.

Também são conside-
rados prioritários trabalha-
dores beneficiados pelo pro-
grama Seguro-Desemprego, 
em cursos de qualificação 
profissional. Vagas não ocu-
padas pelo público prioritá-
rio poderão ser preenchida 
por outros públicos.

Além de detalhar agen-
tes e parceiros do progra-
ma, bem como as respecti-
vas competências e formas 
como deverão ser efetuados 
os pagamentos pelos cursos 
a serem ofertados, a portaria 
detalha aorganização de cur-
sos e vagas, os certificados e 
o perfil de instituições que 
poderão ofertar cursos.

MEC publica normas 
de bolsas do Pronatec

Ministério da Saúde 
determinou a 

implantação de um 
sistema de vigilância 
epidemiológica da 

influenza em todo país

Especialistas relacionam a alta de 
casos à baixa cobertura da vacina 
contra a gripe por causa da Covid

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil 

O Ministério da Saúde 
inicia hoje a consulta pública 
que coletará manifestações 
da sociedade civil sobre a 
vacinação contra a Covid-19 
em crianças com idade de 5 
a 11 anos. A vacina da Pfizer 
para essa faixa etária foi au-
torizada recentemente pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O período 
de consulta  vai até o dia 2 de 
janeiro de 2022.

As con-
t r ib uições 
devem ser 
enviadas por 
meio do en-
dereço eletrô-
nico https://
www.gov.br/
saude/pt-br. 
Nessa pági-
na, está dis-
ponível a do-
cumentação 
relativa à consulta pública, 
conforme publicado no Diário 
Oficial da União.

Anvisa
Após a aprovação da va-

cina para crianças, diretores 
e servidores da Anvisa pas-
saram a receber ameaças de 
morte. Por isso, a agência pe-
diu investigações e proteção 
policial para os servidores 
ameaçados.

De acordo com a Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR), o Ministério Público 
Federal no Distrito Federal e 
no Paraná [primeira instância] 
está atuando no caso, com o 
apoio da Polícia Federal.

Ainda segundo a PGR, até 
o momento os procuradores 
não encontraram indícios do 
envolvimento de pessoas com 
prerrogativa de foro, o que le-
varia o caso para a instância 
superior, que é a própria PGR.

Decisão
Em live em redes sociais, 

feita no dia 16, o presidente 
Jair Bolsonaro informou ter 
pedido o “nome das pessoas 
que aprovaram a vacina para 
crianças a partir de 5 anos”. 
“Queremos divulgar o nome 

dessas pes-
soas para 
que todo 
mundo tome 
conhecimen-
to de quem 
foram essas 
pessoas e 
forme seu 
juízo”, disse 
o presidente.

No últi-
mo dia 18, o 

ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, afirmou que a de-
cisão do governo sobre a va-
cinação de crianças de 5 a 11 
anos será tomada no dia 5 de 
janeiro, após audiência e con-
sulta públicas. Em conversa 
com jornalistas, Queiroga dis-
se que a autorização da Anvisa 
não é decisão suficiente para 
viabilizar a vacinação para 
esse grupo.

“A introdução desse pro-
duto dentro de uma política 
pública requer uma análise 
mais aprofundada. E, no caso 
de imunizantes, a análise téc-
nica é feita com o apoio da 
Câmara Técnica Assessora de 
Imunizações”, disse Queiroga.

Saúde inicia consulta 
sobre vacina infantil

A partir de hoje

Receita abre consulta a lote residual 
de restituição do Imposto de Renda

Cerca de 175 mil con-
tribuintes que haviam caído 
na malha fina e acertaram as 
contas com o Fisco receberão 
R$ 285 milhões na próxima 
semana. A Receita Federal 
abre hoje consulta ao lote re-
sidual do Imposto de Renda 
Pessoa Física de dezembro.

A consulta pode ser feita 
a partir das 10h, na página da 
Receita Federal na internet. 
Basta o contribuinte clicar em 
“Meu Imposto de Renda” e, 
em seguida, no botão “Con-

sultar a Restituição”. Também 
é possível fazer a consulta no 
aplicativo da Receita Federal 
para tablets e smartphones.

O pagamento será feito 
em 30 de dezembro, na con-
ta informada na declaração 
do Imposto de Renda. O lote 
contempla tanto restituições 
da malha fina deste ano como 
de anos anteriores. Ao todo, 
174.482 contribuintes des-
te ano foram contemplados. 
Desse total, 124.715 envia-
ram a declaração até 22 de 
novembro e quitaram as 
pendências com o Fisco. Há 
ainda 11.367 contribuintes 

cuja maior fonte de renda 
seja o magistério, 4.183 ido-
sos acima de 80 anos e 3.351 
com alguma deficiência física 
ou mental ou doença grave.

Fora da lista
Caso o contribuinte não 

esteja na lista, deverá entrar 
no Centro Virtual de Aten-
dimento ao Contribuinte 
(e-CAC) e tirar o extrato da 
declaração. Se verificar uma 
pendência, pode enviar uma 
declaração retificadora e es-
perar os próximos lotes da 
malha fina.

Se, por algum motivo, a 

restituição não for depositada 
na conta informada na decla-
ração, como no caso de conta 
desativada, os valores fica-
rão disponíveis para resgate 
por até um ano no Banco do 
Brasil. Nesse caso, o cidadão 
poderá agendar o crédito em 
qualquer conta bancária em 
seu nome, por meio do Portal 
BB  ou ligando para a Central 
de Relacionamento do ban-
co, nos telefones 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos).

Iniciativa vai coletar 
manifestações da 

sociedade civil sobre 
a vacinação contra a 
Covid-19 em crianças 

de 5 a 11 anos

Enquanto o governo pro-
mete mobilizar esforços para 
passar no Congresso Nacional 
em 2022 a abertura do mer-
cado brasileiro de apostas e 
loterias, a Federação Nacional 
das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal 
(Fenae) já começou a procu-
rar grupos de parlamentares 
para tentar barrar a iniciativa. 
O argumento dos funcioná-
rios é de que a competição 
faria a instituição perder re-
cursos, além de reduzir os re-

passes dos valores dos jogos 
para a seguridade social.

O Ministério da Econo-
mia estima que o dinheiro 
movimentado em apostas 
possa triplicar nos próximos 
10 anos com o fim do mono-
pólio da Caixa. No ano passa-
do, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) já decidiu que os 
Estados e o Distrito Federal 
podem ter suas próprias lo-
terias, mas até o momento os 
governos regionais não pas-
saram das fases de estudos 
sobre os modelos que preten-
dem adotar. Enquanto isso, 

o governo prepara a regula-
mentação dos jogos privados, 
de olho em aportes bilioná-
rios de grupos estrangeiros.

Investimentos
Enquanto o mercado de 

loterias segue em alta, o re-
torno dos valores apostados 
para a sociedade também 
tem aumentado. De janeiro a 
setembro deste ano, R$ 6,35 
bilhões foram revertidos para 
políticas sociais, um aumento 
de 11% em relação ao mesmo 
período de 2020. A maior par-
te desses recursos está “ca-

rimbada”, ou seja, diretamen-
te ligada à seguridade social 
e áreas como educação, segu-
rança e fomento ao esporte.

Já o presidente da Fenae, 
Sergio Takemoto, alerta que 
a privatização do segmento 
pode resultar em perda de 
mais da metade das verbas de 
loterias destinadas a políticas 
públicas. Atualmente, em tor-
no de 40% dos lucros da Cai-
xa Loterias são investidos em 
iniciativas sociais. Ele lembra 
que a modelagem de conces-
são da Lotex reduzia essa fatia 
de repasses para 16%.

Funcionários da Caixa prometem lutar 
contra fim do monopólio nas loterias

Wellton Máximo  
Agência Brasil

Agência Estado
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Bebês internados no Edson Ramalho, em João Pessoa, foram fantasiados para participar de ensaio fotográfico
Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Hospital faz surpresa natalina a 
famílias de recém-nascidos na UTI

A Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal do Hospi-
tal da Polícia Militar General 
Edson Ramalho (HPMGER) 
promoveu durante a manhã 
de ontem (22) um ensaio 
fotográfico natalino para os 
bebês prematuros que estão 
no hospital. São 16 leitos na  
unidade neonatal com 12 be-
bês internados e todos eles 
participaram fantasiados com 
roupinhas de Papai Noel.  

A ação acontece desde 
2019 e tem o objetivo de levar 
para as famílias e aos bebês 
conforto, amor e o clima de Na-
tal. Uma das mães surpreendi-
das no evento foi a dona de 
casa, Maria da Conceição Silva, 
da cidade de Mamanguape, 
que está na UTI Neonatal com 
o filho Maximiliano Silva, com 
12 dias de vida. 

Ela conta que seu bebê 
nasceu no tempo correto 
(nove meses), mas não desen-
volveu uma veia no coração e 
agora aguarda o resultado dos 
exames para definir a realiza-
ção ou não de uma cirurgia.  E 
ao chegar na UTI, encontrou 
seu filho vestido com roupas 
natalinas, o que lhe trouxe 
uma sensação boa em meio 
às dificuldades que ela está 
passando.

“Este é meu segundo fi-
lho. A equipe me tratou muito 
bem e me fizeram essa surpre-
sa. Vendo ele assim vestidinho 
tão lindo me sinto um pouco 
mais feliz e gerou também es-
perança.  Meu desejo de Natal 
é sair daqui com ele 100% 
saudável”, afirma. 

A Unidade Neonatal do 
Edson Ramalho possui 16 
leitos, sendo 12 com  bebês 

Fotos: Roberto Guedes

Vestidos de papai e mamãe Noel, bebês emocionaram todos que foram à UTI; gerente de enfermagem Laura Diniz explica que as roupas são higienizadas com produtos específicos

A ação acontece desde 
2019 e tem o objetivo de 
levar para as famílias e 

aos bebês conforto, amor 
e o clima de Natal

internados. Com isso, são 10 
leitos na UTI Neonatal, sete 
ocupados por crianças em 
estado mais grave. Estes são 
prematuros ou com alguma 
doença relacionada à gestação 
ou parto e por isso, necessitam 
de cuidados intensivos como 
crianças cardiopatas ou que 
precisam de suporte de oxi-
gênio.

Além disso, são quatro 
leitos na Unidade de Cuidado 
Intermediário Convencional, 
com três bebês internados. 
Desta vez, são crianças que já 
tiveram alta da UTI e foram 

encaminhados para este setor 
por estarem em  estado menos 
grave, mas que ainda precisam 
dos mesmos cuidados diários. 

Por último, existe a Uni-
dade de Cuidado Interme-
diário Canguru onde estão as 
crianças que atingem o peso 
adequado e estão mais está-
veis.  Nesta fase, elas ficam o 
tempo todo com a mãe para a 
amamentação e outros apren-
dizados, se programando para 
a alta e finalmente irem para 
casa. Esta área tem dois leitos, 
todos ocupados.

No ensaio especial de 

Natal, os pacientes da UTI e 
do Convencional fazem fotos 
na incubadora. Já os da Área 
Canguru podem fazer fotos 
com a mãe. Para a médica neo-
natalogista Fernanda Dalla, 
esta iniciativa é importante e 
faz bem para o bebê, a famí-
lia e para a própria equipe. 
“Às vezes é uma internação 
prolongada, com dias difíceis. 
Então quando a mãe entra na 
UTI e vê o bebezinho vestido 
de Papai Noel, de presente, 
todo arrumadinho, isso dá um 
conforto maior para a família”, 
defendeu.

Ela acrescenta que a ação 
promove mais esperança e 
para a equipe é um cuidado 
mais humanizado, especial-
mente em meio aos desafios 
diários. “Esse evento de colo-
car as roupinhas nos bebês é 
feito em toda a nossa Unida-
de Neonatal, nos três setores. 
Tudo é feito com muito cari-
nho e dentro de todas as nor-
mas de segurança”, completou. 

A médica lembra que se 
a criança está em UTI e a mãe 
tem alta ela tem a opção de ir 
para casa ou para a Casa das 
Mães, local anexo ao hospital 

para que elas possam acompa-
nhar os bebês mais de perto. 
Desta forma, as mães que esta-
vam com seus filhos também 
receberam lembranças duran-
te a ação de Natal.

O momento é mais uma 
das ações de humanização 
que o Hospital da Polícia Mi-
litar General Edson Ramalho 
desenvolve e que envolve di-
versos setores da unidade de 
saúde. São aproximadamente 
10 ações, entre elas está a “la-
tinha dos sentimentos” com 
várias memórias e informa-
ções dos primeiros momentos 
do bebê que é entregue na alta 
hospitalar.  

Este mês a Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal 
do Edson Ramalho comple-
tou 12 anos de existência. Já 
estiveram no local mais de 
3,5 mil recém-nascidos des-
de a sua implantação. Entre 
as características defendidas 
pela equipe da UTI é o cui-
dado humanizado para que 
sejam acolhidas não apenas 
as crianças, mas também os 
familiares.

A unidade atende ges-
tantes da cidade de João Pes-
soa e da Paraíba inteira, além 
de pacientes dos estados de 
Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. A equipe é composta 
por médicos, enfermeiros, 
técnicos, fisioterapeutas e fo-
noaudiólogos.

Todas as roupas usadas nos prematuros passaram por um controle rigoroso
As roupinhas que foram 

usadas nos bebês foram con-
feccionadas com materiais es-
pecíficos pela equipe da UTIN 
e passaram antes por um pro-
cesso de controle de segurança 
para que este momento seja 
adequado para os pequenos. 
Desde segunda-feira elas já 
foram esterilizadas individual-
mente e ontem foram vestidas 
antes das 9h. “As roupas são 
confeccionadas, higienizadas, 

lavadas na hotelaria do hospital 
com produtos específicos para 
desinfecção e são ainda esteri-
lizadas. Tudo é validado porque 
a gente coloca a humanização 
agregada a segurança do pa-
ciente”, explicou a gerente de 
enfermagem da UTI Neonatal, 
Sargento Laura Diniz.

