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Governador João Azevêdo empossa novo comandante da PM, secretário de Administração Penitenciária e corregedor-geral. Página 13

Polícia Militar da Paraíba está sob novo comando

n “Sempre há esperança 
de que profetas, como Dom 
Helder Câmara, apontem 
caminhos, proporcionem a 
unidade...”.

José Nunes

Página 11

Preço da cesta básica, em JP, 
chega a R$ 567, aponta Dieese

carestia

Pesquisa mostra que valor aumentou em todas as capitais e compromete 50,6% do salário mínimo. Página 17

Iniciativa de pesquisadora da UFPB ressalta o papel dos recifes de corais 
na proteção da costa e redução da erosão costeira. Página 5
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De goleada, Belo 
garante a semifinal

Botafogo (foto) venceu o Atlético por 7 a 0 e 
se tornou o segundo semifinalista do Cam-
peonato Paraibano, ultrapassando o Sousa, 

que derrotou o Auto Esporte por 4 a 0.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

598.572

30.066.264

493.677.646

10.197

660.782

6.158.913
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.402.373

417.690.573

11.337.650.532

441.859

28.942.887

------------

RECUPERADOS

Como a queda 
do dólar pode 
beneficiar o 
paraibano

A pedido do jornal 
A União, economistas 
explicam por que a des-
valorização da moeda 
pode impactar a vida 
do cidadão. 
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CEDC irá 
ganhar novas 
instalações e 
ampliar serviços

Centro Especializado 
de Diagnóstico do Cân-
cer do Estado passará 
a oferecer exames para 
câncer de próstata. 

Página 19

n “A organização do futuro 
se tornará cada vez mais 
aberta, com flexibilização de 
empregos em tempo parcial, 
sem vínculo empregatício”.

Regina Amorim

Página 17

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

STJ valida 
Lei Maria da 
Penha para 
mulheres trans

Decisão histórica 
foi comemorada pela 
secretária da Mulher 
e da Diversidade Hu-
mana da Paraíba, Lídia 
Moura. 
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Festival de 
Música da 
Paraíba divulga 
selecionados

As 30 composições 
selecionadas para a 5a 
edição do evento se-
rão conhecidas, hoje, 
através da Rádio Ta-
bajara.
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Centro de 
Atendimento 
ao Autista será 
inaugurado hoje

Espaço multidiscipli-
nar vai ser entregue pelo 
governador joão Azevê-
do, nesta quinta-feira, 
em Campina Grande. 
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Projeto vai restaurar corais no Seixas



Tramita no Senado Federal um projeto de lei que faz pertinente 
alteração no Código de Processo Penal, excluindo o que muitos 
consideram uma espécie de aberração jurídica: proíbe o uso da 
tese de legítima defesa da honra como argumento pela absolvição 
no julgamento de acusados de feminicídio, no tribunal do júri. A 
proposta tem avançado. Recentemente foi aprovada pela Comissão 
de Segurança Pública (CSP) e, agora, seguirá para a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 

Com o avanço, no país, dos mecanismos de proteção à mulher 
e de combate à violência doméstica, é quase inacreditável que o 
argumento de defesa da honra ainda possa ser utilizado em casos 
de feminicídio. Isso demonstra a necessidade urgente de se fazer 
uma revisão minuciosa no Código de Processo Penal, que remonta 
ao ano de 1941.  

O argumento de defesa da honra é permissível com a ideia de 
que alguém que comete crime de feminicídio merece atenuantes 
e redutores de pena por estar sob violenta emoção e agido em 
defesa de valor moral. A proposta visa, justamente, eliminar do 
regramento essa tese.  

Atualmente, a pena mínima para tais casos é de 12 anos de 
reclusão, mas pode ser reduzida a oito anos, caso o juiz acate a 
tese em questão. E, nessa hipótese, é até possível que o criminoso 
condenado possa cumprir a pena no regime semiaberto. O relator 
da matéria, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), foi taxativo no 
seu parecer pela aprovação: “Precisamos com urgência corrigir isso. 
É revoltante, inadequado e inaceitável”.  

De fato, não se pode avaliar casos com essas características 
pelo argumento da defesa de valores morais, que até podem 
ser subjetivos, para justificar a violência contra a mulher. É 
uma tese que não parece encontrar guarida no bom-senso. Por 
esse entendimento, a vítima poderia ser vista até como a única 
responsável pelas agressões sofridas.   

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 
mostram que ocorreram 1.350 feminicídios e 230.160 casos de lesão 
corporal relacionados à violência doméstica e familiar no país, em 
2020. Somente com mais rigidez é possível coibir a escalada desse 
tipo de crime.  

Artigo

Alteração necessária 
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Quero  continuar sonhando
Há uma frase de Victor Hugo que diz: 

“não há nada como um sonho para criar o 
futuro”. Por isso  vivo construindo sonhos, 
na esperança de que eles se transformem 
em realidade. Afinal de contas sonhar ain-
da não é proibido, se bem que muitas vezes 
é recomendável não revelar esses sonhos 
porque eles podem oferecer riscos a inte-
resses outros.

Ultimamente tenho sonhado em ver o 
Brasil diferente do que é hoje. Onde o espí-
rito de fraternidade e solidariedade seja o 
imperativo da convivência entre patrícios. 
Num ambiente em que as divergências, se-
jam políticas, religiosas ou desportivas, não 
motivem conflitos que gerem inimizades. A 
pluralidade de ideias e opiniões marque sim-
plesmente o exercício pleno da democracia.

Sonho com um país em que os atores da 
política pensem mais no coletivo do que no 
individual. Que a liberdade de agir e de pen-
sar não incomode os que se imaginam po-
derosos a ponto de impor restrições de com-
portamento e de manifestações. Um país no 
qual todos tenham  o direito  de discordar, 
reivindicar, protestar, questionar, quando se 
fizer necessário.

Fico mentalizando a oportunidade de ver 
esta nação livre dos corruptos. Não estou me 
referindo exclusivamente aos que militam 
na política, mas a todos nós que costuma-
mos nos valer do “jeitinho brasileiro” para 
resolver nossos problemas, mesmo que des-
prezando conceitos de ética e moral. 

Nos meus sonhos idealizo um Brasil em 
que a justiça se posicione de forma imparcial, 
como deveria ser. Desejo ver juízes que não 
se preocupem em se tornar  “pop stars”. Que-
ro ver decisões do judiciário sem influências 
partidárias. Não gostaria mais de testemu-
nhar juízes tornando seu mister um espetá-
culo midiático. Anseio ver a justiça agindo 

com isenção, sem distinguir ricos e pobres, 
brancos ou negros. Nesse Brasil imaginário, 
juiz nem receberia homenagens por fazer 
justiça. Ele fugiria dos holofotes para não ser 
apontado como faccioso, nem alguém adep-
to ao estrelismo.

O país com que sonho não teria violência 
urbana, discriminação social, preconceitos, 
intolerância. Os veículos de comunicação 
não seriam monopolizados e postos a servi-
ço de causas políticas que interessem unica-
mente aos poderosos de plantão. Seríamos 
receptores da informação verdadeira, sem 
manipulação ou deturpação da realidade.

Alguém poderá dizer, você não sonha, 
você delira. Que seja um delírio, mas é as-
sim que encontro ânimo para acreditar num 
amanhã melhor. Por isso, não vou desistir 
nunca de sonhar, ainda que contrarie mui-
ta gente.

A cidade de Borborema era distrito quan-
do lá nasci. É berço de general e de vários ofi-
ciais da nossa briosa Polícia. Já foi centro co-
mercial de médio porte, quando o trem, por 
mais de dez anos, fez ali sua parada final. 
Seu casario antigo retrata a história do apo-
geu da civilização do café. A cana-de-açúcar 
teve seu ciclo e, hoje, nos engenhos de fogo 
morto, onde era cana só se vê banana. Uma 
hidroelétrica pioneira no nordeste, iluminou 
sete cidades, até que a rede de Paulo Afon-
so tomasse seu espaço. Ali existiu um hospi-
tal dedicado a combater as endemias rurais. 
A Campanha contra a Bouba, era chefiada 
pelo médico Arnaldo Tavares, pai do imortal 
pintor Flavio Tavares. Arnaldo, nos idos dos 
anos 50 teve a visita e a parceria de outro epi-
demiologista, o baiano Jose Gil Moreira, que 
viria a ser pai do famoso cantor e compositor 
Gilberto Gil. Esse é o nosso assunto de hoje.

A bouba, uma doença de pele não vené-
rea, mas de sintomas parecidos com a sífilis, 
é hoje uma enfermidade praticamente des-
conhecida. Sua erradicação ocorreu a par-
tir de 1956 quando o governo JK criou o De-
partamento Nacional de Endemias Rurais e 
o Programa de Erradicação da Bouba. A par-
tir da penicilina injetável e outros remédios, 
ficou mais fácil o combate a esta e outras en-
demias como a malária, varíola, febre ama-
rela. A bouba foi a primeira doença a receber 
um olhar global, com o patrocínio da OMS, 
uma vez que a enfermidade era encontrada 
também na América Central, no Caribe e al-
guns países da África.

O trabalho desenvolvido por Arnaldo 
Tavares no Hospital João da Mata, obteve 
ampla repercussão no âmbito da campa-
nha contra a bouba. Era natural que, outros 
especialistas, dedicados a enfrentar o mes-
mo mal, procurassem obter luzes com a ex-
periência que se desenvolvia em Borbore-
ma. O médico José Gil Moreira era o chefe 
do serviço de endemias, em Vitoria da Con-
quista, Ba, e esteve por um período em Bor-
borema conhecendo as formas de tratamen-
to e os êxitos obtidos por Tavares.

Arnaldo Tavares, deixando o interior, aju-

dou a fundar a faculdade de Medicina da Pa-
raíba e tornou-se renomado professor na sua 
especialidade. José Gil Moreira, além de con-
sultório em Vitoria da Conquista, entrou na 
política e foi eleito vereador na cidade baiana. 
Sobre sua atuação como vereador há muitas 
polêmicas, uma vez que sua posição em face 
do movimento de março de 1964, era frontal-
mente contrário à posição de seu famoso fi-
lho, o compositor Gilberto Gil, este, um per-
seguido do regime.

O vereador Gil Moreira era correspon-
dente assíduo do presidente Castelo Branco e 
contribuiu para a cassação do prefeito de Vi-
toria, cujos destinos foi entregue ao vereador 
presidente da Câmara, tendo Gil assumido a 
presidência, na condição de vice.  Gil viveu 
até os anos 90, falecendo aos 78 anos. Vinte 
anos depois, seu filho esteve em Vitoria da  
Conquista e promoveu o translado dos seus 
restos mortais para Salvador.

O pai de Gil e o pai de Flávio

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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O Governo do Estado, por 
meio da Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa), prossegue com as obras 
de esgotamento sanitário na 
área que compreende o Polo 
Turístico, no Cabo Branco, 
e o conjunto Cidade Verde 
(Mangabeira 8), na Capital. 
Ao todo, segundo informou o 
presidente da empresa, Mar-
cus Vinícius Neves, estão sen-
do investidos cerca de R$ 27 
milhões para beneficiar uma 
população de aproximada-
mente 20 mil pessoas que re-
side nas duas regiões.

 De acordo com o enge-
nheiro Ricardo Moisés, dire-
tor de Expansão da Cagepa, 
os serviços no Polo Turísti-
co consistem na conclusão 
de todo o sistema de esgoto 
daquela área. Isso implica na 
construção de três estações 
elevatórias de esgotos (ETEs), 
na colocação de 11,5km de 
rede coletora, e de 8.420 me-
tros de emissários.

 “Para essa obra, que está 
em pleno andamento, esta-
mos destinando, por meio de 
recursos próprios da Cagepa 
e do Governo do Estado, algo 
em torno de R$ 5,3 milhões. A 
previsão é para que ela esteja 
concluída até dezembro deste 
ano”, informou o engenheiro.

 O diretor da Cagepa ain-
da lembrou que a obra vai 
atender toda a extensão da-
quela área que, atualmente, 
está destinada à instalação 
de equipamentos fundamen-
tais para o desenvolvimento 
turístico e econômico da ca-
pital paraibana, como hotéis 
e resorts.