Sobre a confecção das rou-
pinhas,a médica Fernanda Dal-
la acrescenta que elas são este-
rilizadas com materiais próprios 

porque muitos pacientes são 
prematuros, com menos de um 
quilo o que necessita um cuida-
do maior para que eles vistam 
algo apropriado para evitar in-
fecções. O principal, segundo a 
neonatologista, é a segurança 
das crianças internadas.

“A gente procurou um ho-
rário principalmente que as 
mães estivessem aqui, senão 
não teria sentido, que  não fos-
se um horário da dieta nem 

estivessem fazendo algum pro-
cedimento para que a mãe e 
a equipe pudessem curtir esse 
momento”, esclareceu a espe-
cialista. 

Novo equipamento
Ainda durante a ação, a 

unidade de saúde recebeu três 
equipamentos de fototerapia  
que segundo a gerente de en-
fermagem da UTI Neo, auxilia 
no tratamento da icterícia neo-

natal, problema que faz a pele 
do bebê ficar amarelada. 

Segundo Fernanda Dal-
la, trata-se de uma tecnologia 
mais avançada que irá ajudar 
bastante na luta pela vida dos 
bebês. “ São aparelhos de foto-
terapia e quando eles estiverem 
com  icterícia neonatal ficarão 
tomando banhos de luz, para 
reduzir a icterícia. É um equipa-
mento muito importante para a 
gente”, concluiu. 

Agricultora de assentamento recebe 
prêmio nacional por corante natural

A utilização comercial 
de uma planta que existe 
em abundância na região do 
Cariri paraibano, mas que, 
geralmente, não costuma ser 
utilizada pelos agricultores, 
promete gerar renda e digni-
dade para famílias assentadas 
da reforma agrária.

O “ouro azul”, como já 
começou a ser conhecido o 
corante natural obtido a par-
tir da Anileira, espécie vegetal 
também conhecida como Anil, 
já rendeu um prêmio nacional 
à agricultora assentada e em-
preendedora criativa Josivane 
Caiano da Silva, de 43 anos, 

presidente do assentamento 
Santa Catarina, no municí-
pio de Monteiro, no Cariri da 
Paraíba.

A agricultora recebeu o 
Prêmio Mérito Agropecuário 
deputado Homero Pereira pe-
las pesquisas com pigmenta-
ções naturais que ela realiza 
desde 2019. A cerimônia de 
entrega do prêmio foi reali-
zada na Câmara dos Deputa-
dos, por meio da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento 
Rural, em 27 de outubro, com 
transmissão ao vivo pelo ca-
nal da Câmara no YouTube e 

pela página da comissão.
Josivane desenvolveu o 

projeto de tingimento natural 
de tecidos com o corante ex-
traído da Anileira em parceria 
com o Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa).

Ela contou que não espe-
rava receber o prêmio porque 
havia muitos projetos concor-
rendo. “É uma honra muito 
grande pra mim, que moro em 
uma área de assentamento 
rural. Esse projeto vai gerar 
renda para várias famílias 
com uma planta que a gente 
não utilizava para nada, as-
sim como o algodão que já 

plantamos no assentamento”, 
afirmou Josivane.

Produção simples
Josivane conseguiu, uti-

lizando materiais simples, 
como água e folhas e talos da 
planta, produzir o pó de anil 
com três tonalidades diferen-
tes de azul.

O processo desenvolvido 
pela agricultora é fácil e pode 
ser replicado em grande es-
cala em toda a zona rural da 
região. “A planta cresce rápi-
do e, em até 28 dias após a 
colheita, já podemos colher 
novamente”. Trabalho foi desenvolvido com apoio do Instituto Nacional do Semiárido

Foto: Divulgação



Botafogo, Campinense e Sousa contabilizam recursos por participação na Copa do Nordeste e Copa do Brasil

Os clubes paraibanos que 
vão disputar as grandes compe-
tições de 2022 já contabilizam 
as projeções de receitas, após a 
divulgação de cotas pelas parti-
cipações na Copa do Nordeste 
e Copa do Brasil na próxima 
temporada. Somadas as cotas, 
as equipes paraibanas inseridas 
no cenário das competições re-
gionais e nacionais irão receber 
em torno de R$ 4,34 milhões.

Botafogo, Sousa e Campi-
nense são os clubes paraibanos 
que irão disputar a Copa do 
Nordeste e já sabem quanto 
irão receber de receitas de 
cotas por participação na pri-
meira fase no maior torneio 
regional de clubes do Brasil. 
Os números foram apresenta-
dos, numa reunião em Recife, 
na última terça-feira (21) com 
os valores que cada clube vai 
receber por participarem da 
19º edição.

Botafogo e Campinense 
estavam presentes no grupo 
3 do cotistas da próxima edi-
ção e cada um vai embolsar a 
quantia de R$ 1,29 milhão. Já 
o Sousa, grupo 4, vai receber 
R$ 640 mil. 

Os três clubes poderão 
incrementar mais receitas de 
cotas ao longo da competição, 
desde que passem de fases. 
Se chegarem as quartas de 
final terão mais R$ 300 mil. As 
semifinais têm cota de R$ 350 
mil. Se for campeão receberá 
R$ 1 milhão, cabendo ao vice 
R$ 500 mil.

A Confederação Brasileira 
de Futebol ainda não divulgou 
os valores de cotas por par-
ticipação na Copa do Brasil 
de 2022, porém, levando em 
consideração os valores pagos 
este ano, Campinense e Sousa 
podem embolsar nos cofres 
mais R$ 540 mil por serem os 
representantes paraibanos na 
edição de 2022.

Sobre a receita de R$ 1,29 
milhão garantida pela partici-
pação na Copa do Nordeste, a 
diretoria do Botafogo projeta 
um gasto de receitas dentro da 
realidade do clube, buscando o 
equilíbrio financeiro em 2022. 
“Desse valor a ser recebido pela 
participação na Copa do Nor-
deste, R$ 87 mil serão descon-
tados, pois ja recebemos esse 
valor como adiantamento pela 
participação na fase preliminar 
e R$ 120 mil serão destinados a 
pagamentos de INSS. O restan-
te do valor iremos receber em 
três parcelas  até o mês de mar-
ço. A nossa meta é estabelecer 
uma folha salarial com média 
de R$ 220 mil. Estamos em 
negociação para buscar patro-
cinadores e estabelecermos um 
equilíbrio de receitas, levando 
em consideração a projeção 
de gastos e arrecadação para 
o ano de 2022”, comentou Ale-
xandre Cavalcante, presidente 
do Botafogo.

Nos cofres do Campinense 
a estimativa de premiação pela 
participação na Copa do Nor-
deste e na Copa do Brasil será 
em torno de R$ 1,85 milhão. De 
acordo com o presidente Danilo 
Maya, o clube ainda precisa 
avaliar as situações de balanço 
de receitas para fazer uma pro-
jeção de gastos na temporada 
de 2022.

“Ainda não rebemos valo-
res referentes à premiação da 

Copa do Nordeste. Já em relação 
à Copa do Brasil, recebemos 
uma antecipação e estamos 
aguardando uma sinalização 
da CBF para concluir o restante 
do valor. Precisamos entender 
ainda como irá funcionar toda 
a logística, inclusive, com gastos 
extras para poder fazer uma 
projeção de custos. Atualmente 
a nossa folha salarial gira em 
torno de R$ 230 mil mensais, 
algo que pode aumentar, já que 
ainda estamos em busca de, 
pelo menos, duas contratações”, 
avaliou.

Quem de fato está otimista 
para a próxima temporada 
é o Sousa, já que o clube vai 
embolsar R$ 1,2 milhão, por 
premiação paga por partici-
pação na Copa do Nordeste e 
Copa do Brasil. “A expectativa 
é de formamos um grande 
elenco em 2022. Recebemos 
um adiantamento junto à CBF 
em relação a Copa do Brasil, 
no valor de R$ 400 mil para 
arcar com os gastos da equipe 
no Campeonato Brasileiro Série 
D, deste ano. Estamos fechando 
a parceria de um patrocinador 

master para que possamos ter 
uma noção real de quanto te-
remos de receita. A nossa ideia 
é manter uma folha salarial em 
média de R$ 120 mil”, disse 
Aldeone Abrantes, presidente 
do clube.

Conhecidos os valores de 
premiações por cotas, os re-
presentantes paraibanos ago-
ra vão brigar pela premiação 
máxima do torneio. E para isso 
trabalham seus respectivos pla-
nejamentos para a disputa da 
competição. O Botafogo anun-
ciou na última terça-feira (21) 

o seu oitavo reforço, o meia An-
derson Paraíba, jogador de 30 
anos que chega para compor o 
elenco comandado por Gerson 
Gusmão. O maior participante 
paraibano no torneio chega à 
sua 18ª edição. Em 2019 conse-
guiu o vice-campeonato e segue 
em busca de seu primeiro título.

O Campinense intensifica a 
seu trabalho de pré-temporada. 
Há quase duas semanas já rea-
liza trabalhos com 24 atletas. O 
clube foi campeão da Copa do 
Nordeste em 2013 e vice em 
2017. Ainda busca a contra-

tação de um lateral-esquerdo 
e um atacante para fechar o 
elenco que vai disputar várias 
competições.

O “Dinossauro”, por sua 
vez, chega à segunda partici-
pação no torneio. A primeira foi 
em 2013. O clube sertanejo ini-
ciou esta semana o seu trabalho 
de pré-temporada com todos 
os 22 atletas que compõem o 
elenco do alviverde. A competi-
ção regional, que pela primeira 
vez terá a participação de três 
clubes paraibanos, começa no 
dia 22 de janeiro.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Clubes paraibanos vão receber
R$ 4,34 milhões de cotas em 2022
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Eliminatórias
O Brasil vai abrir a 15a rodada das Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022 contra o Equador, na 
altitude de Quito, no dia 27 de janeiro. Página 23
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Reunião, em Recife, que confirmou 
as cotas dos clubes na Copa do 
Nordeste e as diretrizes para a 
realização de mais uma edição 

A final da Copa do Nordeste de 2019, 
ano em que o Botafogo fez a sua 
melhor camnpanha, foi disputada 
em João Pessoa, no Almeidão



Esportes

Derrota para o Minas Tênis Clube mantém equipe entre os classificados, faltando quatro jogos para a definição

A Unifacisa caiu uma po-
sição na tabela de classifica-
ção após a derrota de 71 a 
68 para o Minas Tênis Clu-
be na última terça-feira, em 
Belo Horizonte, mas segue 
na briga por vaga na Super 8, 
torneio que vai reunir, entre 
os dias 15 e 22 de janeiro, os 
oito melhores times do pri-
meiro turno do NBB, valendo 
vaga na Basketball Cham-
pions League Américas. E 
será disputado em formato 
de mata-mata, com sete par-
tidas eliminatórias (quatro 
de quartas de final, duas se-
mifinais e uma final)

A derrota para o Minas 
Tênis Clube fechou a tem-
porada para a Unifacisa que 
só volta a jogar no próximo 
dia 3, em Campina Grande, 
diante do Franca e, ainda, 
há mais três jogos antes do 
encerramento do primei-
ro turno: no dia 5 de janei-
ro diante do RCB; ainda em 
Campina Grande; e nos dias 
9 e 11 contra o Brasil e o 
CER, ambos fora de seus do-
mínios. Atualmente ocupa 
a sétima posição, mas pode 
cair nas próximas rodadas já 
que Mogi e Pato ainda jogam 
este ano. Em 12 jogos, a Uni-
facisa venceu seis e perdeu 
seis com um aproveitamento 
de 50% e 18 pontos.

Úlltimo jogo do ano
A Unifacisa entrou em 

quadra para o seu último 
compromisso do ano e en-
frentou o Minas, na noite da 
última terça-feira, em Belo 
Horizonte. As equipes trou-
xeram para quadra defesas 
muito fortes e protagoni-
zaram um dos jogos mais 
equilibrados do NBB nesta 
temporada. Unifacisa e Mi-
nas rivalizaram até o último 
minuto, mas o time mineiro 
converteu a bola final e con-
quistou uma vitória suada 
pelo placar de 71 a 68.

Os destaques da partida 
ficaram por conta de Kevin 
Crescenzi, com 17 pontos e 
nove rebotes, e Antônio, com 
15 pontos, quatro rebotes e 
quatro assistências.

“Foi realmente um jogo 
muito disputado, consegui-
mos trazer uma defesa muito 
forte para quadra, aspecto 
que vínhamos pecando nos 
últimos jogos, mas os deta-
lhes nos custaram a vitória 
no momento decisivo. O Mi-
nas conseguiu ser eficiente 
quando mais importou, eles 
têm todo o mérito na vitória, 
são uma grande equipe e 
nós conseguimos conter eles 
em poucos pontos e por isso 
saímos daqui felizes com o 
desempenho que tivemos 
esta noite”, pontuou o ala da 
Unifacisa, Antônio.

Da Redação

Basquete Unifacisa continua 
na briga por vaga na Super 8
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Lance do jogo entre Unifacisa e 
Minas Tênis Clube decidido nos 
segundos finais da partida em 
favor dos mineiros

Os destaques da partida 
ficaram por conta de 

Kevin Crescenzi, com 17 
pontos e nove rebotes, e 
Antônio, com 15 pontos, 
quatro rebotes e quatro 

assistências

A realização dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
de Tóquio custou menos do 
que o esperado pela organi-
zação. Ontem, o Comitê Or-
ganizador revelou que o or-
çamento final alcançou US$ 
13,6 bilhões (cerca de R$ 
78 bilhões), US$ 1,8 bilhão 
a menos que os US$ 15,4 
bilhões (R$ 88,3 bilhões) 
estimados na quinta versão 
do orçamento, divulgado em 
dezembro do ano passado.