 “Com aquela região do-
tada do benefício de rede de 
esgotos, teremos certamen-
te o aumento da procura por 
parte de grandes investido-
res, que buscam nossa cidade 
para instalar suas empresas. 
E, nesse caso, o retorno vem 

Pesquisa da Secretaria 
Municipal de Proteção e De-
fesa do Consumidor registra 
que o preço do gás de cozi-
nha para pagamento à vista 
está com uma diferença de R$ 
25,01, oscilando entre R$ 99,99 
(Posto Setta – Ilha do Bispo) e 
R$ 125,00 (Real Gás – Bancá-
rios), com média de R$ 116,31 
e variação de 25%.  

Levantamento traz pre-
ços também para o botijão de 

20 litros de água mineral. Os 
outros dois menores preços 
encontrados pelo Procon-JP 
para a mesma modalidade de 
pagamento foram registrados 
nos seguintes locais: R$ 109,95 
(JDS Gás – Colinas do Sul) e 
(Kiko Gás – Alto do Mateus, 
Casa do Gás – Treze de Maio, 
e Josimar Gás – Cristo).   

Quanto ao pagamento no 
cartão de crédito, a pesqui-
sa verificou que os preços es-

tão sendo praticados entre R$ 
99,99 (Posto Setta – Ilha do 
Bispo) e R$ 130,00 (Kiko Gás 
– Alto Mateus), com média de 
R$ 119,94, variação de 30,2% 
e diferença de R$ 30,01. O le-
vantamento foi realizado no 
dia 5 em 39 estabelecimentos 
de 23 bairros da capital.

Água Mineral 
O Procon-JP realizou, ain-

da, pesquisa de preços para o 

garrafão de 20 litros da água 
mineral, registrando o me-
nor preço na marca Ideal, que 
oscila entre R$ 6,99 (Santia-
go – Torre) e R$ 10,00 (Depó-
sitos Galvão, Nilson Água e 
Gás e El Shaday – Mangabei-
ra). O maior preço ficou com 
a marca Indaiá, oscilando en-
tre R$ 11,99 (Santiago – Tor-
re) e R$ 15,00 (Ferreira Gás 
– Cristo e Beto Gás – Monse-
nhor Magno).  

Governo do Estado está investindo R$ 27 milhões no Polo Turístico e Cidade Verde

Obras vão beneficiar 
20 mil pessoas em JP

esgotamento sanitário

n 

Outra obra da 
Cagepa em 
João Pessoa, 
que também 
segue 
em pleno 
andamento, 
é a retomada 
da conclusão 
do sistema de 
esgotamento 
sanitário do 
Cidade Verde

Pesquisa do Procon-JP registra diferença de R$ 25
gás de cozinha

PSB indicará  
alckmin na 6ª 

lula e alckmin Se unem  
Por uma cauSa maior:  
a defeSa da democracia  

“Seja um agente  
tranSformador” 

As críticas à aliança entre Lula 
(foto) e Gerado Alckmin, na cor-
rida presidencial, sobretudo 
quando partem da extrema di-

reita, tem por feito desqualificar 
os dois políticos sob um frágil ar-

gumento: em tem-
pos pretéritos 
eles foram ad-
versários polí-

ticos, trocaram farpas e, 
por esse enten-
dimento obtuso, 

não poderiam es-
tar agora irmanados. Ora, não é o combate pela boa 
causa que pode aproximar os diferentes? Mesmo mi-
litando em searas partidárias e ideológicas até então 
distintas – agora, Alckmin, está no espectro à esquer-
da, após filiação ao PSB –ambos enxergaram a ne-
cessidade de se unirem por uma causa maior – e não 
pessoal – que é a manutenção do estado democrático 
de direito, ameaçado por um retrocesso sem preceden-
tes na história recente do país, a partir da redemocra-
tização. Guarda, pois, coerência o movimento costu-
rado por Lula e despontado por Alckmin para manter 
coeso e fortalecido o tecido social desse país, evitan-
do que ele se esgarce. Diria que ambos têm a missão 
de fazer uma espécie de customização, de modo que 
se possa repaginar as relações políticas quando es-
tiver em foco uma causa maior: a democracia, tantas 
vezes ameaçada nos últimos anos. Em recente entre-
vista, Lula fez menção a esse tema, ressaltando que 
ele e Alckmin sempre manifestaram interesse em agir 
de forma democrática: “Eu mudei, o Alckmin mudou e 
o Brasil mudou. [Mas] existia debate civilizado”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

carmem lúcia: eStá em curSo  
a “cuPinização inStitucional”   

gerváSio maia coBra unidade 

“temoS intereSSe de ter o PP” 

“iSSo é uma PoSSiBilidade” 

“Precisamos de candidatos que possam unir. Não 
se pode colocar um candidato em cima de um pa-
lanque e, de repente, um partido desça, quando 
esse candidato subir”. Do presidente do PSB da 
Paraíba, Gervásio Maia, pregando a unidade da 
base governista. Referia-se, certamente, à situação 
de Aguinaldo Ribeiro (PP) em relação aos membros 
do Republicanos, que não empenharam apoio à 
pré-candidatura dele ao Senado.    

No mesmo diapasão de Gervásio Maia, o governa-
dor João Azevêdo prega unidade e diálogo para a 
construção da aliança e consequente formação da 
chapa. “Tenho demonstrado que temos interesse de 
ter o PP na chapa para que a gente possa avançar. 
Tudo isso [requer] conversa e temos avançado”, 
disse. E, sem ‘fulanizar’, completou: “Às vezes, a 
posição de uma pessoa, individualmente, distorce 
tudo o que está sendo construído”. 

A propósito da formação da chapa majoritária, foi 
perguntado a João Azevêdo se existe a possibili-
dade de o Republicanos integra-la, na condição 
de indicar o candidato a vice: “Há uma ansiedade 
em torno dessas definições, isso é natural. Estamos 
conversando. O Republicanos é um partido aliado, 
que participa do governo. Isso é uma possibilida-
de. Se vai acontecer ou não, vamos aguardar”, 
respondeu.  

Líder do PT na ALPB, 
Jeová Campos postou 
vídeo nas redes sociais 
em que convoca jovens 
de 16 anos a tirarem o 
título eleitoral este ano 
para exercer o direito 
de votar e poder con-
tribuir com o processo 
democrático: “Você tem 
uma oportunidade de 
não apenas assistir 
os mais maduros ou 
os que têm mais de 18 
anos decidirem o futu-
ro do país. Você pode 
também ser um agente 
transformador desta 
realidade”, afirmou.   

Amanhã, o PSB forma-
lizará a indicação de 
Geraldo Alckmin como 
candidato a vice na cha-
pa de Lula – o anúncio 
ocorrerá duas semanas 
após a filiação do ex-
governador de São Paulo 
à legenda socialista. Em 
cumprimento a diretrizes 
estatutárias, o PT irá se 
reunir para deliberar 
sobre a indicação com 
lideranças do partido. 
Contudo, é certo de que a 
aliança será efetivada, o 
que deflagrará um novo 
capítulo das esquerdas 
na corrida presidencial. 

Relatora de ações protocoladas por PSB, Rede, PT, 
PDT, PCdoB, PSOL e PV no STF, que acusa o Go-
verno Federal de práticas contra o meio ambiente, 
a ministra Carmem Lúcia vê indícios de que as 
políticas do segmento retrocederam. E fez um para-
lelo com a ação de cupins: “Promovem-se políticas 
públicas ineficientes, processos de destruição. Não 
mais se destrói a corte raso, mas o que começou a 
acontecer foi a destruição por dentro”. É o que ela 
classificou de “cupinização institucional”.     

também em forma de geração 
de emprego e renda para os 
paraibanos”, Ricardo Moisés.

 
Mangabeira

Outra obra da Cagepa em 
João Pessoa que também se-
gue em pleno andamento, é a 
retomada da conclusão do sis-
tema de esgotamento sanitá-
rio do conjunto Cidade Verde 
(Mangabeira 8). Para atender 
mais de 15 mil habitantes do 
bairro, estão sendo implan-
tadas, segundo o engenhei-
ro, cinco estações elevatórias 
de esgotos (EEEs); 45 mil me-
tros de rede coletora de esgo-
tos, em diâmetros que variam 
de 150 a 400 milímetros; 4.362 
metros de emissários; e 3.835 
ligações domiciliares.

 Ricardo Moisés destacou 
que a obra encontra-se com 
quase 50% de execução e o 
valor dos investimentos é de 
R$ 21,5 milhões, via recursos 
próprios da Cagepa e do Go-
verno do Estado. Ele lembrou 
que essa obra é muito aguar-
dada pelos moradores.

 “Estamos empenha-
dos em terminar essa obra 
e entregá-la à população de 
imediado. Assim que con-
cluirmos, informaremos aos 
moradores que, a partir da-

quela data, eles já poderão fa-
zer suas ligações de esgotos”, 
esclareceu o diretor da Cage-
pa, acrescentando que a pre-
visão para a conclusão dos 
serviços é no segundo semes-
tre de 2023.

 
Quem vai receber a obra 

Para o morador Damião 
da Silva, que há nove anos 
reside na Rua Edgar Claudi-
no de Souza, no Cidade Ver-
de, e atualmente acompanha 
do seu portão a execução dos 
serviços, receber a rede cole-
tora de esgotos na sua casa 
significa também mais eco-
nomia nas despesas da famí-
lia, de cinco pessoas.

 “Essa obra é muito impor-
tante porque, além dos bene-
fícios para a saúde da gen-
te, vai ajudar muito no nosso 
bolso porque nem toda hora a 
gente está com dinheiro para 
mandar limpar a fossa”, disse.

 A opinião do morador é 
reforçada pela fala da aposen-
tada Jandira Braz. Há 19 anos 
residindo na Rua das Aroei-
ras, que também está sendo 
contemplada com instalação 
de rede coletora de esgotos, 
ela endossa a importância da 
obra e diz não estar incomo-
dada com as máquinas tra-

balhando na sua porta. “Não 
me incomodo. Eu quero é que 
faça o benefício para melho-
rar mais a vida da gente e ti-
rar o esgoto da nossa fossa, 
que fica no quintal e no jar-
dim”, afirmou.

 Para José Antônio de Oli-
veira, um dos trabalhadores 
da obra de esgotamento sa-
nitário do Cidade Verde, a sa-
tisfação é poder contribuir na 
construção de equipamentos 
que vão servir a comunidade. 
“Isso é gratificante”, pontuou.

Foto: Secom-PB

Serviços no Polo Turístico consistem na conclusão do sistema de esgoto da área

ashtanga Yoga

Curso da UFPB oferece aulas gratuitas
A Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), por meio do 
Centro de Comunicação, Tu-
rismo e Artes (CCTA), promo-
verá, a partir desta quinta-fei-
ra, aulas gratuitas de Ashtanga 
Yoga. 

Ao todo, serão 10 aulas gra-
tuitas realizadas todas às quin-
tas-feiras, a partir das 16h, no 
pátio do Bloco de Multimídia 
do Centro de Tecnologia (CT), 
espaço conhecido como “Bolo 

de Noiva”. A ação faz parte da 
disciplina de Estágio Supervi-
sionado III, do curso de Licen-
ciatura em Dança da UFPB. 
As atividades serão ministra-
das pela estudante Rafaella 
Lira Amorim, sob a coordena-
ção da Profa. Juliana Costa Ri-
beiro, do Departamento de Ar-
tes Cênicas. 

Não é necessário ter víncu-
lo com a UFPB nem experiên-
cia prévia com yoga para par-

ticipar. Não há limite de vagas 
e os interessados podem se ins-
crever, por meio de formulário 
eletrônico, durante todo o pe-
ríodo de aplicação do projeto. 

O Ashtanga Yoga é um sis-
tema de yoga que sincroniza a 
respiração com um conjunto 
progressivo de posturas. O ob-
jetivo da prática é produzir um 
calor interno que ajuda a de-
sintoxicar e purificar o corpo.

“Essa prática física com-

preende que o corpo não está 
separado da mente. Por meio 
dela, é possível perceber como 
lidamos com desafios, na to-
mada de decisões, como a fir-
meza que se tem em cima do 
tapete pode refletir a força que 
se tem na vida”, comentou Ra-
faella. 