O valor de US$ 15,4 bi-
lhões havia sido calculado 
na expectativa de gastos 
extras causados pelo adia-
mento dos Jogos, de julho 
de 2020 para julho deste 
ano. Mas a expectativa de 
custos mais elevados não 
se concretizou. Esta queda 
no valor foi atribuída pela 
organização a "simplifica-
ção" dos Jogos e à "revisão 
de contratos" relacionados 
à realização do evento sem a 
presença de torcedores.

Tanto os Jogos Olímpi-
cos quanto os Paralímpicos 

foram disputados na capital 
japonesa sem torcidas nas 
arquibancadas porque o 
país enfrentava uma situa-
ção de emergência, causada 
pela pandemia de Covid-19, 
na ocasião. 

Torcedores estrangei-
ros foram impedidos de en-
trar no país e fãs locais mal 
tiveram acesso aos locais de 
competição, por precaução. 
Apesar da queda nos custos, 
de acordo com a estimativa 
anterior, os Jogos de Tóquio 
apresentaram gastos bem 
mais elevados do que o pre-
visto inicialmente. 

Quando apresentou sua 
candidatura para sediar a 
Olimpíada ao Comitê Olím-
pico Internacional (COI), 
em 2013, o comitê japonês 
calculava gastar US$ 6,3 bi-
lhões em valores da época, 
equivalente a R$ 36 bilhões 
pelo câmbio atual

Os cálculos relativos 
aos custos dos Jogos ainda 
não foram encerrados. Uma 
nova e última atualização do 
gasto total será publicada 
em junho de 2022.

Jogos de Tóquio apontam custo bem menor
Agência Estado

Festa de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As Olimpíadas custaram R$ 78 bilhões ao Japão

Foto:Divulgação/COB
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Conmebol divulga datas e horários das duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa, no Catar

A Conmebol divulgou 
na última terça-feira as da-
tas e horários das próximas 
duas rodadas das Elimina-
tórias Sul-Americanas para 
a Copa do Mundo do Catar. 
Líder do torneio e classifi-
cada com antecedência ao 
Mundial, a Seleção Brasi-
leira tem como próximos 
adversários Equador e Pa-
raguai.

O Brasil abre a 15ª ro-
dada diante dos equatoria-
nos no dia 27 de janeiro, 
uma quinta-feira, às 18 ho-
ras (de Brasília). O duelo 
será disputado na altitu-
de de Quito. Na rodada se-
guinte, a 16ª, o time de Tite 
encara os paraguaios dia 
1º de fevereiro, terça-feira, 
às 21h30, no Mineirão, em 
Belo Horizonte.

É possível que Tite não 
convoque atletas que atuam 
no futebol brasileiro para as 
próximas rodadas das Eli-
minatórias, repetindo o que 
fizera na Data Fifa anterior, 
em novembro. Na ocasião, 
o treinador evitou chamar 
jogadores de equipes nacio-
nais para não atrapalhar os 
clubes que estavam envolvi-
dos em decisões. Desta vez, 
o motivo pode ser a falta de 
ritmo dos atletas, que estão 
de férias e se reapresentam 
a seus clubes em janeiro.

A Seleção Brasileira li-
dera com folga as Elimina-
tórias. Tem 35 pontos, seis 
a mais que a Argentina, que 
também já se garantiu na 
Copa do Catar, em 2022, e 
ainda não perdeu na com-
petição. Em 13 confrontos, 
o time de Tite ostenta 11 
vitórias e empatou duas 
vezes. Depois desses dois 
próximos compromissos, 
restarão mais duas parti-
das para o Brasil encerrar 
sua participação no torneio 
classificatório ao Mundial. 
Os adversários são Chile e 
Bolívia. Há também o duelo 
suspenso com os argenti-
nos, que depende da deci-
são da Fifa para ser ou não 
realizado.

Agência Estado

Brasil abre 2022 com duelos 
contra Equador e Paraguai
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Jorge Jesus não vai deixar o Benfica

Intermediários lucram com o futebol

Jogador do City
segue preso

Atacante Neymar volta a jogar no final de janeiro, diz o PSG

Em entrevista coletiva na manhã de 
ontem, em Portugal, o auxiliar de Jor-
ge Jesus, no Benfica, deixou claro que 
o técnico não pretende, no momento, 
retornar ao Flamengo e vai cumprir o 
seu contrato com o clube português. 
João de Deus fez questão de dizer que 
há um contrato para cumprir e que 
Jorge quer ganhar títulos na sua terra 
natal.” Há um contrato para cumprir, 
quer cumprir e quer ganhar títulos no 

Benfica. Foi isso que nos fez vir para 
Portugal novamente – afirmou João de 
Deus, em coletiva de véspera ao duelo 
contra o Porto pelas oitavas de final da 
Taça de Portugal.” E concluiu. “ De uma 
vez por todas, queremos acabar com as 
dúvidas. Podem falar que é o João de 
Deus que está falando e não o Mister. 
Tudo o que se tem falado não se desvia 
em absoluto daquilo que queremos: 
títulos no Benfica”.

As taxas pagas pelos serviços de inter-
mediários de clubes totalizaram 500,8 
milhões de dólares em 2021, de acor-
do com o relatório Intermediários em 
Transferências Internacionais publicado 
pela FIFA. Em 2021 foram realizadas 
17.945 transferências internacionais de 
jogadores profissionais do sexo mas-
culino no Transfer Matching System 
(TMS). Destas, 3.545 (19,8%) envol-
veram pelo menos um intermediário. 

Os clubes europeus responderam por 
95,8% dos 500,8 milhões de dólares 
gastos em taxas de serviço intermedi-
ário, com clubes da Inglaterra (133,3 
milhões de dólares), Alemanha (84,3 
milhões de dólares), Itália (73,5 mi-
lhões de dólares), Espanha (34,8 
milhões de dólares), França ( 30,3 
milhões de dólares) e Portugal (29,3 
milhões de dólares), por si só, respon-
sável por 77,0% do total mundial.

O lateral-esquerdo Benjamin Men-
dy, do Manchester City, enfrenta 
nova acusação de estupro. A nova 
denúncia, de uma suposta nova 
vítima, se refere a julho deste ano. 
O campeão mundial pela seleção da 
França na Copa de 2018, na Rús-
sia, soma agora oito acusações de 
agressão sexual contra cinco mulhe-
res diferentes. A nova acusação foi 
feita pelo Tribunal de Chester Crown, 
na Inglaterra, onde ele reside nos 
últimos anos. O jogador compare-
ceu à audiência, ontem. Afastado 
do Manchester City desde agosto, 
quando foi denunciado pela pri-
meira vez, ele está preso na cidade 
de Liverpool. Mendy enfrenta sete 
acusações de estupro contra quatro 
mulheres e uma denúncia de assé-
dio sexual contra outra. Preso desde 
agosto, ele chegou ao Manchester 
em 2017, após se destacar pelo Mo-
naco, do Campeonato Francês.

O Paris Saint-Germain atualizou novamente, ontem, a previsão de retorno de Neymar aos gramados, desta vez para o fim de janeiro, 
e revelou dois casos positivos para Covid-19 em seu elenco. A confirmação causou o afastamento de um terceiro jogador, por precau-
ção. “Neymar Jr. continuou seu tratamento em Ooredoo (centro de treinamento do clube) e seu retorno aos treinos ainda é esperado 
em 4 a 5 semanas”, anunciou o PSG, sem apontar uma data exata. A previsão anterior projetava a volta do atacante brasileiro para 
metade do primeiro mês do ano. Neymar se recupera de uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Ele se machucou no dia 
28 de novembro, na vitória por 3 a 1 diante do Saint-Étienne, pela 15ª rodada do Campeonato Francês.

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram
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Pia Sundhage

Técnica destaca apreço por Formiga

Pia Sundhage tem quase 
cinco décadas dedicadas ao fu-
tebol. Enfrentou como artilheira 
da Suécia as grandes seleções 
do planeta, conheceu muitas 
estrelas do futebol feminino e 

hoje, aos 61 anos, se dedica a 
treinar o Brasil. Com tamanho 
conhecimento, ela não esconde 
seu apreço pela meio-campista 
Formiga, em sua visão, insubs-
tituível e personalidade única 
da modalidade. “Devo dizer 
que a vi jogando todas essas 

Olimpíadas e também estive 
lá. Mas tenho jogado, olhado e 
treinado. Ela está jogando, nada 
mais! Jogar sete Olimpíadas e 
sete Copas do Mundo, uau, é 
simplesmente incrível”, elogia 
Pia Sundhage. “É difícil descre-
ver o quão grande ela é. Como as 

pessoas olham para ela, como 
as pessoas a tratam, como as 
pessoas são gratas por tudo que 
ela fez”, continua sua avaliação.

Pia Sundhage teve a honra 
de dirigir Formiga nestes pouco 
mais de dois anos no comando 
da Seleção Brasileira e ficou 
encantada com a jogadora e 
a pessoa, a ponto de defini-la 
como única. Na visão da expe-
riente treinadora, um persona-
gem raro que merecia todas as 
honrarias.

“Ela não é uma mulher 
com grandes palavras, é mais 
uma mulher com grandes 
ações. A maneira como ela 
tocou, em todo o mundo, é 
realmente impressionante. 
Vou dizer agora: nunca mais 
haverá Formiga. Nem agora, 
nem em 100 anos, nem nun-
ca”, enfatiza. “Acho que não 
há mais ninguém sobre quem 
você possa dizer isso. Nem 
mesmo do lado dos homens.” 

A técnica faz uma análise 
completa de Formiga e sua 
importância ao futebol femi-
nino e à Seleção Brasileira, da 
qual se despediu faz algumas 
semanas. “Vamos lembrar 
como o futebol feminino foi 
tratado no início. Ela quebrou 
tantas barreiras para ex-joga-
dores, para jogadores atuais, 
para futuras jogadoras, para 
qualquer pessoa envolvida no 
futebol feminino, não só pelo 
futebol, mas pela pessoa que 
ela é, pela sua atitude”, avalia.

Por fim, Pia faz um agra-
decimento à eterna camisa 8. 
“Você pode imaginar quantos 
obstáculos ela teve que supe-
rar, quantas vezes disseram 
‘não’, mas ela continuou jo-
gando esse tipo de futebol 
até agora. Estou muito, muito 
orgulhoso da Formiga. Ela 
não sabe o quanto significa 
para mim e para o futebol 
feminino.”

Agência Estado

Foto: Thais Magalhães/CBF

Formiga na sua despedida da Seleção Brasileira sob os olhares e cumprimentos de toda a comissão técnica

O paraibano Matheus Cunha (C) 
deve ganhar nova oportunidade nos 
jogos contra Equador e Paraguai 
pelas Eliminatórias da Copa
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Senador relator da matéria apresentou emenda para também prever o aumento da pena para crimes gerais contra a fauna

Projeto endurece penas contra 
morte e maus-tratos a animais

A Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) do Senado 
Federal aprovou, no último 
dia 15, um projeto de lei que 
determina pena de até quatro 
anos de prisão para quem pra-
ticar maus-tratos a animais. 
Os maus-tratos são abusos, 
mutilação ou ferimentos con-
tra animais domésticos e sil-
vestres.

O texto (PLC 134/2018) 
prevê ainda que a zoofilia, a 
morte do animal ou a reinci-
dência em maus-tratos serão 
agravantes da pena em até 
um terço. O relator, senador 
Fabiano Contarato (PT-ES), 
foi favorável à aprovação da 
proposta, que agora está sob 
análise da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ).

A atual Lei de Crimes Am-
bientais (Lei 9.605, de 1998) 

prevê detenção de três me-
ses a um ano e multa, além do 
aumento de um sexto a um 
terço nos casos da morte do 
animal. O relatório de Conta-
rato, lido por Jayme Campos 
(DEM-MT), destaca que en-
trou recentemente em vigor 
a Lei 14.064, de 2020, que 
aumentou as penas de maus-
tratos a cães e gatos para de 
dois a cinco anos de reclusão. 
“Ou seja, este projeto avança 
um degrau a mais no aperfei-
çoamento da Lei de Crimes 
Ambientais”, disse Campos em 
alusão ao texto de Contarato.

Fabiano Contarato apre-
sentou emenda para também 
prever o aumento da pena 
para crimes gerais contra a 
fauna. Ele destaca que a me-
dida possibilitará que sejam 
utilizadas técnicas de inves-
tigação no combate à práti-
ca, como a interceptação de 

comunicações telefônicas, 
por exemplo. Para Contara-
to, “é fundamental que o país 
enderece, de modo efetivo, 
o disseminado problema do 
tráfico de animais silvestres, 
que possui múltiplos e sérios 
impactos”.

Entre esses impactos, o 
senador menciona profundas 
violações do bem-estar dos 
animais; risco de contamina-
ção por zoonoses e de intro-
dução de espécies invasoras; 
perda de diversidade genética 
e retirada de combinações ge-
néticas das populações que 
poderiam ser importantes ao 
futuro evolutivo da espécie; 
redução populacional e ex-
tinção de espécies; e perda de 
funções exercidas em redes de 
interações ecológicas, que po-
dem ter impactos profundos 
no equilíbrio e capacidade de 
regeneração de ecossistemas.

484 — Hunerico, rei dos vândalos e alanos
1822 — Frei Galvão, santo brasileiro
1939 — Anthony Fokker, pioneiro da aviação holandesa
2007 — Aloísio Lorscheider, cardeal brasileiro
2010 — Maestro Zezinho, regente brasileiro
2012 — Lêdo Ivo, jornalista e escritor brasileiro
2018 — Tadeu Lira, artista plástico (PB)
2019 — Paulo Costa, radialista, cantor e compositor (PB)
2020 — Manoel Soares Monteiro, desembargador (PB)

Mortes na História

Obituário
Edinamar Nunes Leite
20/12/2021 – Aos 60 anos, em Patos (PB), 
por complicações causadas pela Covid-19. 
Professora da Rede Estadual de Ensino da 
Paraíba. Foi sepultada no Cemitério São 
Miguel, no Bairro Belo Horizonte, em Patos.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“Como arqueólogo, 

restos mortais pra mim 
representam documentos 
e, portanto, rejeito a ideia 
de cremação de cadáveres 
(queima de documentos), 

seja de quem for.”
(Vanderley de Brito)
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Breves & Curtas
# Com certificado falso de vacina, mulher morre de Covid-19
Uma mulher de 57 anos, sem nenhum fator de risco, morreu em 
decorrência de uma forma grave da covid-19 no início de de-
zembro, em um hospital da região de Paris, na França. Ela tinha 
comprado um certificado falso de vacinação anticovid alguns 
meses antes. O caso, revelado no último dia 11 pela imprensa 
francesa, revoltou os médicos. Eles acreditam que poderiam ter 
salvado a paciente se soubessem que ela não era vacinada.

# Homem mata salvador do seu filho
Apesar de ter acontecido no dia 3 de outubro, um crime que 
parece cena de filme teve seus detalhes revelados no último dia 
17. Um homem matou outro após uma discussão no bar, mas o 
que ele não imaginava é que a vítima tinha salvo o filho dele de 
um afogamento no dia anterior. De acordo com a Polícia Civil de 
Minas Gerais, onde aconteceu o crime, os dois homens se de-
sentenderam em um bar. Um deles foi até em casa, pegou uma 
arma, foi até a casa da vítima na companhia de outro homem e 
matou o rival. O autor do crime havia chegado à cidade poucos 
dias antes e teria ficado muito agradecido, mas não chegou a ver 
quem seria a pessoa que salvou seu filho.

# Captação de energia solar em cemitério
O Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, na Zona Norte 
do Rio de Janeiro, será o primeiro da capital fluminense a 
contar com o uso de energia solar. Sete usinas solares serão 
instaladas até o fim do mês no local. O novo sistema vai 
reduzir a emissão de três mil toneladas de dióxido de carbo-
no na atmosfera anualmente, isso equivale aos poluentes de 
dois mil automóveis que rodem 12 mil quilômetros por ano. 
A usina estará entre as 10 maiores em capacidade gerada do 

município e confere ao cemitério autonomia total de gera-
ção de energia. O investimento total para implementação da 
infraestrutura é R$ 1,1 milhão.

# ‘Youtuber’ morre afogado enquanto gravava vídeo
O youtuber norueguês Thor Eckhoff morreu afogado em um 
lago próximo à cidade de Kongsberg enquanto gravava um 
vídeo para seu canal no YouTube, que possui mais de 1,2 
milhão de inscritos. O trágico acidente ocorreu em 26 de 
novembro. Eckhoff passeava pelo lago congelado quando 
afundou. Gritos de socorro teriam sido ouvidos por pessoas 
que estavam no local. Socorro foi acionado, e mergulhado-
res chegaram a arrastar o youtuber de 57 anos para fora da 
água. Ele morreu no hospital.

# Vinte são condenados à morte em Bangladesh
Um tribunal de Bangladesh condenou, no último dia 8, 20 pes-
soas à pena de morte pelo assassinato em 2019 do estudante 
Abrar Fahad, que havia criticado o governo nas redes sociais. 
Outras cinco pessoas envolvidas foram condenadas à prisão 
perpétua. Os condenados à morte tinham entre 20 e 22 anos na 
época do assassinato.

# Homem mata esposa com heroína no cereal
Um homem matou a esposa para conseguir se beneficiar com o 
dinheiro do seguro de vida. Ele fez com que a vítima tivesse uma 
overdose colocando heroína no cereal sem que ela suspeitasse. 
Christina Harris Thompson de 36 anos havia dado à luz ao filho 
do casal e morreu quatro meses depois nas mãos do marido. O 
crime ocorreu em 2014, em Nova Iorque, Estados Unidos, mas 
somente agora Jason Harris foi condenado.

# Morrer rastejando ou morrer de pé?
Uma funcionária de um hospital na Itália morreu de covid-19 
após não ter se vacinado e ter dito que gostaria de contrair o 
novo coronavírus. O caso ocorreu em Alessandria, no norte do 
país, e foi confirmado pelo Sindicato de Enfermeiros (NurSind). 
A enfermeira Anna Caruso, de 64 anos, estava suspensa do tra-
balho por não ter se vacinado contra a Covid, embora profissio-
nais da saúde tenham sido a primeira categoria a ser imunizada 
na Itália. “Espero pegar esse vírus. Ok, sou uma conspiracionis-
ta, uma negacionista. Ao invés de morrer rastejando, é melhor 
morrer de pé”, declarou a enfermeira em um vídeo publicado 
nas redes sociais em novembro.

# Família encontra cemitério fechado
A família de um idoso teve que preparar a sepultura para 
o enterro do próprio parente, no Cemitério Municipal de 
Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A 
família encontrou o local fechado no horário marcado para o 
sepultamento, embora a funerária tivesse feito contato com a 
administração. Um parente precisou ir à prefeitura para pe-
gar a chave do cemitério. Depois disso, um dos filhos de José 
Corrêa da Silva, morto aos 86 anos, ergueu a sepultura do pai 
com tijolos e cimento.

# Mulher briga por ivermectina na Justiça
No último dia 12, um homem de 52 anos morreu na Pensilvânia, 
nos Estados Unidos, após sua esposa ter lutado e ganho na Jus-
tiça o direito de inserir a ivermectina em seu tratamento contra 
a covid-19. O estado de saúde de Keith Smith piorou drastica-
mente após ele tomar duas doses do fármaco, até que o médico 
optou por interromper a ingestão da droga.

Agência Senado

Joezil Barros
21/12/2021 – Aos 84 anos, em Recife 
(PE), em consequência de uma infecção 
pulmonar. Jornalista e advogado era con-
dômino dos Diários Associados. Formado 
em Relações Públicas e Direito, era juiz 
classista aposentado e, nos últimos anos, 
chefe da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE). Tinha 16 anos quando começou a 
trabalhar como repórter policial no extinto Jornal Pequeno, 
na capital pernambucana. Foi presidente da antiga TV Gua-
rarapes e dos jornais ‘O Norte’ (PB), ‘Diário de Natal’ (RN) 
e ‘Diário da Borborema’ (PB), além de rádios e estações de 
tevê da Paraíba e Rio Grande do Norte.

Foto: Ana Dubeux

Cícera Soares Timóteo (Cicinha)
21/12/2021 – Em decorrência de um 
câncer. Militante que atuou por muitos 
anos no setor de Frente de Massas, do Mo-
vimento das Trabalhadoras e Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST) da Paraíba.

Foto: Reprodução

Fred Sinistra
16/12/2021 – Aos 41 anos, em Liege, na 
Bélgica, vítima da Covid-19. Belga ex-
tricampeão mundial de kickboxing. Era 
negacionista ao novo coronavírus. Não 
estava vacinado e recusava até em dizer o 
nome da doença, apelidando-a de “peque-
no vírus”. Ele acreditava que a sua “jovem idade e condição 
física” seriam suficientes para protege-lo da doença.

Foto: CNN Portugal

Ian Matos
21/12/2021 – Aos 32 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), em decorrência de uma 
infecção bacteriana. Atleta saltador olím-
pico que nasceu em Muaná, no interior 
do Pará, e cresceu em Belém (PA), onde 
morou até aos 17 anos e conheceu os 
saltos ornamentais. Foi o primeiro brasileiro homem a se 
classificar para uma Olimpíada (Rio-2016) sendo assumi-
damente homossexual. Era atleta de provas de trampolim 
de três metros, foi a três edições dos Jogos Pan-Americanos 
(2011, 2015 e 2019), a dois Mundiais (2015 e 2019) e a 
uma Copa do Mundo (em 2016).

Foto: Instagram

Relator Fabiano Contarato (D) cumprimenta presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jaques Wagner (E), na reunião

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento Pregão Presencial n° 00010/2021, para locação de um caminhão tipo compactador, destinados 
a coleta e transporte de resíduos sólidos do município até o aterro sanitário, e ADJUDICO o seu 
objeto à empresa TN LOCAÇÕES E EVENTOS – ME, com o valor mensal de R$ 11.950,00 (onze 
mil, novecentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 143.400,00 (cento e quarenta e três mil e 
quatrocentos reais), conforme na proposta de preços. 

Aguiar - PB, 16 de Dezembro de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo, tipo picape, “0”km (zero quilômetro), para o atendimento das 
necessidades da Secretaria de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02040.12.361.1005.1059 – AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO PARA MERENDA ESCOLAR 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
FONTE: 111. VIGÊNCIA: até 22/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial 
e: CT Nº 00125/2021 - 22.12.21 - NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 268.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 HOMOLOGAÇÃO

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

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

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00015/2021, que objetiva: Reforma 
da Escola Municipal de Mata Velha, situada na zona rural do município de Araruna/PB; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PB CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 334.858,11. Fica desde já o licitante vencedor convocado para 
assinatura do respectivo contrato dentro do prazo legal.

Araruna - PB, 22 de dezembro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, 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 n.º 7892/2013 e 
alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de ALAGOINHA, no dia 06/01/2022 as 09:00 horas. 
Objetivo: eventual aquisição parcelada de combustíveis, destinados ao abastecimento dos veículos 
pertencentes à frota da prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@
gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 22 de dezembro de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00058/2021, Aquisição 

parcelada de combustíveis diversos, destinados a esta Prefeitura, para o dia 06 de Janeiro de 
2022 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela 
Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 22 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00041/2021
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 DV00041/2021, 
que objetiva: Aquisição de paralelepípedo granítico ou basáltico para pavimentações de ruas no 
Município de Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 17.000,00.

Alcantil - PB, 22 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentações de ruas no 
Municipio de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00041/2021. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15.451.1010.1017 – IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ELEMENTO DE 
DESPESA:4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25149/2021 - 22.12.21 
- ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - R$ 17.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00038/2021, que objetiva: Aquisição de 
Projetos Pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria de Educação para melhorar o 
desenvolvimento das práticas educativas de ensino do município de Alcantil – PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: RICARDO ADRIANO VITURINO - R$ 103.022,00.

Alcantil - PB, 22 de Dezembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00038/2021, que objetiva: Aquisição de Projetos 
Pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria de Educação para melhorar o desenvol-
vimento das práticas educativas de ensino do município de Alcantil – PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: RICARDO ADRIANO VITURINO - R$ 103.022,00.

Alcantil - PB, 22 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Projetos Pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria de 
Educação para melhorar o desenvolvimento das práticas educativas de ensino do municipio de 
Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00038/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
04004.12.361.1005.1003 – EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES 04004.12.361.1005.2006 – 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVIDADES COM 
RECURSOS DO FNDE ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25150/2021 - 22.12.21 - RICARDO ADRIANO VITURINO 
- R$ 103.022,00.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00044/2021. 
DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 10.301.1058.1070 AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 211.000000 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE 448.4.4.90.52.00 EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE 215.000000 TRANSFERENCIASA FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 449.4.4.90.52.00 EQUIPA-
MENTO E MATERIAL PERMANENTE E 220.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU 
DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS 450.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00196/2021 - 21.12.21 - MARIA SANDRIMARIA DE LIMA 
CAVALCANTE - R$ 36.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 
MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00045/2021. DOTAÇÃO: 20.71 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA Á SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 491.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BE-
LÉM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE 
577.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.1008.2209 MANUTEN-
ÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE BELÉM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE 641.3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 642.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 
00197/2021 - 21.12.21 - MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 35.096,00.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODON-
TOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00046/2021. DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 10.301.1008.2065 
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERÊNCIA FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 491.4.4.90.52.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE 
IMPOSTOS – SAUDE 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 00198/2021 - 21.12.21 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 42.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO PLANTO-
NISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00053/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Belém: 20.71 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.20.65 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 
PRIMARIA A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 486.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FISICA 496.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
569.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 571.3.3.90.39.00 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.302.1007.2075 MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL – CESB 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 537.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS PESSOA FISICA 539.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
214.000000 TRANSFRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL 538.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 
540.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.302.1007.2213 
MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE – MAC 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL 664.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 
666.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
08/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 0000199/2021 - 
22.12.21 - PHYSIO&VIDA – CENTRO MEDICO LTDA – CNPJ nº 08.906.165/0001-39- R$ 30.000,00.  

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

 - ADITAMENTO DE VALOR Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E PEDRO CAR-
DOSO DA SILVA JUNIOR CNPJ nº 31.578.656/0001-10. Ref. PP 00052/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO 
NATALINA DESTE MUNICIPIO. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00177/2021, com a 
empresa acima mencionada, correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 5.345,40 (CINCO MIL, 
TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), serão pagas através da 
seguinte dotação orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.2010.2062 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
436.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. Assinaturas da prorrogação contratual em: 21/12/2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMSB

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO 
FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 
– DATAPREV S.A. - R$ 9.000,00.