Ela orienta os alunos a tra-
zerem seus tapetes e toalhas 
para desenvolverem as ativi-
dades nas aulas.

“Estamos 
empenhados 
em terminar 
essa obra e 
entregá-la à 
população de 
imediado

Ricardo Moisés
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A Escola Cidadã Integral 
José Lins do Rêgo, situada 
na cidade de Pilar, a exem-
plo das demais espalhadas 
nas diversas regiões da Pa-
raíba, está recebendo alunos, 
professores e funcionários 
normalmente para o desen-
volvimento das atividades 
escolares do ano letivo de 
2022. Uma parte do prédio 
está sendo descentralizado 
para receber serviços de re-
forma e oferecer mais con-
forto e qualidade de ensino.

 O prédio onde a esco-
la está situada divide-se em 
dois blocos. Um desses blo-
cos encontra-se em fase de 

descentralização para a Su-
perintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento 
(Suplan), que fará a reforma 
dos ambientes em breve. Já 
o outro bloco está recebendo 
normalmente os estudantes 
para o Ensino Híbrido, com 
salas suficientes e espaços de 
convivência. As aulas pre-
senciais estão acontecendo 
nas segundas, terças, quin-
tas e sextas, sendo as quar-
tas destinadas à sanitização 
dos ambientes. 

Como 2022 é um ano elei-
toral, começam a surgir fake 
news tentando desinformar 
a população e negar as ações 

nas diversas áreas de gover-
no, entre as quais a educa-
ção, publicando fotos anti-
gas para confundir pessoas 
menos informadas. A Esco-
la Cidadã Integral José Lins 
do Rêgo foi alvo dessas fal-
sas informações, que serão 
sempre desmentidas, fa-
zendo prevalecer a verdade 
dos fatos e das ações que de-
monstram o compromisso 
do Governo do Estado com 
a população. 

 Desde 2019, o Governo do 
Estado tem priorizado a edu-
cação, assegurando a infraes-
trutura das escolas e a quali-
dade do ensino nas diversas 

regiões, além de desenvolver 
ações que fortalecem o en-
sino-aprendizagem. E para 
garantir a ampliação dessas 
ações, parcerias são realiza-
das com os municípios – so-
mente no ano passado fo-
ram firmados 182 convênios 
para construção, reforma e/
ou ampliação de escola mu-
nicipal, aquisição de equipa-
mentos, construção e refor-
ma de ginásio, aquisição de 
laboratório, entre outros.

 Uma das ações mais re-
centes é o programa Primei-
ra Infância, por meio do qual 
208 municípios estão con-
templados com a construção 

de 208 creches, representan-
do investimentos superiores 
a R$ 208 milhões e que con-
siste na execução de ações in-
tegradas da educação, saúde, 
assistência social, esporte e 
infraestrutura, beneficiando 
diretamente 14.800 crianças 
de 0 a 6 anos de idade.

A Paraíba é o primeiro co-
locado no país em oferta de 
educação integral. A partir 
de 2019, o número de escolas 
integrais começou a crescer 
e mais que triplicou o núme-
ro existente anteriormente, 
saltando de 100 para 302 Es-
colas Cidadãs Integrais, con-
templando os 223 municí-

pios paraibanos. Desse total, 
152 também são técnicas, que 
têm como diferencial a ofer-
ta dos cursos técnicos inte-
grados ao Ensino Médio, que 
visam a formação dos jovens 
para atuarem no mercado 
de trabalho, como Turismo; 
Hospitalidade e Lazer; Re-
cursos Naturais; Gestão e 
Negócios; Informação e Co-
municação; Controle e Pro-
cessos Industriais.  

O Se Liga No Enem Paraí-
ba se tornou programa e tem 
levado mais alunos da rede 
estadual a conquistarem o 
sonho de alcançar um curso 
de nível superior. 

O Botafogo é o segundo 
semifinalista do Campeo-
nato Paraibano de 2022, de-
pois de golear o Atlético de 
Cajazeiras pelo placar de 7 
a 0, ontem, no Almeidão, e 
assim ultrapassar o Sousa, 
que venceu fácil o Auto Es-
porte por 4 a 0, no Marizão, 
no critério de desempate re-
lativo ao saldo de gols. As 
duas equipes terminaram 
empatadas na primeira fase 
com 17 pontos e cinco vitó-
rias, mas o Belo teve um sal-
do de 12 contra 10 do Dinos-
sauro. Com essa definição, o 
Sousa vai enfrentar o Treze, 
em jogo único, no Marizão, 
pela segunda fase. Se hou-
ver empate, a decisão será 
nas penalidades. O vence-

dor deste confronto pega o 
Campinense. O outro con-
fronto será entre Nacional 
e São Paulo Crystal, no José 
Cavalcanti, em Patos, obe-
decendo a mesma regra em 
caso de empate. O vencedor 
terá pela frente o Botafogo. 

As semifinais serão dis-
putadas em jogos de ida e 
volta, sendo que Botafogo e 
Campinense têm o direito 
de fazer a segunda partida 
em seus domínios. Se hou-
ver empate em pontos e sal-
do de gols no final da segun-
da partida, a decisão será em 
cobrança de pênaltis.

Encerrada a primeira 
fase do Campeonato Pa-
raibano de 2022, os clubes 
agora ficam no aguardo do 
posicionamento oficial da 
Federação Paraibana de Fu-
tebol sobre as datas dos jo-

gos da segunda fase que 
envolvem Sousa, Treze, Na-
cional de Patos e São Pau-
lo Crystal, mas os jogos de-
vem acontecer no próximo 
domingo em Sousa e Patos.

Campinense e Botafogo, 
semifinalistas, não pode-
rão atuar nos fins de sema-
na porque iniciam, a partir 
deste sábado, a participação 
no Campeonato Brasileiro 
da Série C. A Raposa vai até 
a cidade de Horizonte, no 
Ceará, enfrentar o Atlético-
CE, enquanto o Belo pega 
o São José/RS, no Almei-
dão. O mesmo vai ocorrer a 
partir do dia 16 com Sousa 
e São Paulo Crystal que es-
treiam no Brasileiro da Série 
D. Assim, os jogos decisivos 
do Campeonato Paraibano 
vão acontecer no meio de 
semana.

Mais um momento histó-
rico para a saúde paraibana. 
O Hospital Alberto Urquiza 
Wanderley desativou a últi-
ma UTI específica para Co-
vid-19. Referência na rede pró-
pria da Unimed João Pessoa 
para atendimento a pessoas 
infectadas pelo coronavírus, o 
hospital já havia festejado ou-
tro marco histórico no dia 11 
de março. Naquela data, pela 
primeira vez desde o início da 
pandemia, a unidade zerou os 
pacientes internados com Co-
vid, após dois anos ininterrup-
tos de atendimento a pacientes 
com a doença. A desativação 
da última UTI Covid ocorreu 
na última sexta-feira.

No pico da pandemia, o 
Hospital Alberto Urquiza che-
gou a atender, em um único 
dia, 235 pacientes suspeitos 
de contágio pelo coronavírus 
e a internar 48. Nas áreas de 
isolamento (apartamentos e 
UTI), contabilizou até 168 pa-

cientes internados, 82 deles in-
tubados.

O presidente da Unimed 
João Pessoa, Gualter Lisboa 
Ramalho, lembrou que, há 
dois anos, assumiu a gestão 
do plano de saúde, junto a ou-
tros cooperados, com a difícil 
missão de estruturar o atendi-
mento a casos de Covid. “Só 
em UTI foram aproximada-
mente dois mil atendimentos 
Covid. Nesses dois anos, mu-
damos a forma como a socie-
dade via a marca Unimed e 
estamos cada vez mais fortes 
para expandir”, disse.

O diretor clínico e técnico 
do hospital, o cirurgião-ge-
ral José Calixto da Silva Filho, 
foi um dos inúmeros planto-
nistas que estiveram na linha 
de frente do enfrentamento à 
doença. “Fico até emocionado 
em fazer parte desta guerra e 
estar vivenciando nossa vitó-
ria. Não temos mais alas ex-
clusivas para Covid, nem mes-

mo UTI. Mas, continuaremos 
com todos os cuidados e com 
a dedicação de sempre para 
atender o nosso paciente com 
segurança”, disse.

A partir de agora, caso o 
hospital receba um caso de 
Covid, o paciente será trata-
do com as precauções neces-
sárias já aplicadas a outras 
doenças respiratórias, como 
a tuberculose. Tudo com a se-
gurança que marcou a traje-
tória do Hospital Alberto Ur-
quiza na pandemia. “Temos, 
ainda leitos de isolamento em 
UTI, caso seja necessário inter-
nar algum paciente”, explicou 
a coordenadora médica das 
UTIs adulto, cardiologista Yu-
zeth Brilhante. A médica lem-
brou o esforço dos médicos no 
enfrentamento à doença. “Fo-
ram meses de dedicação, al-
guns colegas chegaram a ficar 
dias sem ir nas suas próprias 
casas, mas vencemos”, come-
morou.

Escola Cidadã José Lins do Rêgo funciona normalmente

Botafogo goleia o Atlético por 7 a 0 e é 
o segundo semifinalista do Paraibano

Hospital da Unimed desativa 
última UTI específica para Covid

O governador João Aze-
vêdo inaugura, hoje, em 
Campina Grande, o Cen-
tro de Atendimento ao Au-
tista, um espaço inovador, 
que vai ofertar um traba-
lho multidisplinar, reunin-
do diversas áreas do pro-
cesso terapêutico da pessoa 
com autismo. 

Ainda em Campina 
Grande, o governador vi-
sita as obras do Escritório 
de Representação do Go-
verno do Estado, que está 
sendo reformado e recebe 
investimentos na ordem 

de R$ 1,8 milhão. Os servi-
ços contemplam as áreas 
de recepção, sala do che-
fe da Agevisa, Sala do Or-
çamento Democrático, sala 
da Procuradoria-Geral do 
Estado, sala do procurador, 
sala de espera, sala Gecov, 
gabinete do governador, 
sala de reunião, vice-go-
vernadoria, sala de secre-
tário, área técnica, almoxa-
rifado, estações de trabalho 
da Agevisa, copa, DML, 
área de serviço, depósito, 
banheiros masculino/fe-
minino e para PNE.
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Ontem, a região sediada por Campina Grande e o Sertão voltaram a zerar todos os leitos para o tratamento da doença

A ocupação de leitos hos-
pitalares para o tratamento 
da Covid-19 segue em que-
da. A Paraíba, considerando 
todas as 223 cidades, possui 
8% de ocupação em leitos 
de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) e apenas 1% de 
leitos de enfermaria para 
adultos, divulgado pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES). No total, 43 pessoas 
estão internadas entre os 
leitos paraibanos, das quais 
três deram entrada nas úl-
timas 24h entre terça-feira 
e quarta-feira.

A baixa ocupação geral 
é um reflexo da atual situa-
ção nos leitos das três ma-
crorregiões de saúde. On-
tem, a região sediada por 
Campina Grande e o Ser-
tão voltaram a zerar todos 
os leitos para o tratamen-
to da doença, considerando 
leitos de UTI e de enferma-
ria. Já na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, os nú-
meros são de 14% em UTI e 
3% em enfermarias, ambos 
para adultos.

Também ontem, a SES 
divulgou o novo boletim 
epidemiológico constatan-

do novos 487 casos de con-
taminação pela Covid-19. 
Do montante, apenas um 
paciente apresentou quadro 
moderado ou grave, com ne-
cessidade de hospitalização. 
A Paraíba não registrou fa-
lecimentos ocorridos nas 
24h de intervalo entre terça-
feira e ontem. Esta é a quar-
ta vez em seis dias, desde o 
início do mês de abril, que o 
Estado não contabiliza óbi-
tos diários.

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou a 598.572 ca-
sos totais de contamina-
ções, sendo 441.859 pessoas 
consideradas recuperadas 
e 10.197 vítimas fatais da 
doença. Até o momento, a 
rede pública de saúde rea-
lizou 1.499.335 testes para o 
diagnóstico da Covid-19 na 
população paraibana de to-
dos os 223 municípios.