Belém - PB, 22 de Dezembro de 2021
FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA

Diretora Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DA TP 006/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO 
SANTANA, Municipio de Barra de Santana, com recursos Federal e Próprio. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00006/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03101/2020 - Torres 
Construcoes Ltda - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 4º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 
meses, ficando o contrato até 09/06/2022. ASSINATURA: 10.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO – TP 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, 
COM RECURSOS PROPRIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2020. ADITA-
MENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 13001/2020 - Torres Construcoes Ltda - EPP - CNPJ: 
14.313.165/0001-28 - 4º Aditivo - acréscimo de R$ 20.073,58, cujo valor total do contrato atualizado 
é R$ 690.713,54. ASSINATURA: 10.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00004/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do 
objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
02301/2021 - Ecosolo Gestao Ambiental de Residuos Ltda - CNPJ: 11.955.108/0001-54 - 1º Aditivo 
- prorroga o prazo até o final do exercício financeiro de 2021. ASSINATURA: 17.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DA TP 003-2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DE MORORO, MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SANTANTA-PB, CONTRATO DE REPASSE NR 1052493-24/2018 - SINCONV 
NR 866178/2018 / MCIDADES. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04501/2019 - Torres Construcoes Ltda - EPP - 
CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 6º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses, ficando contrato até 
31/03/2022. ASSINATURA: 01.12.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20101/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 24.575.584/0001-91. FUNDAMEN-
TAÇÃO: PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser 
prorrogado dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Oitava, Parágrafo único, na forma 
prevista no parágrafo 1º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 679649/2014, 
POR 05(CINCO) MESES A PARTIR DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021. DATA DA ASSINATURA: 10 
DE DEZEMBRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 Conceição - PB, 16 de Dezembro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, 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 00062/2021, que 

objetiva: Aquisição de material permanente do tipo autoclave hospitalar horizontal para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB, conforme Portaria Nº. 
1.159 de 27 de maio de 2014; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor:

- S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº. 26.889.181/0001-42 
Valor: R$ 105.566,67
 Publique-se e cumpra-se.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material permanente do tipo autoclave hospitalar horizontal para atender 

a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB, conforme Portaria 
Nº. 1.159 de 27 de maio de 2014. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00062/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.1061 AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE; 10.301.1012.2039 OUTROS 
PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS – ELEMENTO DE DESPESA 
– 4490.52 Equipamentos e Material Permanente. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 96201/2021 - S D DE 

A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 105.566,67.
Conceição – PB, 17 de dezembro de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00063/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 211124PE0063

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Procuradoria 
Jurídica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, com valor unitário de R$ 21.500,00 (vinte 
e um mil e quinhentos reais), totalizando o valor global para 12 meses de R$ 258.000,00 (duzentos 
e cinquenta e oito mil reais), ficando a empresa ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ 
Nº 13.466.110/0001-95, ganhadora do único item do certame. Com base no Art. 4º, Inciso XXII, da 
Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da Ata de 
Registro de Preços e o consequente Instrumento Contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, 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 no art. 81 desta lei.

Conceição - PB, 21 de dezembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 211124PE0063

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição, Estado da Paraíba, no uso das 
atribuições, e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ficando a empresa ALOHA 
ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ Nº 13.466.110/0001-95, ganhadora do único item do 
certame, pelo valor unitário de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), totalizando o valor 
global para 12 meses de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais). 

Conceição - PB, 20 de dezembro de 2021.
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO, CNPJ n º 08.943.227/0001 – 82, com sede na 
Praça Estanislau de Medeiros, s/n, Bairro Antônio Bento de Morais, nesta cidade de Conceição – 
PB, neste ato representada pelo Sr Prefeito Municipal, SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA, 
brasileiro, casado, Empresário, CPF Nº 374.318.894-53 e RG Nº 660.496 SSP/PB, residente na Rua: 
João Bosco de Lima , n° 65, Bairro São José , Conceição-PB, no uso de suas atribuições legais, 
homologa o Parecer Jurídico, o qual condena a empresa VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA 
EIRELI – CNPJ: 34.283.502/0001-99 a penalidade de ADVERTÊNCIA, em consonância com o art. 
87, inciso I, da lei nº 8.666/93, bem como decidimos também pela RESCISÃO UNILATERAL DO 
CONTRATO nº 41101/2019, nos termos dos arts. 77 c/c inciso I, art. 78 inciso V, art. 79, da LLC.

A partir da data da publicação do extrato de penalidade no Diário Oficial, começa a contar o 
prazo para a interposição do recurso administrativo, conforme indica o art. 109, inciso I, da Lei nº 
8.666/93, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Conceição/PB, 21 de dezembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2021
1.0 - DO OBJETIVO
Aquisição de material permanente do tipo autoclave hospitalar horizontal para atender a demanda 

da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB, conforme Portaria Nº. 1.159 
de 27 de maio de 2014.

 2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação: 

Recursos: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE; 10.301.1012.2039 OUTROS PROGRAMAS 
DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS – ELEMENTO DE DESPESA – 4490.52 
Equipamentos e Material Permanente

 3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão do Pedido de Compra:

  Entrega: 15 (quinze) dias
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico–financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA - Valor: R$ 105.566,67.

 Conceição - PB, 13 de Dezembro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2021

 OBJETO: Aquisição de material permanente do tipo autoclave hospitalar horizontal para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB, conforme Portaria 
Nº. 1.159 de 27 de maio de 2014. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria, e observadas as disposições da 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 10.024, 
de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00062/2021, que objetiva: 

Aquisição de material permanente do tipo autoclave hospitalar horizontal para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB, conforme Portaria Nº. 1.159 
de 27 de maio de 2014; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº. 26.889.181/0001-42 
Valor: R$ 105.566,67

Conceição - PB, 13 de Dezembro de 2021. 
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA 

DE LIMA MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 20.010.332/0001-64, JR MUNIZ ENGENHARIA 
EIRELI CNPJ 26.951.460/0001-99, CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 
26.635.344/0001-60, JOSÉ CREZIO LOPES FILHO CNPJ 23.304.039/0001-06, MATRIX CONS-
TRUTORA EIRELI EPP CNPJ 18.920.924/0001-71, GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ 14.055.950/0001-28, CONSTRUTORA ALICERCE LTDA CNPJ 02.512.025/0001-08 e MAC 
CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 14.206.183/0001-00. LICITANTES INABILITADOS: TRABES 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 15.034.271/0001-35, LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES 
EIRELI CNPJ 24.621.931/0001-75, SÃO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI CNPJ 
30.194.428/0001-83, DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ 38.374.079/0001-93 e 
BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI CNPJ 31.162.496/0001-23 por não terem apresentado 
atestado de capacidade técnica com CAT de obra semelhante ao objeto licitado, MA FERREIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 07.855.078/0001-37 pela ausência de certidão de 
falência e concordata. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações. Não havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 05/01/2022 às 
08:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 
horas de segunda a sexta-feira, licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 22 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021
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 
AD00004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (COLEÇÃO AVALIA BRASIL) 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: PANTOGRAF GRAFICA E 
EDITORA LTDA - R$ 306.970,00.

Cuité - PB, 22 de Dezembro de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 22 de 

Dezembro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 
00034/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
ESPERANÇA – PB. Justificativa: Por motivo de alterações no edital.. Informações: no horário das 
08h00min Às 14h00min dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio 
Verde - Esperança - PB. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 21 de Dezembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de agência de publicidade para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Esperança � PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS 
E TURISMO; 02013.24.122.2001.2055 – MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E 
TURISMO; 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001. 
VIGÊNCIA: até 17/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00351/2021 - 17.12.21 - MAIS PROPAGANDA LTDA - R$ 559.960,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a demanda de diversas Secretarias deste 

município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Esperança. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 10349/2021 - 09.12.21 - Merilucia 
da Silva - ME - R$ 28.790,66.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE 
DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE ES-
PERANÇA/PB.

LICITANTES HABILITADOS:
CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - CNPJ 23.407.509/0001-59;
D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - CNPJ 32.666.677/0001-50
LICITANTE INABILITADO:
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - CNPJ 35.590.090/0001-00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, da 

Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Os recursos deverão ser protocolados via Central de 
Atendimento da Prefeitura na internet: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento até às 14h do dia 
29/12/2021; encontra-se franqueado o acesso aos documentos constantes dos autos.

Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos e/ou na apresentação desses o 
julgamento for pela manutenção da inabilitação do(s) recorrente(s), a Sessão Pública para abertura 
dos envelopes Propostas de Preços será realizada no dia 30/12/2021, às 11h no mesmo local da 
primeira reunião.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio da Central esperanca.1doc.com.br/atendimen-
to ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro Administrativo, 
Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801.

Esperança - PB, 22 de dezembro de 2021.
Emerson David A. da Costa

PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MANU-
TENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARI-
BAS DE CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
GADO BRAVO: 02.006–SECRETARIA DE EDUCACAO – 02006.12.361.1005.1003 – CONSTRUÇÃO 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS – 000057 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. 
VIGÊNCIA: até 21/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT 
Nº 08401/2021 - 21.12.21 - TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - R$ 439.977,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MANU-
TENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHÕES 
E MACACOS, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
GADO BRAVO: 02.006–SECRETARIA DE EDUCACAO – 02006.12.361.1005.1003 – CONSTRUÇÃO 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS – 000057 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. 
VIGÊNCIA: até 21/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: 
CT Nº 08501/2021 - 21.12.21 - NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME - R$ 250.505,48.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 10007/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 10007/2021, 
que objetiva: PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO 
– PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MSM MENEGUESSO 
SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 28.800,00

 Gado Bravo - PB, 16 de Dezembro de 2021
 MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICI-
PAL DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GADO 
BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 10007/2021. DOTAÇÃO: 
05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Função Programática: 05005.10.301.1004.2022 Código 
da despesa: 33.90.36 Código da despesa: 33.90.39 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Função Programática: 5005.10.301.1004.2026 Código da despesa: 33.90.36 Código da despesa: 
33.90.39. VIGÊNCIA: até 14/06/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO e: CT Nº 06506/2021 - 16.12.21 - MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS 
LTDA - R$ 28.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00020/2021
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 DV00020/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para realização de cursos e oficinas online 
oferecidos em formato de módulos voltados para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, 
agentes culturais e a população de forma geral que tenha interesse do município, em consonância 
com a previsão legal presente na LEI N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, conhecida Lei Aldir 
Blanc, no Artigo 2° e inciso III; obedecendo às disposições, no couber, a Lei 8.666/93, com suas 
alterações posteriores; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA - R$ 7.500,00.

Gado Bravo - PB, 03 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de cursos e oficinas online 
oferecidos em formato de módulos voltados para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, 
agentes culturais e a população de forma geral que tenha interesse do município, em consonância 
com a previsão legal presente na LEI N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, conhecida Lei Aldir 
Blanc, no Artigo 2° e inciso III; obedecendo às disposições, no couber, a Lei 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00020/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006–SECRETARIA DE EDUCACAO – 
02006.13.392.1006.2016 – Promover Eventos Turísticos e Culturais – 3.3.90.39 – OUTROS SERV.
DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 01/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 08801/2021 - 03.12.21 - TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO 
DA ROCHA - R$ 7.500,00.

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

13h30min (horário de Brasília) do dia 10 de Janeiro de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de trator agrícola equipamento com grade hidráulica para o município de Guarabia-PB, 
mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacaocplguarabira@gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 22 de dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00064/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00064/2021, que 
objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para a instalação de Guarda Corpo no acesso 
da Rua Padre Ibiapina. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DIT 
CONSTRUÇÕES, IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI- R$ 8.300,00 - Oito Mil e Trezentos Reais.

Guarabira - PB, 22 de dezembro de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a instalação de Guarda Corpo no 
acesso da Rua Padre Ibiapina.; FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00064/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 
– 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dois meses a contar 
da data da assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI - R$ 8.300,00– Oito Mil e Trezentos 
Reais - CT Nº 004682021 – 22.12.2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00064/2021.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a instalação de Guarda Corpo no 

acesso da Rua Padre Ibiapina.; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações.

SOLICITAÇÃO: Infraestrutura
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 22.12.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00008/2021, em 19.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVI-

DUAL DE ADVOCACIA.
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, OU NO 

ESCRITÓRIO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE 
DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00011/2021, em 23.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA – EPP
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPE-

CIALIZADA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, FPO E SEUS TRANSMISSORES, 
ALÉM DOS DEMAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, BEM COMO MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
DE PONTO ELETRÔNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. E A PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TREINAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPORTE 
PRESENCIAL E A DISTÂNCIA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO – PEC, PARA 
FUNCIONAMENTO EM NUVEM 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA, APOIO A GESTÃO 
COM SISTEMA DE RELATÓRIOS DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O SIS-
TEMA, COMO TAMBÉM ANALISE E SUPORTE DOS INDICADORES DE SAÚDE SOLICITADOS 
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00018/2021, em 15.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa CENTRO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 

JANUSA SOTERO LTDA – ME
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS COM ES-

PECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E 
INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00009/2021, em 23.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA 

EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPE-

CIALIZADA EM ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, DCTF, ALIMENTAÇÃO DA GFIP/SEFIP, ACOMPA-
NHAMENTO DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO 
À RFB E PGFN DE TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALTERAÇÕES DE 
CNPJ E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS E CONSELHOS

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00020/2021, em 29.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS.
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPOSITURA DE ANÁLISE E 

PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAR, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB, O 
ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIÁRIO NECESSÁRIOS A ESTABILIDADE FISCAL DO 
MUNICÍPIO

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00010/2021, em 23.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE 

LACERDA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPE-

CIALIZADA EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇÕES
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00073/2021, em 17.08.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME
OBJETO CONTRATUAL: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00017/2021, em 16.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA – ME
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES 

DENTÁRIA
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00015/2021, em 10.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa PERIVALDO ALVES DE SOUZA EIRELI – ME
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PSF ELIAS 

BENJAMIM (ZONA RURAL)
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00093/2021, em 05.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DIRECIONADA NO PLANEJAMENTO, 

EXECUÇÃO E CONTROLE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS 
E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS, SICONV, SIGPC, SGIPACTO, SUASWEB, SIMEC, E 
DEMAIS SEGUIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Chave CGM nº A27W-CT9P-07AG-LIVO

A Superintendente do IPMJP torna público a ratificação e homologação da Dispensa de Licitação 
nº 009/2021, em favor da empresa ANTONY HELDER MEDEIROS DE OLIVIERA – ME - ELETRO-
SUL, CNPJ: 28.204.306/0001-89, perfazendo um total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com 
fulcro no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

Caroline Ferreira Agra
Superintendente IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

 EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Instituto de Previdência do Município, Contratado: ANTONY HELDER MEDEIROS 

DE OLIVEIRA – ME - ELETROSUL– CNPJ: 21.064.595/0001-19. Valor R$ 18.000,00 (dezoito mil 
reais). Objeto: Execução de Projeto Elétrico. Fundamento Legal: art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 
30/06/2022.