O Sistema de Informa-
ção do Ministério da Saúde 
informou que 8.402.373 do-
ses de imunizantes contra 
a Covid-19 foram aplicadas 
na Paraíba. Destes, 3.458.025 
pessoas foram vacinadas 
com a primeira dose, o equi-
valente a 85,19% do total 
da população do Estado, e 
3.209.277 completaram os 
esquemas vacinais, repre-

sentando 79,07% da popu-
lação total do estado. 

Do total de vacinados 
com o esquema primário 
completo, 3.124.501 toma-
ram as duas doses e 84.776 
utilizaram imunizante de 
dose única. Um total de 
42.285 pessoas com alto 
grau de imunossupressão 
receberam doses adicionais 
e 1.687.005 de doses de re-
forço foram aplicadas na 
população com idade a par-
tir de 18 anos. Até o mo-
mento, a Paraíba já distri-
buiu um total de 9.134.144 
doses de vacinas aos mu-
nicípios. 

Paralisação
A Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) informa 
que, nesta quinta-feira, não 
haverá testagem, nem va-
cinação para Covid-19, In-
fluenza, Sarampo e demais 
imunizantes em João Pes-
soa. O motivo é a paralisa-
ção nacional dos enfermei-
ros, categoria essencial em 
todo processo de imuniza-
ção da população.

Amanhã, a secretaria 
disponibiliza as vacinas 
normalmente, nas unida-
des de saúde da família e de-
mais pontos de imunização.

PB tem quatro dias sem óbitos este mês
covid 19

alvo de fake news em pilar

campeonato estadual

na capital

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

Botafogo goleou, ontem à noite, no estádio Almeidão, o Atlético de Cajazeiras por 7 a 0 

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo-PB

n programação
 
• inauguração do centro 
de atendimento ao autista 
(caa-cG)
• Hora: 10h
• Local: Rua Salvino 
Oliveira Neto, 626
♦ Jardim Tavares
 
• visita às obras do 
Escritório de Representação 
do Governo do Estado
• Hora: 11h
• Local: rua Benjamin 
Constant, 146
♦ Estação Velha

Governador inaugura o Centro de 
Atendimento ao Autista em CG

nesta quinta-feira

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com



A pesquisadora da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) Karina Massei, do 
Programa de Pós-Graduação 
em Ecologia e Monitoramen-
to Ambiental (PPGEMA), está 
desenvolvendo um projeto de 
restauração ecológica de co-
rais na Praia do Seixas, em 
João Pessoa. A ação ressalta o 
papel exercido pelos recifes 
de corais na proteção da costa 
e redução da erosão costeira.

O projeto tem as piscinas 
naturais do Seixas, em João 
Pessoa, como o campo de de-
senvolvimento experimen-
tal. Na ação desenvolvida por 
Karina Massei, serão instau-
rados no mar os fragmentos 
iniciais de corais, que visam 
a conservação do ecossistema 
marinho frente às alterações 
climáticas ocasionadas pelo 
aquecimento global. 

O trabalho é referente à 
pesquisa de pós-doutorado 
de Karina, que está em an-
damento com supervisão da 
professora Cristiane da Cos-
ta Sassi, do Departamento 
de Sistemática e Ecologia da 
UFPB, coordenadora do La-
boratório de Ambientes Re-
cifais e Biotecnologia com Mi-
croalgas (Larbim/UFPB).

Para a restauração, a pes-
quisadora explicou que se-
rão coletados fragmentos de 
diferentes espécies de corais 
que estiverem soltos no assoa-
lho do recife do Seixas. Nes-
sa etapa, serão analisados os 
parâmetros físicos, químicos 
e biológicos da área de berçá-
rio marinho. 

Também será realizada a 
análise das medidas de cada 
fragmento de corais para, de-
pois, colocá-los em estrutu-
ras biogênicas, que estão sen-
do projetadas dentro de uma 
parceria com o Lampião Ma-
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Fragmentos serão recolhidos, analisados e utilizados visando a conservação do ecossistema marinho

Projeto da UFPB vai restaurar corais
praia do seixas

Os moradores do bairro 
dos Bancários e região que 
quiserem receber mudas de 
árvores nativas para cultivar 
em casa poderão ter acesso às 
plantas por meio do projeto 
Tenda Verde. A ação, realiza-
da pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (Semam) 
de João Pessoa, acontecerá na 
Praça da Paz, hoje, a partir 
das 16h.

Os técnicos da Semam 
vão distribuir mudas de ár-
vores nativas – ipê de jardim 
e jacarandá – produzidas pelo 
Viveiro Florestal da Prefei-
tura, que fica no Valentina 
Figueiredo. As mudas que 
serão distribuídas têm apro-
ximadamente 80 centímetros. 
No ato da entrega, os técni-
cos orientam sobre local ade-
quado para plantio, tamanho 
da área, como deve ser feita a 
cova, se o espaço é próximo 
da rede elétrica e os cuidados 
com a rega. Além disso, have-
rá ações de educação ambien-
tal para os participantes.

O secretário de Meio Am-
biente da Capital, Welison Sil-
veira, destacou que a ação tem 
caráter educativo. “Nosso ob-
jetivo é aproximar a Semam 
da população, levando infor-

mação sobre como acessar nossos 
serviços, orientações sobre o cui-
dado com o meio ambiente, sensi-
bilizando as pessoas para que to-
dos se sintam responsáveis pela 
cidade. Entendemos que a infor-

mação circula de maneira muito 
rápida nas redes sociais, pela In-
ternet, mas acreditamos que o con-
tato pessoal contribui de maneira 
muito positiva quando falamos so-
bre educação ambiental”, concluiu. 

Projeto Tenda Verde
A Tenda Verde é uma iniciati-

va da Semam e tem o objetivo de 
promover ações de educação am-
biental nos bairros de João Pessoa. 
Uma vez por mês os técnicos ins-

talam a Tenda em um bairro da 
cidade, interagindo com a popu-
lação, levando informações sobre 
plantio, solicitação de poda e corte 
de árvores e ainda fazer denúncias 
de infrações ambientais.

n
Ação 
ambiental 
será 
realizada 
hoje, a 
partir das 
16h. Os 
técnicos da 
Semam vão 
orientar 
sobre o 
plantio 
correto das 
plantas

n  
São 46 espécies 
de corais achadas 
no Brasil e, mais 
especificamente, 
no Seixas, mas 21 
dessas espécies 
são endêmicas 
do Atlântico 
Sul, ou seja, são 
exclusivas do 
Brasil

Valor
Cerca de 1/4 de todas 
as espécies de peixes 
dependem dos corais 

para sobreviver

ker, Laboratório de Prototipa-
gem do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB).

“Este projeto de âmbito lo-
cal vai ao encontro de um pro-
pósito maior. Estamos falan-
do das Décadas do Oceano e 
da Restauração de Ecossiste-
mas (2021-2030), ambas decre-
tadas pela Organização das 
Nações Unidas, em virtude 
da necessidade de adotarmos 
medidas reais para o nosso 
planeta”, ressaltou Karina.

Segundo a pesquisado-
ra, os corais são fundamen-
tais para a vida marinha pela 
sua biodiversidade, além de 
serem fonte de substâncias 
utilizadas na indústria far-
macêutica e cosmética. Ela 
comentou que esses animais 
estão sofrendo com os im-
pactos causados pelo aumen-
to da temperatura do oceano, 
o que gera o branqueamento 
dos corais.  

“São animais formadores 
de recifes. Então, em compa-
rativo, eles acabam exercen-
do um papel parecido com os 
das florestas tropicais para a 
fauna e flora. Cerca de 1/4 de 
todas as espécies de peixes 
dependem dos corais para so-
breviver. Eles são bioindica-
dores para apontar a ocorrên-
cia de algum desequilíbrio no 
ambiente marinho”, explicou. 

Semam distribui mudas de árvores nativas na Praça da Paz
educação ambiental 

No momento, foi inicia-
do o levantamento de campo, 
avaliando a situação das es-
pécies existentes na área es-
colhida para análise do recife. 
Além disso, estão sendo reali-
zadas reuniões com a comuni-
dade local, que estará junto no 
desenvolvimento da restaura-
ção ecológica.

Além da comunidade local 
e do IFPB, o projeto conta com 
a colaboração do projeto Coral 
Eu Cuido, grupo Caiaque PB, 
Clube do Mergulho, Primeiro 
Sol, Laboratório de Gestão em 
Águas e Territórios (Legat/
UFPB), Instituto de Pesquisa 
e Ação (InPact) e Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Esta-
do da Paraíba (Fapesq), sen-
do contemplado pelo Progra-
ma de Bolsas de Pesquisa de 
Pós-Graduação.

“No caso do Brasil e o re-
cife do Seixas, em específico, 
temos uma pequena varie-

Pesquisadora realiza a análise em campo

Durante a ação serão distribuídas mudas de ipê de jardim e jacarandá, com aproximadamente 80 centímetros produzidas no Viveiro Municipal

Foto: Secom-JP

Corais sofrem com o aumento das temperaturas dos oceanos, que provoca o seu branqueamento

Fragmento de coral encontrado nos recifes da Praia do Seixas

dade de corais. São 46 espé-
cies de corais, mas 21 des-
sas espécies são endêmicas 
do Atlântico Sul, ou seja, são 
exclusivas do Brasil. Por essa 
razão, é necessário pensar 
que, dadas as mudanças cli-
máticas que enfrentamos e a 
importância de preservar os 
corais, a necessidade de recu-
perar e restaurar essa área é 

urgente”, afirmou a discente.
Para Karina, a ideia é ini-

ciar em uma escala local e, 
posteriormente, impulsionar 
o projeto para outros recifes, 
divulgando a noção de con-
servação do ecossistema ma-
rinho para mais pessoas. “Não 
é só sobre restauração. Existe 
um papel de conscientização. 
Há um paradigma que preci-

sa ser combatido. As pessoas 
precisam compreender que 
cuidar do assoalho marinho 
do fundo do mar tem que ser 
visto como cuidar da terra e 
do gado. O assoalho é o que 
vai nos dar a biomassa neces-
sária para as gerações futu-
ras”, disse. 

Ela contou que a ideia do 
projeto se deu com o desenvol-
vimento de sua tese de dou-
torado, em que foi realizado o 
mapeamento, a geomorfolo-
gia e a identificação da fauna 
e flora do recife do Seixas no 
âmbito socioambiental. 

“Pelo fato de eu já ter tra-
balhado e convivido com a co-
munidade local, torna-se mui-
to mais fácil o fortalecimento 
e a agregação para que possa-
mos, juntos, melhorar a eficá-
cia da restauração”, comentou 
Karina sobre as expectativas 
positivas para o processo de 
restauração ecológica. 

Foto:  Ivan Occhi/UFPB/Divulgação

Foto:  Ivan Occhi/UFPB/Divulgação
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As chuvas que vêm ocor-
rendo nos últimos dias de-
vem permanecer até o final de 
semana na Paraíba. De acor-
do com o setor de meteorolo-
gia da Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraí-
ba (Aesa-PB), há perspectiva 
de chuvas isoladas em todas 
as regiões. Neste mês, o mu-
nicípio onde foi registrado o 
maior volume de chuvas foi 
Belém do Brejo do Cruz, com 
74,6 milímetros, 42,3% da mé-
dia histórica para abril que é 
176,4 milímetros. 

A meteorologista da Aesa
-PB, Marle Bandeira, explicou 
que, na Paraíba, predominam 
dois regimes de precipitações. 
Abril faz parte do período chu-
voso no Sertão, Alto Sertão, 
Cariri e Curimataú. Nessas re-
giões, as chuvas vão de feverei-
ro a maio. Para o Agreste, Bre-
jo e Litoral, as maiores chances 
de precipitações têm início em 
abril e permanecem até julho.

“Abril é um mês de chuvas 
no estado, mas isso não quer 
dizer que vai chover todos os 
dias. Existem perspectivas de 
chuvas, porém chove em al-
guns dias, depois para e será 
assim durante o mês”, comen-
tou, lembrando que esse é um 
período normal de ocorrên-
cia de chuvas e, se houver al-
gum evento mais significati-
vo, a Aesa-PB emite um aviso 
meteorológico com 24 horas a 
48 horas de antecedência. “Es-
tamos no outono e gradativa-
mente as temperaturas come-
çam a diminuir durante o dia, 
mas os dias ainda serão quen-
tes”, avisou Marle Bandeira.