Caroline Ferreira Agra

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA   

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
        TOMADA DE PREÇO Nº 07.003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/103887 da SEINFRA.
CHAVE CGM: 7RTT-V7IL-KL3S-GJOV
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público, que, conforme 
processo administrativo Nº. 2021/103887 da SEINFRA, referente a Tomada de Preço nº 07.003/2021, 
e nos termos da legislação vigente, foi declarado DESERTA por não comparecem interessados ao 
certame, a referida licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada de engenharia 
para construção da rotatória do Geisel em João Pessoa - PB, prevista para a abertura no dia 17 de 
dezembro de 2021 às 09h, na cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 22 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 116682/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.043/2021
DATA DE ABERTURA: 10/01/2022 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCE-

DIMENTO, LÁTEX E SILICONE PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
914958, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos 
Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
Chave CGM: QYXR-U6CI-EVDP-3BHD.

João Pessoa, 22 de Dezembro de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  

 AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.030/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019762 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 06/01/2022  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXE-

CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
BEBEDOUROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM JOÃO PESSOA.

CHAVE CGM: QL83-QEOY-TXRS-WI5Q
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-
-e.com.br, sob o número da licitação 914759 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de quinta-feira 23/12/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
n.º 10.520/02,  regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei 
Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa,22 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.008/2021              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.023/2021 – Execução dos Serviços de Manutenção, Recu-

peração e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Tharcilla Barbosa, Arnaldo de Barros, Luiza Lima Lobo 
e Angelo Francisco Notare, em João Pessoa/PB– Lote 02.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de serviços, com alteração do valor con-

tratual. Valor acrescido R$ 155.855,19 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Epitácio 

Alves de Almeida/ Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
Data da Assinatura: 17/12/2021

João Pessoa, 17 de dezembro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE ADESÃO 
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/116477
ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 

DIRETORIA DE ADMNISTRAÇÃO – COORDENAÇÃO GERAL DE MERCADO, QUALIDADE E 
COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.001405/2021-14
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ÔNIBUS ESCOLARES SENDO 05 (CINCO) URBANO E 

05 (CINCO) RURAL, PARA ATENDIMENTO DE LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES PARA AS 
ESCOLAS DE ENSINO PÚBLICO, CONFORME AS NECESSIDADES DAS REDES PÚBLICAS 
DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – SEDEC.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes 
foram conferidas, em conformidade com o que o processo administrativo epígrafe, nos termos da 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA – CGM Nº 010, DE 06 DE MAIO DE 2021. EMPRESA: MAN LATIN 
AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 06.020.318/0001-10 END.: RUA 
VOLKSWAGEN, 291 8º ANDAR, JABAQUARA – SÃO PAULO – SP CEP: 04344-901

ITEM UNID. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 
TOTAL

05 Unid.

Ônibus Rural Escolar - ORE 
3: ônibus com comprimento 
total máximo de 11.000 mm, 
capacidade de carga útil líquida 
de no mínimo 4.000 kg, com 
capacidade mínima de 59 
(cinquenta e nove) estudantes 
sentados, mais o condutor, e 
deve ser equipado com dis-
positivo para transposição de 
fronteira, do tipo poltrona móvel 
(DPM), para embarque e de-
sembarque de estudante com 
deficiência, ou com mobilidade 
reduzida, que permita realizar o 
deslocamento de uma, ou mais 
poltronas, do salão de passa-
geiros, do exterior do veículo, 
ao nível do piso interno.

05

R$ 317.900,00 
(trezentos e 

dezessete mil 
e novecentos 

reais).

R$ 
1.589.500,00
(um milhão 

quinhentos e 
oitenta e nove 
mil e quinhen-

tos reais).

EMPRESA: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDALTDA CNPJ: 59.104.273/0001-29
END.: Alfred Jurzykowski, 562 - CIP - B0541Q - Bairro Vila Pauliceia, CEP 09.680-100, no 

Município de São Bernardo do Campo – SP

ITEM UNID. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

06 Unid.

Ônibus Urbano Escolar Acessí-
vel Piso Alto – ONUREA PISO 
ALTO: ônibus com comprimento 
total máximo de 7.000 mm, 
capacidade de carga útil líquida 
de no mínimo 1.500 kg, com-
portando transportar, mínimo, 
de 23 (vinte e três) passageiros 
adultos sentados ou 29 (vinte 
e nove) estudantes sentados, 
mais o motorista, e deve ser 
equipado com dispositivo para 
transposição de fronteira, do 
tipo poltrona móvel (DPM), para 
embarque e desembarque de 
estudante com deficiência, ou 
com mobilidade reduzida, que 
permita realizar o deslocamento 
de uma, ou mais poltronas, 
do salão de passageiros, do 
exterior do veículo, ao nível do 
piso interno.

05

R$ 259.300,00 
( duzentos e 
cinquenta e 

nove mil e tre-
zentos reais)

R $ 
1.296.500,00 
( u m  m i l h ã o 
duzentos e no-
venta e seis mil 
e quinhentos 
reais)

 João Pessoa, 22  de  dezembro de 2021.
*Republicado por incorreção

Maria América de Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA- SEMOB-JP

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
CHAVE CGM - KSFW-ARVH-69SC-M8L5
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP nº 15/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021/099916
O Pregoeiro Oficial da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa – 

SEMOB/JP, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que foram 
realizadas alterações no Edital do Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico acima 
mencionado, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA, PARA CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA 
APLICATIVO DE BLOCO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEUS 
ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO.

As alterações realizadas no Edital referem-se aos itens 3.3.1; 3.3.3.1 e 3.3.3 do Anexo I (Termo 
de Referência)  

A sessão pública do Pregão será mantida para o dia 27/12/2021 – ÀS 09:0 0h. – Horário de 
Brasília, pois a retificação não altera as propostas a serem apresentadas pelos licitantes.

O Edital retificado está disponível nos sites: https://www.gov.br/compras/pt-br/ sob o número 
da UASG 926691 e https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o 
Pregoeiro e sua equipe de apoio pelo Email: cpl@semobjp.pb.gov.br, no horário das 08:00 as 
17:00 h, em dias úteis.

Permanecem inalteradas as demais condições da licitação.
João Pessoa, 22 de dezembro de 2021.

BRUNO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.028/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/077690
CHAVE CGM: OBOR-LH8G-Y668-6XU9

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.028/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no 
Bairro Distrito Industrial da Cidade de João Pessoa/PB (Rua Geraldo Ramos Régis, Rua Manoel 
Horácio, Rua Alleff Soares dos Santos, Rua José Joaquim do Nascimento, Rua Severino Marcolino 
Evangelista, Rua Estudante Reginaldo dos Santos Filho, Rua Manoel Soares, Rua Gilmar Evan-
gelista da Silva, Rua Rosa Antônio da Conceição Quirino, Rua Maria Lúcia da Conceição, Rua 
Almerindo Luis da Silva, Rua Walter Belian e Rua Maria de Lourdes Evangelista) – LOTE 05. Da 
análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação 
exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas: 
KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 11.306.141/0001-53; EMPREITEI-
RA TAVARENSE LTDA-ME - CNPJ Nº 03.255.805/0001-74; BR SANEAMENTO LTDA - CNPJ Nº 
34.356.435/0001-95 e DECLARA INABILITADAS as empresas CONSTRUPAV EMPREENDIMEN-
TOS LTDA - CNPJ Nº 30.251.160/0001-74;  ÚNICA EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - CNPJ Nº 05.256.678/0001-53; FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 
Nº 30.566.555/0001-66  e CONSTRUTORA APODI EIRELI – CNPJ Nº  17.620.703/0001-15, por 
desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos princípios constitucionais e 
legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Co-
missão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta 
no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/077690/
SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser 
encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 22 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A 
SABER RUA BANCÁRIO AYLSIO JOSÉ DA SILVA, NO BAIRRO BANCÁRIOS, RUA PEDRO IVO 
DE PAIVA E RUA PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI, NO BAIRRO CRISTO, RUA OTECA DO 
REGO LUNA, NO BAIRRO GEISEL, RUA SEM NOME 7512, RUA SEM NOME 7513, RUA SEM 
NOME 7514, RUA DRª NEUSA BRILHANTE DE MOURA, RUA HELVÉCIO P. DE AZEVEDO, RUA 
EUCLIDES ALCÂNTARA LIRA, RUA JOSÉ GERALDO BASTOS DA CRUZ E RUA NELLY PES-
SOA DE LIMA, NO BAIRRO MANGABEIRA, RUA JOAQUIM MARTINS DA SILVA/ RUA SERGIO 
GOMES VIEIRA E RUA PROFESSORA LEOCÁDIA F. PRESTES, NO BAIRRO DOS IPÊS, RUA 
DO TRABALHO, NO BAIRRO DAS INDÚSTRIAS E RUA MANOEL PATRÍCIO DOS SANTOS, NO 
BAIRRO COLINAS DO SUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: V07R-IK13-FG89-6QGS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09045/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/115374
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 915132
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de material de manutenção para os 

serviços de pintura para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino 
de João Pessoa.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 24/12/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 07/01/2022, às 08h30 e disputa às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 23 de 
dezembro de 2021.

João Pessoa, 22 de dezembro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: PKF9-3LHY-X1VD-GS0X
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09038/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/084309
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 915163
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de ins-

talação de aparelhos de ares condicionados, tipo split de diversas capacidades, com fornecimento 
de materiais e insumos em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação do Município 
de João Pessoa.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 24/12/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 06/01/2022, às 08h30 e disputa às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 23 de 
dezembro de 2021.

João Pessoa, 22 de dezembro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 0012/2021

PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 2021.212/2021
OBJETIVO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de corte de terras 

a serem trabalhadas com um trator com grade hidráulica e traçado, com motorista, combustível e 
manutenção, em diversas comunidades rurais, a fim de atender as necessidades dos pequenos e 
médios produtores agrícolas deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes 
no Anexo I, do Edital.

ABERTURA: 03 de janeiro de 2022 as 09:00
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, sediada na Rua Avelino Marques 

de Sousa nº 45, centro, MALTA – PB de 07 as 12:00 h, site do http://malta.pb.gov.br, http://www.
tce.pb.gov.br

Malta-PB, 22 de dezembro de 2021
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 2021.212/2021
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2021

OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de Gêneros Alimentícios perecíveis – (Carne Bovina, 
Frango e frios), destinados a atender as demandas de todas as secretarias do município, conforme 
especificações no edital e seus anexos,  

ABERTURA: 05 de janeiro de 2022 as 08:00, na sala da CPL, 
INFORMAÇÕES: no endereço sala da CPL, sediada na Rua Avelino Marques de Sousa nº 

45, centro, MALTA – PB de 07 as 12:00 h, site do http://malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br
Malta-PB, 22 de dezembro de 2021

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.213/2021
OBJETIVO: Aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados, destinados a frota de 

veículos e agregados do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos

A reunião sera dia 05 DE JANEIRO DE 2021 AS 10:00HS, , INFORMAÇÕES:, no endereço sala 
da CPL, sediada na Rua Avelino Marques de Sousa nº 45, centro, MALTA – PB de 07 as 12:00 h, 
site do http://malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br

Malta-PB, 22 de dezembro de 2021
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

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: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME 
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0217 LORAZEPAN 2 MG Germed 19.000 CPR R$ 0,17 3.230,00

0261 NORTRIPTLINA 50 MG Ranbaxy 2.900 CPR R$ 1,13 3.277,00

0341 TOPIRAMATO 25MG Germed 4.000 CPR R$ 0,40 1.600,00

Total R$ 8.107,00

Piancó-PB, 17 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araujo Pereira -Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, cadastrada no 

CNPJ Nº 29.043.834/0001-66.
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$ 8.107,00 (oito mil e cento e sete reais).
Piancó-PB, 17 de Dezembro de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00118/2021, em 14.12.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o empresa. OSAKA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para aquisição de um trator para o Município 

de Piancó-PB, atendendo a Proposta 020694-PLATAFORMA+BRASIL-MAPA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 22 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.00021/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE 

PUBLICA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de assessoria e consultoria técnica es-

pecializada na área de contabilidade pública pertencentes a Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira - Prefeito                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB
EXTRATO DE DECISÃO PELA RESCISÃO CONTRATUAL E IMPEDIMENTO DE LICITAR E 

CONTRATAR COM O MUNICÍPIO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 31.070.140/0001-60.
DECISÃO: Fica RESCINDIDO o Contrato nº 01.00090/2021 e IMPEDIDA a empresa A J P DE 

SOUZA COMERCIO ATACADISTA – ME, CNPJ 31.070.140/0001-60, de licitar e contratar com este 
município de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 (Lei 
do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias, consoante Item 7.3, da cláusula sétima SANÇÕES, será 
concedido a empresa para apresentação de recurso a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 22 de dezembro de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.0023/2021, em 12.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa ANA NÚBIA MACEDO COELHO SOA-

RES - ME.
OBJETO CONTRATUAL:  Prestação de serviços especializados na área de saúde com atendi-

mento a nível ambulatorial em consultas, plantonista/urgentistas para o SAMU/UPA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 22 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00037/2021, Aquisição parce-

lada de combustíveis diversos, para atender as necessidades das secretarias/órgãos demandantes, 
conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, para o dia 06 de Janeiro 
de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Alvino, 56 - Centro 
- Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 22 de Dezembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE RAIO–X + IMPRESSORA DIAGNÓS-

TICO DIGITAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NO MUNICÍPIO 
DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00028/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 302 1002 2038 
Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 
FONTE DE RECURSO: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1215 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL – BLOCO DE INVESTIMENTO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00210/2021 - 21.12.21 - VMI 
TECNOLOGIAS LTDA. - R$ 296.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTO DE RAIO–X + IMPRESSORA DIAGNÓSTICO DIGITAL PARA O PRONTO 
ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto 
a: VMI TECNOLOGIAS LTDA. - R$ 296.000,00.