No mês de março, duran-
te a Semana Estadual de Mo-
bilização em Defesa da Água, 
a Aesa-PB apresentou a pre-
visão climática para os meses 
de abril, maio, junho e julho. 

Abril começou chuvoso e a cidade de Belém do Brejo do Cruz foi a que registrou os maiores índices pluviométricos

Chuvas vão continuar em toda a PB
previsão da aesa

A perspectiva é de que ocor-
ram chuvas dentro da média 
histórica no período. Na oca-
sião, Marle Bandeira afirmou 
que, mesmo sem previsão de 
precipitações acima da média 
histórica nestas regiões, é pos-
sível que algumas cidades re-
gistrem fortes chuvas. 

“Não descartamos a pos-
sibilidade de eventos extre-
mos durante este período. Isso 
porque as águas do Oceano 
Atlântico estão aquecidas, 
algo em torno de 28 graus. Isto 
faz com que as nuvens se de-
senvolvam mais, aumentan-
do as chances de precipitações 
mais intensas”, explicou.

Temperatura
A previsão para João Pes-

soa, no Litoral, a partir de hoje 
até o domingo, é de muitas nu-
vens com chuvas isoladas. No 
período, a temperatura míni-
ma é de 19 graus e a máxima 
variando entre 31 graus até 
o sábado, e 32 graus no do-
mingo. 

Para o município de Patos, 
no Sertão do estado, a previ-
são até o domingo é de mui-
tas nuvens com possibilidade 
de chuva isolada. A tempe-
ratura varia entre a mínima 
de 24 graus e a máxima de 36 
graus. Em Campina Grande, 
no Agreste, prevalecem mui-
tas nuvens com possibilida-
de de chuvas isoladas até o 
domingo (10). No município, 

a temperatura pode chegar à 
máxima de 34 graus e míni-
ma de 20 graus. 

A previsão se repete no 
município de Cuité, no Curi-
mataú paraibano, com as tem-
peraturas variando entre a mí-
nima de 20 e a máxima de 34 
graus. A reportagem não con-
seguiu ouvir a Defesa Civil 
do Estado para confirmar se 
as chuvas provocaram algu-
ma ocorrência de deslizamen-
to ou alagamento. 

Situação dos açudes
Na Paraíba, 29 açudes dos 

135 monitorados pela Aesa-PB 
estão em situação crítica. O 
Açude de Bastiana, na bacia 
de Espinharas, município de 
Teixeira, tem apenas 0,88% de 
sua capacidade total, que é de 
1.271.560 m³. Também em si-
tuação crítica está o Açude Ca-
cimbinha, na bacia do Seridó, 

situado no município de São 
Vicente do Seridó, com 2,75% 
da capacidade total - 2.156.560 
m³.Na região do Alto Curso do 
Rio Paraíba, município de Ca-
raúbas, o Açude Campos con-
centra 4,43% dos 6.594.392 m³ 
que é capaz de armazenar.

Por outro lado, 10 açudes 
estão sangrando. O Cachoei-
ra dos Alves, situado na bacia 
do Piancó, município de Ita-
poranga, superou os 10.611.196 
mm³, que é sua capacidade to-
tal. Na bacia do Piancó, muni-
cípio de Imaculada, o Açude 
Pedra Lisa registra 5.069.994 
de uma capacidade total de 
4.929.420mm³. Em Triunfo, na 
bacia do Peixe, o Açude Game-
la alcançou acumula 3.939.179 
mm³. Sua capacidade de arma-
zenamento é de 3.517.220 mm³. 
Do total, 67 açudes estão em 
normalidade e outros 29 estão 
em observação. 

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Regiões
Abril faz parte do 

período chuvoso de 
Sertão, Alto Sertão, 
Cariri e Curimataú 

paraibanos

a Previsão de chuvas para o quadrimestre –  
abril a julho

SERVIÇO

Agreste - entre 321 e 535 milímetros. 
Brejo - entre 456 e 761 mm. 
Litoral - entre 685 e 1.141 mm. 
Cariri/Curimataú - entre 182 e 304 mm. 
Sertão e Alto Sertão - entre 230 e 380 mm.
Fonte: Previsão climática - Aesa-PB.

10 municípios onde mais choveu em abril
Município  Quanto choveu (mm) Média 
prevista abril (mm)
Belém do Brejo do Cruz  74,6  176,4
Santa Inês   66,3  -
João Pessoa   57,4  -
Poço Dantas   56,4  -
Santa Cruz   53,0  -
Curral Velho   40,0  -
Conde/Açude  
Gramame-Mamuaba  36,3  -
Jericó    34,3  189,9
Passagem   33,5  185,3
Prata    33,5  166,3

Famílias que ocuparam edifício 
vão receber o auxílio aluguel

nações unidas

PMJP interdita escola onde 
parte da estrutura desabou

em mangabeira

 A Prefeitura de João Pessoa 
irá incluir no auxílio aluguel no 
valor de R$ 350 as 42 famílias 
que se encontram desde terça-
feira no Edifício das Nações 
Unidas, localizado em frente 
ao Ponto de Cem Réis, inserin-
do-as em programa habitacio-
nal. Foi o que ficou acertado na 
reunião de ontem entre repre-
sentantes da Secretaria Muni-
cipal de Habitação (SemHab) e 
da coordenação do Movimen-
to de Luta nos Bairros, Vilas 
e Favelas (MLB). No entanto, 
a PMJP recomenda que as fa-
mílias desocupem o prédio o 
mais rápido possível para pre-
venir riscos de acidente. Os 
ocupantes do prédio realiza-
rão assembleia para debater a 
proposta.

Segundo a ata da reunião, 
ficou acordado que a SemHab 
encaminhará à Secretaria de 
Desenvolvimento Social a de-
manda do auxílio-moradia das 
42 famílias ocupantes, desde 
que estas preencham os re-
quisitos da Lei nº13.776/2019 
e a questão orçamentária. Já o 
MLB se comprometeu em atua-
lizar os dados cadastrais das 
famílias e enviar à SemHab.

A secretária da SemHab, 
Socorro Gadelha, garantiu que 
essas famílias serão incluídas 
no programa. “Há idosos e fa-
mílias com pessoas com de-
ficiência que estão na fila do 
programa há mais tempo. Es-
tamos empenhados em cola-
borar, mas temos que respeitar 
a fila de prioridade”, declarou.

Segundo o relatório da De-
fesa Civil, realizado no dia 12 
de janeiro desse ano, a laje da 

cobertura e alguns pontos da 
marquise se encontram em 
estado crítico, recomendando 
a realização de um laudo de 
integridade estrutural para 
averiguar o estado real da es-
trutura e identificação dos 
problemas que não foram pos-
síveis de observar em uma vis-
toria apenas visual. A PMJP 
encaminhará o laudo para o 
Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB).

Sara Gomes  
saragomesreporterauniao@gmail.com

A queda de parte do te-
lhado de uma sala de aula da 
Escola Municipal Ana Cristi-
na Rolim, em Mangabeira, na 
manhã de ontem, feriu sem 
gravidade duas pessoas – um 
operário e um aluno. O local 
onde ocorreu o incidente es-
tava isolado há cerca de 15 
dias devido a obras de ma-
nutenção para a troca de re-
vestimento cerâmico.

Após o incidente, a Coor-
denação da Defesa Civil foi 
acionada e após uma ava-
liação de segurança predial, 
decidiu interditar toda a es-
trutura por ao menos 15 dias 
para avaliar a necessidade de 
uma intervenção maior. Se-
gundo o coordenador Kel-
son Chaves, a depender do 
quadro encontrado, esse pra-
zo pode ser ampliado para as 
devidas correções e garantia 
da segurança dos alunos e 
funcionários da escola.

A Escola Ana Cristina 
Rolim foi recebida pela ad-
ministração municipal em 
2019, sendo iniciada uma re-
forma, que foi interrompida 
em junho daquele ano. Após 
o destravamento do proces-
so, as obras foram retomadas 
este ano.

O operário que estava tra-

balhando na sala foi atingido 
pelo telhado e, após ser aten-
dido no Hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, foi sub-
metido a radiografia e consta-
tado que não houve fraturas. 
Ele permanece em obser-
vação na unidade. O estu-
dante, que passava perto do 
ambiente, foi atingido por 
pedaços de telhas no ombro 
e na perna, mas foram ape-
nas escoriações leves. Ele foi 
atendido no Complexo Hos-
pitalar de Mangabeira e libe-
rado em seguida.

A Prefeitura de João Pes-

soa avalia o ocorrido como 
uma confirmação da neces-
sidade de obras de melhora-
mento e recuperação de ins-
talações prediais das escolas 
da Rede Municipal de Ensi-
no, o que vem ocorrendo em 
diversas unidades desde o 
início de 2021. A atual gestão 
teve de retomar, após destra-
vamento, as obras de 45 esco-
las que estavam totalmente 
paradas. Trinta delas já ti-
veram as obras reiniciadas 
e duas já foram devolvidas 
aos alunos, o que deve ocor-
rer com as demais nos próxi-
mos meses.

Estrutura que ruiu deixou levemente feridos um operário e um aluno

Foto: Defesa Civil de João Pessoa

Edifício Nações Unidas está localizado no Centro da capital

n 

Em caso de 
previsão de 
chuvas mais 
fortes, a Aesa 
emite um 
alerta com 
antecedência 
que vai de 24 
a 48 horas

Durante o mês de abril, a tendência é ocorrerem dias chuvosos e dias sem chuva alternados, informou a Aesa

Foto: Evandro Pereira

Foto: Marcus Antonius/Arquivo



Força tarefa cumpriu mandados judiciais, com a prisão de duas pessoas e apreensão de material para análise

Operação apura fraude em contratos
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Uma operação envolven-
do as Polícias Civil, Militar, 
Ministério Público, Tribunal 
de Contas da Paraíba, Con-
troladoria Geral da União, 
Secretaria da Fazenda e Con-
troladoria Geral do Estado foi 
desencadeada ontem para 
apurar irregularidades na 
aquisição de gêneros alimen-
tícios a partir de contratos fir-
mados entre cooperativas e 
entes públicos. Os manda-
dos judiciais foram cumpri-
dos em João Pessoa, Alhan-
dra, Sobrado e São Miguel 
de Taipu. 

Foram presos Jac iel 
Franklin Pereira da Silva, 38 
anos, no bairro José Améri-
co, pré-candidato a deputa-
do federal pelo Solidariedade 
e presidente da União Na-
cional das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Eco-
nomia Solidária na Paraíba; 
e; em Mandacaru, o ex-ge-
rente executivo das Casas de 
Economia Solidária, Marce-
lo Eleutério de Melo, 47 anos. 
Após a audiência de custódia, 
ambos foram para o Presídio 
do Róger. Eles foram presos 
em suas residências. Nove 
mandados foram cumpridos.

De acordo com as investi-
gações reveladas pelo promo-
tor Rafael Linhares, do Gae-
co, e pelo superintendente da 
CGU-PB, Severino Queiroz, 
as irregularidades aconte-
ciam durante o fornecimen-
to de alimentos destinados 
às famílias paraibanas em 
situação de vulnerabilidade 
social, agravada pela pande-
mia da Covid-19. 

Severino Queiroz revelou 
que as contratações decorren-
tes das dispensas de licita-
ção investigadas totalizam o 
montante de R$ 754 mil, dos 
quais R$ 123 mil correspon-
dem a danos ao erário já de-
tectados. Ele informou ainda 
que todo material apreendi-

do será alvo de inspeção.
A operação batizada de 

5764 teve início a partir de 
levantamentos de dados e 
realização de análises, fei-
tos pelo Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba, cujas 
constatações foram encami-
nhadas ao Gaeco/MPPB, re-
sultando no aprofundamento 
das investigações e identifi-
cação de indícios de diversos 
crimes, constatando o envol-
vimento de agentes públicos, 
privados, entidades privadas 
e terceiros, cujas identidades 
eram mantidas ocultas nos 
instrumentos formais, exis-
tindo estrutura corrupta de 
dimensão ainda não defini-
da, envolvendo valores con-
tratados com o poder público 
que superam R$ 70 milhões. 
Durante o cumprimento de 
mandado de busca e apreen-
são na sede de uma coopera-
tiva de João Pessoa, a força-
tarefa deparou-se com uma 
situação de saúde pública, 
onde foram encontrados ali-
mentos acondicionados inde-
vidamente e em mau estado 
de conservação.  

A Vigilância Sanitária 
Municipal foi chamada ao lo-
cal para a apreensão dos ma-
teriais e autuação dos respon-
sáveis. Estima-se que foram 
apreendidas quatro tonela-
das de peixe, uma tonelada 
de macaxeira e cinco tonela-
das de batata-doce. Todo ma-
terial, segundo Aline Grisi, 
diretora da Vigilância Sani-
tária, foi levado para o aterro 
sanitário para ser descartado.

A operação foi denomina-
da de 5764 em referência à Lei 
de 1971 que definiu a política 
nacional de cooperativismo e 
o regime jurídico das socie-
dades cooperativas. Foram 
cumpridos onze mandados 
judiciais, sendo nove de bus-
ca e apreensão e dois de pri-
são preventiva.

estragado

Polícia encontra queijo muçarela que 
seria comercializado irregularmente

Uma grande quantidade 
de queijo do tipo muçarela 
que estava sendo comercia-
lizado de forma clandesti-
na na região de Campina 
Grande, segundo a polícia, 
foi apreendida nessa terça-
feira (5) pela Delegacia de 
Defraudações de Campi-
na Grande, com apoio da 
Vigilância Sanitária mu-
nicipal. Os 480 quilos do 

produto estavam acondi-
cionados em 120 peças em 
um depósito no bairro das 
Malvinas.

De acordo com o delega-
do Gilson Teles, a mercado-
ria saiu do estado de Sergipe 
e estava sendo comerciali-
zada na região de Campina 
Grande. “Realizamos essa 
investigação junto com a Vi-
gilância Sanitária do muni-

cípio e constatamos essa ir-
regularidade, o que resultou 
nessa apreensão e na prisão 
em flagrante do fornecedor, 
de nome não revelado. Trata-
se de um crime que conside-
ro grave, pois pode afetar a 
saúde das pessoas”, disse o 
delegado.

O homem preso está re-
colhido na Central de Po-
lícia Civil. Ele foi autuado 

por falsificação/adulteração 
de produto alimentício e, se 
for condenado, pode pegar 
de quatro a oito anos de pri-
são. As investigações, disse 
Gilson Teles, terão continui-
dade com o objetivo de des-
cobrir a origem do produto, 
como também se algum co-
merciante já havia adquiri-
do na região polarizada por 
Campina Grande.

Os 480 quilos de muçarela vieram do estado de Sergipe e estavam acondicionados para serem distribuídos em Campina Grande

Foto: Ascom/PCPB

Suspeitos de assalto são presos
e todo o material é recuperado

recorde

A Polícia Militar prendeu, 
em tempo recorde, os dois 
suspeitos de assaltar uma 
loja de aparelhos celulares, 
em Mangabeira. Com a du-
pla foram apreendidos os 
produtos roubados no apar-
tamento de um deles, no 
bairro do Valentina Figuei-
redo. Foram presos José Luiz 
Silva Oliveira, 27 anos, e João 
Lucas Santos Lira, 21.

Segundo o sargento Joil-
son, do 5º BPM que coman-
dou a guarnição responsá-
vel pela prisão, disse que logo 
após o assalto recebeu a in-
formação do local onde os as-
saltantes contabilizando os 
produtos. “Fomos até o local 
e encontramos a dupla num 
apartamento, no Planalto da 
Boa Esperança, com todo o 
material. Eles confirmaram 
que o material era produto 
do roubo e que participaram 
do assalto.

No momento da prisão, a 
dupla tentou fugir e um de-
les ainda conseguiu pular 
uma janela, mas foi pego pe-
los policiais. De acordo com 
o sargento, um dos homens 
presos possui antecedentes 
criminais por envolvimento 
com um homicídio. Produtos do assalto estavam no apartamento de um dos presos

PRF recupera quatro veículos 
no Sertão, Litoral Sul e Agreste

roubados

A Polícia Rodoviária 
Federal recuperou, em 
24 horas, quatro veícu-
los roubados que circula-
vam no Sertão, Litoral Sul 
e Agreste paraibano. Após 
perseguição a um dos veí-
culos, foi encontrado em 
seu interior dois coletes à 
prova de bala. A recupera-

ção de outro veículo deu-
se cerca de oito horas após 
o roubo.

A primeira ação acon-
teceu em Pombal, quan-
do foi apreendido um Fiat 
Strada Working. 

Na segunda ocorrên-
cia a PRF apreendeu um 
Fiat Argo Drive que havia 

sido roubado. As outras 
apreensões ocorreram na 
BR-230, na região de Cam-
pina Grande e Soledade. 
Nessa segunda ocorrência 
foi apreendida uma moto 
Honda Bros. Todos os veí-
culos e condutores foram 
levados para as delegacias 
de cada área.

Quadrilha praticava fraudes 
contra autoridades e políticos

golpe do Whatsapp

A Polícia Civil da Paraí-
ba cumpriu ontem, 12 man-
dados de busca e apreensão 
em Natal (RN). A Operação 
Fake Man teve a participação 
da Polícia Civil potiguar e 
investiga organização espe-
cializada em aplicar golpes 
através do WhatsApp.

De acordo com as inves-
tigações, autoridades públi-
cas, políticos e empresários 
da Paraíba foram vítimas da 
fraude. Os criminosos, fazen-
do-se passar por prefeitos pa-
raibanos e altas autoridades 

públicas, criaram contas fal-
sas no aplicativo e consegui-
ram convencer as vítimas a 
transferirem dinheiro para 
as contas dos falsários.

Essas quantias eram re-
passadas a contas cadastradas 
em agências bancárias do Rio 
Grande do Norte. As investi-
gações realizadas pela Polícia 
Civil da Paraíba revelaram a 
estrutura da organização cri-
minosa. “Com essa ação con-
seguimos confirmar a identi-
dade do autor intelectual dos 
crimes e chefe do grupo, res-

ponsável pelos golpes”, dis-
se o delegado Hugo Lucena.

Os crimes foram pratica-
dos nos anos de 2020 e 2021. 
O grupo investigado conta 
com a participação de ao me-
nos oito integrantes. O chefe 
dessa organização, segundo 
as provas produzidas indi-
cam, seria um homem de 23 
anos de idade, sem histórico 
criminal, residente em Ex-
tremoz, Região Metropolita-
na de Natal. A operação re-
colheu aparelhos celulares e 
outros objetos.
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N O S S O  C O M P R O M I S S O  É  C O M  A  V E R D A D E .

Homenagem da Empresa Paraibana de Comunicação - EPC 
àqueles que traduzem a História, uma pauta por vez.
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O público conhece hoje as 30 can-
ções selecionadas que vão con-
correr na 5ª edição do Festival de 
Música da Paraíba, que em 2022 

acontecerá no formato híbrido e homenageia 
a “Rainha do Xaxado”, Marinês (1935-2007). 
A divulgação do resultado ocorre durante 
o programa Tabajara em Revista, apresenta-
do por Adeildo Vieira e Cintia Peromnia, e 
que vai ao ar das 14h às 15h, na Rádio Taba-
jara FM 105.5 (que poderá ser acompanhada 
no site oficial da emissora). Amanhã, neste 
mesmo programa, haverá o sorteio, ao vivo, 
da ordem de apresentação das músicas nas 
eliminatórias do evento, que é realizado pelo 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Comunicação Institucional (Secom), Empre-
sa Paraibana de Comunicação (EPC) e Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc). 
A grande final acontecerá em 4 de junho, no 
Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural, em 
João Pessoa.

“A minha expectativa é a de que, mais 
uma vez, o festival vai cumprir a sua missão 
de exaltar a pluralidade da cena paraibana, 
que é patente e notória, e ser bem-sucedido, 
como sempre”, atestou Adeildo Vieira. “O 
evento é uma vitrine onde os artistas mos-
tram seu poder criativo e sua posição da rea-
lidade, pois o festival tem se tornado um es-
paço para o desabafo, mas também para o 
lirismo. É um grande evento, tanto em téc-
nica como em estrutura, com uma banda de 
base de excelência”. 

A nova edição registrou a inscrição de 151 
composições e todas foram ao processo de 
curadoria, passando pelo crivo de jurados es-
pecialistas que atuam em outros estados do 
Brasil. Eles avaliaram o material cantado, letra 
e demais critérios técnicos para poderem de-
finir as 30 canções selecionadas, mas sem co-
nhecerem os nomes dos respectivos autores. 
As duas eliminatórias da competição aconte-
cerão nos dias 27 e 28 de maio, ambas no Cine-
Teatro São José, em Campina Grande, e a final 
no dia 4 de junho, no Teatro Paulo Pontes, na 
capital. No local serão permitidas as presen-
ças dos músicos, dos concorrentes, da equipe 
de produção, do corpo de jurados e do público, 
mas em número limitado, em obediência aos 
protocolos de segurança relacionados à pan-
demia da Covid-19 que estiverem vigentes à 
época da realização do evento.

O presidente da Funesc, Pedro Santos, con-
fessou ter boas expectativas em relação ao 
evento e que as canções selecionadas deverão 
estar sendo divulgadas, hoje, no site da Rádio 
Tabajara (radiotabajara.pb.gov.br/festivalde-
musica). “O festival se consolidou como uma 
vitrine da produção musical contemporânea 
da Paraíba, contribuindo também para a di-
vulgação de novos talentos. A interiorização é 
uma constante do festival, que este ano aconte-

ce em formato híbrido e retoma as eliminató-
rias no interior do estado, em Campina Gran-
de”, disse ele, acrescentando que o Prima fará 
apresentação na final da competição e a fun-
dação vem negociando a contratação de mais 
atrações para a realização de pocket-shows nas 
etapas da competição.

“O convite para a nossa participação no fes-
tival é importantíssimo justamente quando o 
Prima completa 10 anos em 2022. Essa apre-
sentação, além de homenagear a grande Mari-
nês, faz parte do calendário de comemorações 
do Programa de Inclusão Através da Música  e 
das Artes, que tem programado 18 concertos 
em 18 municípios paraibanos”, afirmou o di-
retor artístico e pedagógico do Prima, Rainere 
Travassos. Durante o Recital Prima 10 Anos que 
será apresentado no festival, 40 músicos tocarão 
cinco canções gravadas por Marinês: ‘Aquare-
la Nordestina’, ‘Campina Grande’, ‘Meu Cariri’, 
‘Saudade de Campina’ e ‘Asa Branca’.

Banda-base
Responsável pelos arranjos e a direção-geral 

da banda-base que vai tocar as canções selecio-
nadas no festival, o produtor musical e baixis-
ta Sérgio Gallo informou que pretende iniciar 
os ensaios a partir de 9 de maio, no seu estúdio 
em João Pessoa, se estendendo por duas sema-
nas. Na semana das eliminatórias, ele viajará 
com o grupo para Campina Grande, onde en-
saiará com os candidatos que vão se apresen-
tar no Cine-Teatro São José.

Além de executar as músicas dos compe-
tidores, Gallo antecipou que a banda-base vai 
apresentar um repertório próprio, durante a 
etapa final, em João Pessoa. “Nós deveremos 
tocar um pout pourri com arranjos de Emanuel 
Barros em homenagem a Marinês com músicas 
como ‘No Meu Cariri’ e ‘Eu Vou Bulir com Tu’. 
Minha expectativa é que essa edição será a me-
lhor de todas, voltando a ter a energia presen-
cial do público torcendo por cada música pela 
primeira vez nessa pandemia”, disse.

Além de Gallo, os integrantes da banda são: 
Glauco Andreza (bateria); Leo Torres (guitar-
ra); Uaná Barreto (teclado); Octacílio Feitosa e 
Priscila Fernandes (percussão); nos metais, Tei-
nha (saxofone), Azeitona (trombone) e Emanuel 
Barros (trompete); Pedro Índio e Lauren Pimen-
tel (vocais) e, como arranjadores, Gallo, Barros, 
Marcelo Vilô e Arimatéia Veríssimo.