Remígio - PB, 21 de Dezembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO DE RAIO–X + IMPRESSORA DIAGNÓSTICO DIGITAL PARA O PRONTO ATENDI-
MENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: VMI TECNOLOGIAS LTDA. - R$ 296.000,00.

Remígio - PB, 21 de Dezembro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
 REVOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00004/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-
-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
- PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público, 
a empresa vencedora foi convocada para assinatura do contrato porém não assinou o mesmo. 

SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, 22 de Dezembro de 2021 
- MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de 
ar, protetor de aro para atender a demanda do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00006/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de 
Roça e: CT Nº 00046/2021 - Ideal Pneus Peças e Serviços - CNPJ: 17.711.924/0001-07 - Apostila 
01 - acréscimo médio de 23,62% - equivalente a R$ 85.677,18. O valor consolidado passa para R$ 
486.053,18. ASSINATURA: 15.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRAZO E REALINHAMENTO

 9º TERMO ADITIVO (SETIMO DE PRAZO) e (TERCEIRO DE REALINHAMENTO) do Contrato 
de nº 00012/2018. Partes Prefeitura Municipal de S.S. de L. de Roça e CONSFOR CONSTRUTORA 
FORTALEZA LTDA - ME Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução 
de obras e serviços remanescentes para Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta Padrão 
Com Vestiários, no Município de S. S. de L. de Roça. Convenio 1005943 PAC II, adicionados de 
contrapartida do Município. Fundamento legal: TP Nº 00001/2017. Dotação: Recursos Próprios do 
Município /Recurso Convênio 1005943 PAC II: 02050.12.361.2002.1053 - 4490.51.0000 – 001/050 
Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorroga-
ção por mais 200 dias a contar do dia 22/01/2022 e acréscimo de valor de R$ 8.243,20 equivalente a 
3,92%, ficando o global em R$ 234.191,60. Mantendo As demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro 
No Art. 57.II, §, Da Lei 8666/93. Assinam: SEVERO LUÍS DO NASCIMENTO NETO e CONSFOR 
CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO DE FORMA PARCELADA 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 
07177421483 - R$ 282.751,50.

São João do Tigre - PB, 22 de Dezembro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO 
DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João do Tigre: PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 
2014 – MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRE-
TARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 
122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 
– MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até 22/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: 
CT Nº 09201/2021 - 22.12.21 - JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 - R$ 282.751,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de portões de ferro e grades para os PSF’S deste Município. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00080/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Solânea: 06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2039/10.302.2010.2046 – ELEMENTO 
DE DESPESA – 3.3.90.30.99. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00386/2021 - 13.12.21 - JOSUILLIAN 
SILVA BARBOSA 12094490483 - R$ 27.150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00080/2021, que objetiva: Aquisição de portões 
de ferro e grades para os PSF’S deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSUILLIAN SILVA BARBOSA 12094490483 - R$ 27.150,00.

Solânea - PB, 13 de Dezembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0091/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 0091/2021, para o dia 11 

de Janeiro de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: na Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Em virtude de recesso administrativo, por motivo de saúde. Telefone: (083) 3363-1285. 
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 22 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0092/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 0091/2021, para o dia 11 

de Janeiro de 2021 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: na Rua Pernambu-
co, S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Em virtude de recesso administrativo. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 22 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição de equipamento médico e material permanente para as Unidades Básicas 

de Saúde ESF I João Bosco de Medeiros Torres, ESF II Centro, ESF III Marcia Patrícia de Medei-
ros, ESF IV Antônio Bento de Morais, ESF V Zona Rural e ESF VI Roberval Eliseu da Nobrega do 
Município de Santa Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-02.

CONTRATO Nº 00166/2021 - CONTRATADA: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E 
LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA, CNPJ N° 07.936.090/0001-76. 
VALOR GLOBAL: R$ 4.068,11, vencendo nos seguintes itens: 09,23,25, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00167/2021 - CONTRATADA: CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ N° 
20.444.829/0001-90. VALOR GLOBAL: R$ 3.100,00, vencendo nos seguintes itens: 26, conforme 
proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00168/2021 - CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLO-
GICOS LTDA-EPP, CNPJ N° 07.897.039/0001-00. VALOR GLOBAL: R$ 275,00, vencendo nos 
seguintes itens: 05, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00169/2021 - CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA, CNPJ N° 40.876.269/0001-50. VALOR GLOBAL: R$ 15.729,94, vencendo 
nos seguintes itens: 04,12,14, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00170/2021 - CONTRATADA: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, 
CNPJ N° 31.499.939/0001-76. VALOR GLOBAL: R$ 1.190,00, vencendo nos seguintes itens: 02, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00171/2021 - CONTRATADA: MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ N° 31.131.938/0001-74. VALOR GLOBAL: R$ 6.644,00, vencendo 
nos seguintes itens: 01,15,22, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00172/2021 - CONTRATADA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 2.572,88, 
vencendo nos seguintes itens: 03,16,18,19,20, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00173/2021 - CONTRATADA: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME, CNPJ 
N° 10.719.048/0001-08. VALOR GLOBAL: R$ 7.765,00, vencendo nos seguintes itens: 
06,07,08,10,11,13,17,21, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00174/2021 - CONTRATADA: SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE EIRELI - EPP, CNPJ N° 23.015.239/0001-30. VALOR GLOBAL: R$ 2.689,99, vencendo 
nos seguintes itens: 24,28, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 17/12/2021 a 31/12/2021.
DATA DOS CONTRATOS: 17 de dezembro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00126/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA, CNPJ n° 

35.503.721/0001-07, Rua Rotary,1512, Jardim Oasis -Cajazeiras/PB -CEP; 58900-000.
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e 

Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato firmado entre as partes em 10/09/2021, nos termos 
previstos em sua Cláusula Sétima e Nona, que tem como objeto Aquisição de 06 (seis) veículos 
zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão mais atualizada, tipo passeio hatch para atender as 
necessidades das Secretarias do Município de Santa Luzia/PB.

DA PRORROGAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 60 (sessenta) dias, 

sendo iniciado o presente aditivo no dia 21 de dezembro de 2021 e tendo seu termino no dia 19 
de fevereiro de 2022, sendo necessidade permanente da administração, conforme Cláusula Nona 
do Contrato: “O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021, contados da data 
da sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo 
com o Art 57 da lei Federal n° 8 666/93, caso seja de interesse público da Administração”. 2. Fica 
revisado o valor do item 01 conforme Parecer Jurídico acostado aos autos e despacho final do 
Prefeito visando o reequilíbrio do contrato 00126/2021, assim o valor unitário do item 01 que é de 
R$ 63.200,00 (sessenta e três mil e duzentos reais) e valor total R$ R$ 379.200,00 (trezentos e 
setenta e nove mil, duzentos reais) corresponderá a R$ 69.990,00 (Sessenta e nove mil novecentos 
e noventa reais), por valor unitário, totalizando o valor global de R$ 419.940,00 (Quatrocentos e 
dezanove mil, novecentos e quarenta reais). Assim fica alterado o contrato em 40.740,00 (quarenta 
mil, setecentos e quarenta reais).

FUNDAMENTO: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da contratante, 
exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no artigo 57, § 
I inciso II e art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2004 - Manuten-
ção das Atividades Administrativas do GAP 4490.52 - 1001 - Equipamentos e Material Permanente 
02.020- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades 
Administrativas da SMG. 3390.30 - 1001 - Equipamentos e Material Permanente 02.030- SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2016.2018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal 
de Saúde. 3390.30 - 1211 - Equipamentos e Material Permanente 10.305.1008.1004 - Ampliação da 
Frota de Veículos da SMS 4490.52 - 1214 - Equipamentos e Material Permanente-VEÍCULOS DE 
TRAÇÃO 4490.52 - 1211 - Equipamentos e Material Permanente 02.040- SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 12.361.1012.1013 - Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Educa-
ção 3390.30 - 1111- Equipamentos e Material Permanente - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 
4490.52 - 1124 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.2017.2030 - Manutenção das Ativi-
dades da Secretaria Municipal de Educação 4490.52 - 1111 - Equipamentos e Material Permanente. 
02.080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.2012.2057 - Manutenção da 
Secretaria Municipal de Assistência Social 4490.52 - 1001 - Equipamentos e Material Permanente.

DATA DO TERMO ADITIVO: 21 de Dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N° 00150/2019
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 

Direito Privado, com sede na Rod. BR-230, N° 11034 Sala 102, Bairro Renascer - Cabedelo/PB - 
CEP N° 58.108-012, inscrita no CNPJ nº 07.750.950/0001-82

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao valor do Contrato nº 
00150/2019 firmado entre as partes, em 20/12/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, 
Parágrafo Segundo: “ 2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o 
disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

DO ACRÉSCIMO:  O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 377.083,04 (Trezentos e 
setenta e sete mil, oitenta e três reais e quatro centavos), sendo que somado ao primeiro aditivo 
de R$ 414.966,68  (Quatrocentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e 
oito centavos) e somado ao contrato original totalizará um valor de R$ 3.983.112,37 (três milhões, 
novecentos e oitenta e três mil, cento e doze reais e trinta e sete centavos) correspondente ao 
aditamento de aproximadamente 11,82 %  ao quarto aditivo e 24,82% ao somatório dos aditivos ao 
valor do contrato original. Ao somatório dos aditivos de valor do contrato original, soma-se o Termo 
Aditivo nº 03 de Ajuste de Valor de R$ 441.571,80 (quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos 
e setenta um reais e oitenta centavos) que resultará em um valor total de   R$ 3.983.112,37 + R$ 
441.571,80 = 4.424.684,17 (quatro milhões quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta 
e quatro reais e dezessete centavos).

FUNDAMENTO: O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, combinado 
com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Contrato de Repasse N° 868570/2018/MCIDADES/CAIXA - 02.050 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS; 15 451 1004 1019 Implantação, Ampliação 
ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralepipedo); 23 695 1037 1026 Implantação de Infra-
estrutura Turística;  27 812 1013 1030 Implantação de Infraestrutura Esportiva; 27 813 1013 1031 
Construção de uma Ciclovia; 27 812 1013 1033 Construção de pista para Caminhada; Elementos 
de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações; 4490.51 - 1510 - Obras e Instalações/4490.51 
-  1001 Obras e Instalações.

DATA DO TERMO ADITIVO: 21 de Dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

(republicação)
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miri-
tânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 11 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DA PRAÇA MEMORIAL AS VÍTIMAS DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@g mail.com. Edital: https://licitacoes.santa rita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 22 de Dezembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

                                Santa Rita - PB, 22 de dezembro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE 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 062/2021, que obje-

tiva: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE 
VACINAS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 81.618.753/0001-67
Valor R$: 76.500,00
 Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

                                Santa Rita - PB, 22 de dezembro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE 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 068/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 27.705.997/0001-31
Valor R$: 64.788,00
 Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
217/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ESPECIAIS NÃO CONTEMPLADOS 
NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL 
E PARENTERAL - CENEP LTDA - CNPJ: 01.687.725/0002-43 - Valor R$: 18.900,00. - MEDERI 
DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 29.329.985/0001-
85 - Valor R$: 114.926,00. - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
- CNPJ: 06.948.769/0001-12 - Valor R$: 22.059,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 16 
de dezembro de 2021. LUCIANO CORREIA CARNEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0120/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedimen-

to licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSUMO BÁSICO PARA O RAIO X, para atender as necessidades da UPA 
e de todas as demandas de PSF e Policlínica, conforme Edital e anexos.  Abertura das propostas 
no dia 06 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Os 
licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar desis-
tências após a homologação.

Sousa, 22 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSÃO DE PREGÃO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021
AVISO DE ADENDO

A Prefeitura Municipal de Sousa, por intermédio da pregoeira Oficial, informa ADENDO ao 
edital que objetiva Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as 
necessidades das secretarias/órgãos demandantes da Prefeitura Municipal de Sousa/PB. Torna 
público que inclui o item 3.3- que objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 
no âmbito municipal e regional, serão permitidas a participação de ME/EPP que estejam localizadas 
até 80 km de distancia do município de Sousa-PB, de acordo com o decreto municipal, conforme 
adendo de edital no site www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência e através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Permanece marcada devido nenhuma alteração nas propostas para o dia 05 de Janeiro de 2022; 
às 09:00. Mantêm-se inalteradas as demais condições do edital. 

Sousa, 22 de dezembro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N°: 001/2021
TIPO: TÉCNICA E PREÇO

OBJETIVO:contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Publicidade, Propagan-
da, Marketing, Agência de Notícias e Comunicação, atendendo as atividades da Câmara Municipal 
de Sousa, conforme especificações em edital.

ABERTURA: 25/01/2022 ás 09h30
INFORMAÇÕES: Edital disponível site da Câmara e site do tramita TCE.

Sousa- PB, 21de dezembro de 2021.
Maria das Graças Vieira do Nascimento. 

Presidente da CPL/CMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021 
O Pregoeiro do Município de São José do Bonfim no uso de suas atribuições resolve Adjudicar 

a licitação que tem como OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material 
Didático e Pedagógico destinados a Secretaria de Educação do município de São José do Bonfim/PB, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: IGUATEMI COMERCIO ATA-
CADISTA EIRELI, CNPJ nº 14.420.347/0001-06, VALOR R$ 28.810,59. VINICIUS JOSE NOGUEIRA 
CAVALCANTI, CNPJ nº 28.330.631/0001-98, VALOR R$ 5.809,80. VALOR TOTAL R$ 34.620,39.

 São José do Bonfim/PB, 21 de dezembro de 2021. 
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Prefeitura Municipal
ATO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00028/2021, que objetiva: 
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material Didático e Pedagógico destinados 
a Secretaria de Educação do município de São José do Bonfim/PB, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI, CNPJ 
nº 14.420.347/0001-06, VALOR R$ 28.810,59. VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI, CNPJ 
nº 28.330.631/0001-98, VALOR R$ 5.809,80. VALOR TOTAL R$ 34.620,39.

São José do Bonfim/PB, 22 de dezembro de 2021. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

 Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 

OBJETIVO; Contratação de serviços Técnicos especializados na área de assessoria (Prestação 
de serviços in loco) ao setor de licitação, alimentação dos sistemas tribunal de contas do estado, 
conforme especificações constantes no anexo I deste edital. 

Reunião dia 07 de janeiro de 2022 ás 08:00:00hs, 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua João Francisco Filho, Nº. 110, 

Centro, Vista Serrana - PB, de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em 
todos os dias úteis, no horário de 8hs:00min as 12hs:00min de segunda a sexta. site http://cama-
ravistaserrana.pb.gov.br/, e-mail: camaravscpl@gmail.com, (www.tce.gov.pb.br). 

Vista Serrana - PB, 22 de dezembro de 2021
AMERICO GOMES XAVIER

Presidente da C.P.L

CONVITE  Nº 06/2021     
Registro CGE Nº 21-02424-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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 do CONVITE Nº 06/2021 (Elaboração dos Projetos Executivo de En-
genharia para Pavimentação de Rodovia e Obras d’Artes Especiais, Plano de Controle Ambiental e 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/PRAD, na Rodovias: PB-33, sub trecho Praia de 
Campina / Entr. PB-035/ Rio Tinto com 22,00 km.), que após análise detalhada nas documentações, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitada a Empresa 
PROJETO CONSULTARIA DE ENGENHARIA LTDA A CPL.

 A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta Técnica, se não houver 
interposição de recurso, fica marcada para o dia 29/12/2020, às 10:00 horas

João Pessoa, 22 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

PORTARIA
Nº 220/2021

O Diretor Administrativo da CINEP – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas através do Art. 58, inciso IV, Item “a” do Estatuto Social 
da Companhia, e de Conformidade com o Decreto 26.649, de 03 de dezembro de 2003, combinado 
com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

RESOLVE,
Art. 1° – Designar os Servidores ADEILTON MARTINS DE OLIVEIRA, Matrícula n.º 2.188-1, ANA 

LUCIA DANTAS GALDINO, Matrícula n.º 3.114-1, MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO, Matrícula 
n.º 3.177-1, a fim de constituírem uma Comissão com a finalidade de Conferência bens existentes 
no almoxarifado da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP;

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposi-
ções ao contrário.

   João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Diretor Presidente 

PORTARIA
Nº 219/2021

O Diretor Administrativo da CINEP – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas através do Art. 58, inciso IV, Item “a” do Estatuto Social 
da Companhia, e de Conformidade com o Decreto 26.649, de 03 de dezembro de 2003, combinado 
com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

RESOLVE,
Art. 1° – Designar os Servidores ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS, 

Matrícula n.º 3.161-1, THAMIRES CRISTINA DOS SANTOS NOBRE, Matrícula n.º 2.196-1, BIS-
MARQUE FERREIRA DA SILVA, Matrícula n.º 3.182-1, a fim de constituírem a Comissão que tem 
por objeto a Conferência Física de Caixa da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP;

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposi-
ções ao contrário.

   João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Diretor Presidente 

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 026/2021

REGISTRO Nº 21-02529-4
OBJETO: REFORMA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA EM JOÃO PESSOA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 25 de janeiro de 2022 às 09h. 

João Pessoa, 22 de dezembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2021
PROCESSO Nº 19.000.016649.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, 
destinado aos órgãos: SEAD, SEDH, HEMOCENTRO, HPMGER, SEPLAG, SUDEMA, SUPLAN, 
SEG, FDRH e SECULT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/01/2022 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: 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 21-02526-9
                                                                                                   João Pessoa, 22 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

UNIÃO  A
Esportes
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  054/2021

Recorrente:  ALERTA SERVIÇOS EIRELI
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, no uso 

de suas atribuições legais, que o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, conheceu 
e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto pela empresa ALERTA SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ nº 04.427.309/0001-13, mantendo decisão do pregoeiro de recepcionar proposta e declara 
habilitada a licitante vencedora. Fica a licitante recorrente e demais licitantes intimados da decisão.

João Pessoa, 22/dezembro/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – A Presidência do Clube Recreativo Kashima, em conformidade 
com o Estatuto Social do Clube, convoca Assembleia Geral Extraordinária para o dia 5 de janeiro de 
2022, às 9h em primeira convocação e às 10h em segunda e definitiva convocação, com qualquer 
número de sócios presentes, na sede da entidade, situada à Rua São Lucas, 264, Bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa-PB, para o seguinte ponto de pauta: 1) Eleger e empossar a Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal para o quadriênio 2022/2026. João Pessoa, 22 de dezembro de 2021. 
Marcos Antônio de Lima – Presidente.

Nota de Agradecimento
A Associação Cultural Balaio Nordeste, vem a público agradecer, junto ao Fórum Nacional Forró 

de Raiz, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização do IV Encontro Nacional 
de Forrozeiros e III Fórum Nacional do Forró de Raiz. Esse evento ficará registrado como a nossa 
primeira realização, mesmo híbrida, no período de retomada das atividades culturais pós-pandemia. 
Além disso, será lembrado porque, no período do evento, o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional-Iphan, a pedido da Associação, declarou como patrimônio imaterial do Brasil, As 
Matrizes Tradicionais do Forró, o que foi fomentado por meio de ações, pesquisas e discussões, ao 
longo de dez anos, junto aos Fóruns de Forró Regionais. Mencionamos, nesta nota, agradecimentos 
especiais ao excelentíssimo governador da Paraíba, Sr. João Azevedo e ao secretário de Estado 
da Cultura Sr. Damião Ramos Cavalcante, ao excelentíssimo prefeito de João Pessoa, Sr. Cícero 
Lucena e ao presidente da Fundação Cultural de João Pessoa-Funjope, Sr. Marcos Alves, ao Senado 
Federal e à senadora Sra. Fátima Bezerra, à Assembleia Legislativa de João Pessoa, à Fundação 
Espaço Cultural, na pessoa do presidente Sr. Marcos Santos, à Usina Cultural Energisa, à Reitoria 
da Universidade Federal da Paraíba, na pessoa do reitor Sr. Valdiney Gouveia, a Superintendência 
do Iphan na pessoa do Sr. Hyago Costa Celane, à Associação Respeita Januário, ao Núcleo Inter-
disciplinar de Pesquisa e Extensão em Economia Solidária e Educação Popular-Nuplar, na pessoa 
do coordenador Vanderson Carneiro e do pesquisador Sr. Henrique Sampaio, ao maestro Lucílio 
Souza, à cantora Jaqueline Alves e ao cantor Chico Ribeiro, responsáveis pela fundação deste 
Fórum, ao cantor Bira Delgado pelos serviços prestados ao Fórum, a Marcos Lopes, a Anastácia, 
a Chambinho do Acordeom, a Del feliz, a Flávio José, a Maciel Melo, a Targino Gondim, a Luizinho 
Calixto, a Isabel Santos, a Antonio Amoroso, a todos os artistas forrozeiros e colaboradores presentes 
durante todo o processo, à imprensa paraibana e brasileira e, finalmente, a todos os coordenadores 
dos Fóruns nacionais e representantes dos países presentes.

“O forró será absolutamente inesquecível.”
Joana Alves

presidente da Associação Cultural Balaio Nordeste
João Pessoa, 21 de dezembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SINDISCAD - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-
CIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO, CNPJ -  13.218.515/0001-04, Rua Capitão Pedro Moreira, s/n 
– Centro - Cacimba de Dentro – PB. A Presidente do SINDISCAD, baseada no Art. 28, do Estatuto, 
e por deliberação da Diretoria, em Reunião Extraordinária realizada no dia 20 do mês corrente, 
conforme preceitua o mesmo instrumento, no Art. 12, alínea “d”, atendendo, também, ao que consta 
nos Artigos 29, 30, 31 e 32,  vem convocar todos os servidores municipais filiados ao SINDISCAD, 
e aptos para votarem e serem votados, de acordo com o Estatuto supracitado, para participarem 
de uma Assembleia Geral Extraordinária-AGE, nos termos do Art. 10, parágrafo Único, e o Art. 11, 
alínea “a”, para deliberação na escolha da Comissão Eleitoral para gerir as ELEIÇÕES GERAIS 
que irão definir, democraticamente, os destinos de sua entidade representativa, como também 
deliberação acerca da proposta de calendário eleitoral, para tanto, fazendo saber o seguinte, e nos 
termos estatutários: 1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-AGE para escolha da Comissão 
Eleitoral; 2. Data: 15 de janeiro de 2022; 3. Local: Sede do Sindicato, na Rua Capitão Pedro Moreira, 
s/n – Centro - Cacimba de Dentro/PB – CEP 58230-000; 4. Horário: 09h00 em primeira convocação 
com todos os filiados, e 01 (uma) hora após, em 2ª convocação, com qualquer número de filiados 
presentes (Art. 10); 5. ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL e respectivos 
suplentes, conforme Artigo 12 (11 membros Titulares, e 03 membros suplentes, da Diretoria); Artigo 
24 (03 membros titulares e 02 membros suplentes do Conselho Fiscal). 6. Data da Eleição: 05 de 
fevereiro de 2022; 7. Local: Sede do Sindicato, na Rua Capitão Pedro Moreira, s/n – Centro - Ca-
cimba de Dentro/PB – CEP 58230-000; 8. Horário da eleição: Das 08h00min às 16h00min; 9. Prazo 
para Registro de chapas: 15 (quinze) dias contados, a partir da deliberação pelos filiados na AGE 
mencionada acima, atendendo o que preceitua o Artigo 29, com a publicação deste Edital; 10. Data 
de posse da Diretoria eleita para o quadriênio 2023/2026:   31 de março de 2022, às 16h00min. 
11. Demais informações, vide Edital completo na sede do Sindicato. Cacimba de Dentro/PB, 22 de 
dezembro de 2021. SÉPHORA THOMAZ CAVALCANTE - Presidente SINDISCAD.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos na 

Paraíba, Empreiteiras e Similares.
Pelo presente Edital, o Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos 

na Paraíba - SINTECT-PB, nos termos que dispõe a Seção II do Estatuto Social da entidade, faz 
saber a toda a categoria profissional, em especial aos que estiverem em gozo de seus direitos de 
associados, que ocorrerá a Assembleia Geral Ordinária da categoria, a realizar-se em sua sede à 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 105 – CENTRO - JOÃO PESSOA/PB, a instala-se nesta quarta-feira, 
dia 29 de dezembro de 2021, às 18:30 horas. Respeitando o distanciamento social: cadeiras serão 
dispostas para todos(as), com disponibilização de álcool 70°, uso obrigatório de máscaras e veri-
ficação de temperatura, as decisões serão tomadas pelos presentes no endereço indicado, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Informes gerais; 2) Prestação de contas do 
período de janeiro à junho de 2021. O quórum para instalação das Assembleia é de 50% (cinquenta 
por cento) dos associados, no mínimo, quando se tratar de primeira convocação e, em seguida meia 
hora depois, com qualquer número. João Pessoa (PB), 22 de dezembro de 2021.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2461/2021 em João Pessoa, 13 de 
dezembro de 2021 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de Pavimentação asfáltica da Rodo-
via PB-356, trecho: Nova Olinda / Pitombeira / Tavares com extensão de 33,106km. Na (o) 
RODOVIA PB-356, TRECHO: NOVA OLINDA / PITOMBEIRA / TAVARES - UF: PB. Processo: 
2021-004511/TEC/LI-7900

A empresa GHOLANDA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.483.626/0001-18, torna 
público que requereu a SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente) a licença prévia ambiental para 
a construção de edifício multi-familiar localizado na Rua Severina Maria da Silva, lote nº 324, 
Quadra 15, Planalto da Boa Esperança, João Pessoa, Paraíba.

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇA S/A ,INSCRITO  COM O CNPJ: 04.185.877/0011-27,  TORNA 
PÚBLICO QUE RECEBEUDA SEMABY- SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DE BAYEUX, A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 042/2021, PARA COMERCIO POR ATACADO DE PELAS E ACES-
SÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SITUADO NO RODOVIA BR-101,S/N,KM 
31,IMACULADA, BAYEUX-PB.

BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ04.601.397/0022-52, TORNA 
PÚBLICO QUE SOLICITOU DA SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E 
AQUICULTURA DE CABEDELO,A LICENÇA AMBIENTAL PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO DE SALA COMERCIAL COM ÁREA DE 100,16M², COM SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE EFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. SITUADO NA PRAÇA 
VENÂNCIO NEIVA, SN – LOTE 36-A QUADRA 66 – CENTRO – CABEDELO.

VML IMOBILIÁRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA inscrita CNPJ no 41.141.706/0001-50, 
torna, público que requereu a SEMAPA, Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicul-
tura a Licença Previa e de Instalação para construção de GALPÃO comercial no Lote de 
terreno V da quadra s/n,na propriedade Boi Só, Rua Hortencia Helena de Amorim Brito, 
na Cidade de Cabedelo

A empresa Comercial Drugstore Ltda, cnpj05.230.009/0027-41, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença DE OPERAÇÃO, para COMERCIO VAREJISTA 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA, situado a Rua Edson 
Falconi de Melo, 555, Loja 10, 11 e 12, Aeroclube, João Pessoa-PB.”

ELIANE DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA FREIRE,CPF: 839.908.954-00, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
OperaçãoparaConstrução Civil, situadono Loteamento Jardim Camboinha, Lote 10A, Quadra 04, 
Camboinha – Cabedelo/PB.

C.A.O.A. PATRIMONIAL LTDA., CNPJ: 02.173.595/0001-02, torna público que requereu a SEMA-
PA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença ambiental prévia, 
instalação e operação, para comércio a varejo de automóveis, caminhonetes e utilitários, situado 
à Rod. BR-230, S/N Lote B, Bairro: Morada Nova - Cabedelo - PB.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2021         28
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