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Rádio Tabajara

Hoje serão divulgadas as 30 composições 
inéditas selecionadas para a 5a edição do 
Festival de Música da Paraíba

Novas 
canções do 
Estado

Música

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Com a canção ‘Você 
Viu’, o cantor e 

compositor João 
Carlos Jr. foi o grande 
vencedor da 4a edição 

do festival, no final 
do ano passado

Músicos veteranos da banda-base do evento (ao 
lado) sob o comando do produtor musical do 

evento, o baixista Sergio Gallo (acima)

Foto: Edson Matos Foto: Yebá Ngoamán/Divulgação
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Colunista colaborador

Quem assistiu ao seriado Os Jetsons, 
produzido nos anos 1960, imaginou 
que a vida no terceiro milênio seria 

caracterizada por robôs domésticos, veículos 
voadores, viagens interplanetárias e outras 
engenhocas que desenhavam na época, o 
mundo do futuro.

Hoje vemos que o que avançou 
espetacularmente foi o mundo digital, dando-
nos a incrível oportunidade de assistir, ao vivo, 
on-line, em alta definição de áudio e vídeo, à 
inúmera profusão de concertos, óperas, balés 
e tudo o que acontece no munda da arte. Arte 
que se criou há séculos, mantém-se viva e se 
recria na interpretação tanto dos maduros 
como dos novos virtuosos talentos. São músicos 
que reescrevem o que foi composto, em novas 
concepções, demonstrando que a música é arte 
realmente inesgotável.

Exemplos como Lang Lang, Evgeny Kissin, 
András Schiff, Barry Douglas, Dang Thai Son, 
Hilary Hahn, Nigel Kennedy, Yuja Wang, Hélène 
Grimaud, Khatia Buniatishvili, Martha Argerich, e 
o nosso Nelson Freire, que há pouco nos deixou, 
mas que vivo permanece na música que soa aos 
quatro cantos do planeta. E como eles descobrem 
o que ainda se desconhece em música...

Ouvindo o que se divulga pelos sites e rádios 
da internet, que fez o mundo ficar tão pequeno, 
regozijamo-nos com a quebra dos limites 
dos repertórios tradicionais, percebidos com 
bastante nitidez. Já se nota certa tendência à 
ruptura desses contornos rumo à inesgotável 
riqueza disponível na literatura artístico-
musical, antiga ou por vir. Que o diga – e ele diz 
e mostra –, o escritor, físico e musicista Klebber 
Maux, que nos descortina nos textos do Jornal A 
União e em seus programas da Rádio Tabajara 
um universo musical bem mais profundo do que 
a fundo já se ouviu.

Como é proveitoso poder especular, pesquisar 
e se deliciar com descobertas inimagináveis 
nas web-rádios pelo mundo afora e nos atuais 
conteúdos que a internet tem propiciado de 
forma inédita. Defrontar-se com a música 
composta por mulheres como Cécile Chaminade, 
Louise Farrenc, Mary Howe, Frances Marion 
Ralston e do acervo ainda pouco explorado de 
Clara Schumann é exultante.

A surpresa com as peças para piano de 
Bruckner, as composições de Nietzsche – há 
ainda quem não saiba sobre a obra para piano 
deste grande filósofo – Andrea Noferini, Ethel 
Hier, Josef Myslivecek, Henselt, Roger Quilter, 
Franz Schmidt, Julius Röntgen, Émile Dalcroze, 
e de contemporâneos como John Joubert, John 
Rutter e Stenhammar têm-nos impactado, a 
cada dia, graças ao que se desvendou por meio 
do ambiente digital, de maneira espantosa. 
Atestando e confirmando o que já se supunha: 
é sagradamente infinito o universo das artes, 
que ainda muita coisa velha e nova nos trará, 
enquanto a emoção, entre trancos e barrancos, 
fusas e colcheias, chuva e lua cheia, for o gás 
da vida em chamas.

Germano 
  Romero

Os fazedores 
de arte (II)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

Programa ‘Espaço Cultural’ 
destaca cantores cegos da PB

Numeroso e multiplicado em seus 
múltiplos fazeres intelectuais, sobre ser 
o professor sumamente admirado, o en-
saísta primoroso e o acadêmico brilhan-
te, Antonio Carlos Secchin é, sobretudo, 
o esteta da palavra em tempo integral; 
que com ela, a palavra, mantém uma in-
declinável e visceral relação de amor e 
cumplicidade, a que não falta o distan-
ciamento maduro de quem, em acen-
drada postura metalinguística confes-
sa; “palavra, não me encantas nem te 
iludo. Te cancelo no meu sono ilegível, 
que, mudo, é dexistência do profundo – 
e é tudo”. Desde cedo, da infância mais 
remota, cultivou o poeta, de conformi-
dade com os vários depoimentos for-
necidos, uma ânsia de infinito e uma 
sede de eternidade, somente passíveis 
de serem aplacadas, nem que seja pro-
visoriamente, dentre outras possibilida-
des efetivas, pela inextinguível chama 
da leitura, a qual o poeta se tem entre-
gado com uma unção roçante da mais 
ardente religiosidade. Tal chama fez de 
Antonio Carlos Secchin um apaixona-
do pelos livros e um obsessivo amante e 
leitor de poesia, o que se reflete, de ma-
neira peculiarmente explícita, no seu li-
vro de poemas Todos os Ventos, no qual, 
o abalizado exegeta da poética de João 
Cabral de Melo Neto promove um ena-
morado e intertextual passeio pela poe-
sia brasileira materializada nos mais 
variados períodos históricos, numa re-
visitação memorialística verdadeira-
mente admirável.

Mas, que fique bem claro que o iti-
nerário percorrido por Antonio Carlos 
Secchin nada tem de meramente redu-
plicador, como se estivéssemos diante, 
digamos, de uma poesia do papel car-
bono. Nada mais distante da realidade 
lírica engendrada pelo olhar oblíquo e 
dissimuladamente lúcido lançado por 
Secchin sobre “tópicos fundamentais da 
cultura literária contemporânea”, confor-
me acentua o crítico Alfredo Bosi. Seria 
o caso de afirmarmos que, se persegue 
Todos os Ventos da poesia brasileira, An-
tonio Carlos Secchin, com a consciência 
criadora de que é dotado, não o faz sem 
insuflar, ainda que com tonalidade sua-
ve, destituída de qualquer estridência, o 
seu personalíssimo sopro, a sua altamen-
te reconhecível dicção particular, tecida 
e destecida com os ingredientes do hu-
mor, da ironia, não raro, do ferino sarcas-
mo, com o qual pontua cenas e cenários 
de que se impregna a chamada vida lite-
rária, por vezes alimentada menos pela 
força impactante da literatura em sua 
alta voltagem de produção de sentidos 
e significações que pela ridicularia que 
norteia os Homeros de província, eter-
namente empavonados e cercados de 
vaidades por todos os lados, para quem 
o culto de si mesmo é o ponto de parti-

da e de chegada de todas as suas mega-
lomaníacas cogitações.

No emblemático périplo poético em-
preendido pelo atilado criador de A poe-
sia do menos, referência definitiva para 
quem anela mergulhar nos vãos e des-
vãos da poesia de João Cabral de Melo 
Neto, poetas e estilos literários são revi-
sitados e recriados, na medida em que, 
neles, Antonio Carlos Secchin põe, com 
os inconfundíveis vestígios da sua par-
ticular subjetividade, a sua voz, o seu 
sotaque e a sua distinta perspectiva no 
tocante ao ato-processo da criação lite-
rária. No poema Trio, por exemplo, An-
tonio Carlos Secchin reconfigura a par-
tir da evocação do código onomástico de 
ilustres representantes da poética par-
nasiana, tais como Olavo Bilac e Alberto 
de Oliveira, o vigor ortodoxo de quem, 
por vezes, confundiu fôrma com forma, 
ornamentalidade métrica com a melodia 
rítmica, de cujas entranhas brota a es-
sencial música do mundo, somente cap-
tável pela genuína poesia, que, no dizer 
do poeta paraibano Lúcio Lins, “é rit-
mo para poucos”. Os dois últimos terce-
tos do poema são admiráveis pela força 
contrastante que instauram. De um lado, 
pombas e estrelas aprisionadas em ver-
sos metaforizados na figura de uma jau-
la; de outro, no ambiente da imemoria-
lidade noturna, a fera rosna, faminta de 
poesia. Aqui, penso que Antonio Carlos 
Secchin critica não a poética parnasiana 
em si mesma, mas o tirânico dogmatis-
mo dos que a ela se ligaram, escraviza-
doramente, esquecendo-se de que é no 
território insubmisso da liberdade que 
a poesia funda o seu reino e estabelece 
a sua transgressora pátria de sentidos, 
significações, singular beleza estética e 
tocante substância humana.

No curto e altamente esclarecedor 
ensaio: Algumas notas sobre o parna-
sianismo, Antonio Carlos Secchin mos-
tra que o parnasianismo, artisticamente 
falando, foi uma estética literária como 
outra qualquer, nem boa, nem má, aprio-
risticamente, até porque, conforme as 
imorredouras lições expendidas pela 
pedagogia crítica do mestre Eduardo 
Portella, o que decide o êxito ou o fracas-
so de uma obra de arte literária é o traba-
lho que o escritor realiza ou deixa de rea-
lizar no movente corpo da palavra ou no 
dorso escorregadio da linguagem. Me-
tafísica em muitos aspectos, sobretudo 
quando explora a letal ação que o tem-
po exerce sobre todas as falíveis glórias 
humanas, a poesia de Antonio Carlos 
Secchin também exibe uma dimensão 
plástica extremamente bem-sucedida, 
que o diga o belíssimo poema Ver, pin-
celada lírica magistral, irretocável pin-
tura de uma manhã sumamente clara, 
povoada por luz, verde, azul e pássaros. 
Dir-se-ia que aqui o atilado poeta atin-

ge aquele ápice poético classificado por 
Octavio Paz como sendo “a consagração 
do instante”. Conceito esse que o mestre 
mexicano abordou nas memoravelmen-
te belas páginas introdutórias do excep-
cional livro: O Arco e a Lira, uma das mais 
refinadas apreciações a respeito do fenô-
meno poético.

No universo lírico de Todos os Ven-
tos soprados pela argúcia inventiva de 
Antonio Carlos Secchin, ganham rele-
vo os instigantes aforismos enfeixados 
no livro, ancorados, todos eles, no porto 
de pertinentes reflexões teórico-críticas 
sobre o ser-fazer da poesia. Num deles, 
o poeta sentencia: “Como traduzir no 
mundo verbal o mundo plástico-visual? 
O risco é que muitos poetas acabem mu-
dos de tanto ver”. Estaríamos diante de 
uma sutil crítica, por exemplo, a certa 
intransigência levada a cabo pelos de-
fensores mais empedernidos do ideário 
estético preconizado pelo concretismo, 
alguns dos quais acham que somente há 
poesia na seara das chamadas poéticas 
da antidiscursividade? Será que esse é 
o ponto perseguido pelo poeta? Entre 
o sim e o não, que tal o talvez? Noutros 
momentos, a sinalização do poeta é cla-
ra: a poesia é indefinível, transborda dos 
conceitos, desdenha dos enquadramen-
tos nesta ou naquela grade classificató-
ria.  Como afirma Antonio Carlos Sec-
chin, “A poesia representa a fulguração 
da desordem, o mau caminho do bom 
senso, o sangramento inestancável da 
linguagem”. “A poesia é igualmente um 
espaço de sombras, tentativa de perce-
ber o escuro no escuro”.

Noutro aforismo, Antonio Carlos 
Secchin aponta para o congênito misté-
rio que cerca o ato/processo da criação 
literária, que resulta, ao fim e ao cabo, 
irredutível a qualquer possibilidade de 
explicação definitiva: “Se eu já soubes-
se o que o poema diria, não precisaria 
escrevê-lo. Escrevo para desaprender 
o que eu achava que sabia sobre aqui-
lo que me vai sendo ensinado enquan-
to escrevo”. E por aí segue o luminoso 
itinerário de um dos mais completos in-
telectuais brasileiros da atualidade, um 
bibliófilo visceral, um ensaísta refina-
do, um leitor de poesia agudo, altamente 
preparado para enfrentar, como ele mes-
mo o proclama, “as palavras e os pres-
ságios” de que se compõe o poema em 
seu complexo e fascinante processar-se. 
Antonio Carlos Secchin é um poeta de 
produção relativamente pequena, mas 
farta de delicadezas belas e belezas deli-
cadas. Assim é Antonio Carlos Secchin, 
uno e inumerável, consumido e consu-
mado pelas palavras em estado de este-
sia, para quem a literatura, a poesia em 
particular, constitui-se em sua segunda 
alma, diria Machado de Assis. Todos os 
Ventos que o diga.

‘Todos os Ventos’
Foto: Redes Sociais/Reprodução

Pianista Nelson Freire, que morreu em 2021, aos 77 anos

O programa Espaço Cultu-
ral de hoje vai destacar canto-
ras e cantores cegos da Paraí-
ba, marcando o Dia Nacional 
do Braille (que é comemora-
do amanhã, dia 8). O primei-
ro bloco da edição contará 
com canções das Ceguinhas 
de Campina, Joana Belar-
mino, Luciene Pereira, Suzy 
Bela, Beto Melo e Cacá Ri-
beiro. Editado e apresentado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, o programa vai ao ar 
das 22h à meia-noite na Rá-
dio Tabajara (105,5 FM).

Cacá Ribeiro é cantor e 
compositor, com uma traje-
tória influenciada pelo Musi-
clube da Paraíba, tendo lança-
do o vinil Rotação e movimento 
e os CDs Todo azul e Cantando 
o fogo. Joana Belarmino é pro-
fessora universitária e tem em 
sua bagagem participações 
em diversos festivais.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Rádio Tabajara

n 

Edição de hoje 
da programação 
da Rádio 
Tabajara vai 
celebrar o Dia 
Nacional do 
Braille, que é 
comemorado 
amanhã, dia 8Cantor e compositor Cacá Ribeiro é um dos homenageados

Beto Melo, que também é 
jornalista, é autor de vários 
discos, como Cartas e canções, 
Paraibanamente nordestino e 
Das mil e uma noites. Luciene 
Pereira é ex-vocalista da ban-
da Anjos e Demônios. E Suzy 
Bela acaba de lançar o disco 
Suzy Bela canta beto Melo.

As Ceguinhas de Campi-
na Grande são um trio for-
mado pelas irmãs cantoras e 
compositoras Indaiá (Francis-
ca Conceição Barbosa), Maro-
ca (morta em 2017) e Poroca. 

Cantando cantigas, cocos e 
outras formas do cancioneiro 
nordestino, elas protagoniza-
ram o documentário A pessoa 
é para o que nasce, de Roberto 
Berliner, em 2004.

A edição do Espaço Cultu-
ral pode ser ouvida também 
pelo site oficial da Rádio Ta-
bajara (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/), e, no dia 
seguinte à apresentação, fica 
disponível no canal oficial 
da Funesc no YouTube (/Tv-
Funesc).

Foto: TV Câmara/Reprodução



Os poetas místicos buscam resposta 
para as inquietações motivadas pelas 
transformações em seu redor, sejam de 

ordem espiritual ou material, porque alteram 
a paisagem da vida e atormentam a alma. Em 
qualquer época de nossa vida ou situação como a 
que se vive nos dias atuais, é tempo para buscar 
resposta nos poetas e místicos. Respostas que 
vêm com aqueles que contemplam o mundo com 
os olhos do coração e afastam a dor com uma 
metáfora.

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

A caridade, hoje, está ausente na convivência 
de muitas pessoas. Falo apenas de nosso país para 
não entrar no terreiro alheio. Temos visto posições 
políticas que certamente contradizem o ensinamento 
do profeta da não-violência que viveu entre nós há 
mais de dois mil anos, e sua mensagem repercute 
nos corações e nas mentes dos que trabalham pela 
paz. A gentileza plenifica a caridade, mas quem vive 
no andar de cima nem sempre olha para baixo, nem 
ao redor. A corda aperta do lado dos menores, esses 
que pagam pelo que não construíram na sociedade 
de desiguais.

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

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

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

Sempre há esperança de que profetas, 
como Dom Helder Câmara, apontem caminhos, 
proporcionem a unidade e nunca o distanciamento. 
Precisamos de profetas a nos orientar com 
sabedoria. Queremos políticos nos quais possamos 
confiar. Mas nosso grande erro é confiar em 
políticos. Faltam políticos que tenham preferência 
pelos pobres. Mas sobram os que saboreiam 
a ganância, que escorraçam os indigentes e 
espalham a mentira, desinformam. Ainda há em 
quem acreditar?

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

Nossa esperança é que as árvores geradas do 
próximo plantio deem bons sombreiros e produzam 
frutos menos amargos. Tudo depende da semente 
que plantamos, mas quase sempre acreditamos 
em políticos que não merecem essa confiança. 
Depois da tempestade, certamente virá a geração 
da paz e do amor. Para que isso aconteça, basta 
compreender, vivenciar e ensinar a mística do 
Homem de Nazaré. Pode-se até mutilar sonhos, 
mas jamais será possível cortar suas raízes, 
especialmente se as raízes estejam plantadas em 
terra fértil. Na paisagem do amor existe muitos 
caminhos a seguir. Um terreno em que o bispo da 
solidariedade ensinou cultivar. Quando vivemos 
no cenário de desesperança, chegam falsos 
profetas que não têm amor por ninguém. Mentem e 
enganam. Constroem calças com bolsos cada vez 
mais largos. Protagonizam gestos que nos deixam 
sorumbáticos e apreensivos com as tempestades 
que saem de suas mentes.

O poeta e o místico contribuirão para mudar o 
quadro de dor e incertezas. Repito versos da poetisa 
portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen que 
apontam esse quadro angustiante: “Este é o tempo 
/ Da selva mais obscura / Até o ar azul se tornou 
grades / E a luz do sol se tornou impura / (…) Este 
é o tempo em que os homens renunciam”. (Este é o 
tempo, do livro Mar Novo). Para repelir o quadro de 
dor protagonizado por governantes opressores, a 
poetisa lusitana ressalta que é “Tempo de solidão e 
de incerteza / Tempo de medo e tempo de traição / 
Tempo de injustiça e de vileza/ Tempo de Negação”. 
(Poema Data, do Livro Sexto).

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

Crônica 
  Em destaque

Há tempo 
para sonhar?

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

Depois do Cine das Almas, em Ita-
baiana, o próximo festival que fará a 
homenagem ao cineasta Vladimir Car-
valho começa hoje, em Juripiranga: o 
Cine Paraíso, com 23 produções em três 
mostras, localizadas na região do Vale 
do Paraíba. O festival ocorrerá a partir 
das 19h, no Centro Recreativo Augus-
to Maroja, localizado no centro da ci-
dade. A programação vai até o próxi-
mo sábado (dia 9).

“Essa quinta edição do festival que 
será realizada mostra que o Cine Paraí-
so já está consolidado e tem o apoio da 
comunidade. Todas as mostras serão 
competitivas, exceto a infantojuvenil e 
as oficinas para a formação audiovisual 
vão contribuir para deixar algo concre-
to para a comunidade”, disse o organiza-
dor do evento, João Paulo Lima.

A programação oferecerá gratuita-
mente oficinas, debates, sessões ao ar li-

vre e sessões destinadas ao público in-
fantojuvenil nas escolas públicas.

Entre os filmes de Vladimir que serão 
exibidos, estão clássicos do documenta-
rista como A bolandeira, A pedra da rique-
za, Pankaruru: de brejo dos padres, Quilom-
bo e Romeiros da Guia. 

Cine Paraíso conta com o patrocínio 
da Companhia e Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa), através de edital lança-
do para apoio às Mostras e Festivais do 
Estado da Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Cultura, com a utilização da Lei 
Rouanet, Secretaria Especial de Cultu-
ra, Ministério do Turismo, Governo Fe-
deral e contam também com o apoio das 
prefeituras de Itabaiana e de Juripiran-
ga, através de suas Secretarias de Cultu-
ra, da Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) e Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC).

Para verificar toda a programação, 
basta acessar o perfil do evento no Ins-
tagram (@ cineparaisofestival).

Evento que vai até o próximo sábado faz homenagem a Vladimir Carvalho

Começa o 5o festival Cine 
Paraíso, em Juripiranga

AudiovisuAl

Da Redação
Foto: Reprodução

Curta ‘A Pedra da Riqueza’ (1975)

Serviço
• 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]

EM cartaz
ESTREIA

SOnIc 2 - O FIlmE (EUA. Dir: Jeff Fowler. 
Comédia. Livre). Após conseguir se estabe-
lecer em Green Hills, Sonic está pronto para 
mais liberdade e quer provar que tem o ne-
cessário para ser um herói de verdade. Seu 
teste virá quando Tom e Maddie concordam 
em deixá-lo em casa enquanto saem de fé-
rias, o que coincide com o retorno do Dr. Ro-
botnik, dessa vez com um novo parceiro, 
Knuckles, à procura de uma esmeralda com 
o poder de destruir civilizações. Sonic se une 
a um novo companheiro, Tails, e juntos eles 
embarcam em uma jornada para encontrar 
a esmeralda antes que ela caia nas mãos 
erradas. CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 14h 
- 19h; CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 16h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 12h30 (sáb. 
e dom.) - 15h - 17h45 - 20h30 (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 13h20 (dub.) - 16h 
(dub.) - 18h45 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h - 16h45 - 19h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h20 
(exceto seg. e qua.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 3 (dub.): 14h45 (exceto seg. e ter.) - 
17h30 (exceto seg. e ter.) - 20h (exceto seg., ter. 
e qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
13h20 - 16h - 18h45 - 21h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20 - 16h40; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h20 - 17h40 - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h20 
- 17h40 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 14h20 - 16h40.

PRÉ-ESTREIA (nO dIA 13/4)

AnImAIS FAnTáSTIcOS: OS SEgRE-
dOS dE dumblEdORE (Reio Unido, EUA. 
Dir: David Yates. Fantasia. 12 anos). O pro-
fessor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe 
que o poderoso mago das trevas Gellert 
Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se mo-
vimentando para assumir o controle do 
mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, 
ele pede ao magizoologista Newt Scaman-
der (Eddie Redmayne) para liderar uma 
intrépida equipe de bruxos, bruxas e um 
corajoso padeiro trouxa em uma missão 
perigosa, em que eles encontram velhos e 
novos animais fantásticos e entram em con-
flito com a crescente legião de seguidores 
de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, 
quanto tempo poderá Dumbledore perma-
necer à margem do embate? CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 21h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3 (dub.): 19h15 - 22h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (leg.): 22h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 19h - 22h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 19h - 22h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (leg.): 21h30.

cOnTInuAÇÃO

AlEmÃO 2 (Brasil. Dir: José Eduardo 
Belmonte. Policial. 16 anos). A comunida-

de do Alemão no Rio de Janeiro é conhe-
cida pela sua alta taxa de criminalida-
de. Mais uma vez, uma equipe enfrenta 
o tráfico de drogas para tentar realizar 
as missões necessárias dentro do com-
plexo. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 22h10 
(exceto qua.).

bATmAn (The batman. EUA. Dir: Matt 
Reeves. Aventura. 14 anos). Dois anos vi-
giando as ruas como o Batman (Robert 
Pattinson), causando medo nos corações 
dos criminosos, acabou levando Bruce 
Wayne às sombras da cidade de Gotham. 
Quando um assassino tem como alvo a 
elite de Gotham, apresentando uma sé-
rie de maquinações sádicas, uma trilha 
de pistas enigmáticas coloca o Maior De-
tetive do Mundo em uma investigação so-
bre o submundo, onde ele encontra per-
sonagens como Selina Kyle, também 
conhecida como Mulher-Gato (Zoë Kra-
vitz), Oswald Cobblepot, o Pinguim (Co-
lin Farrell) e Edward Nashton, também 
conhecido como Charada (Paul Dano). 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 14h15 (dub.) - 
18h (leg., exceto qua.) - 21h45 (leg., ex-
ceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 17h15 (exceto sáb. e seg.) - 21h 
(exceto sáb. e seg.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 19h; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 19h.

OS cARAS mAlvAdOS (The bad 
guys) Reino Unido. Dir: Pierre Perifel. 
Animação. Livre). Baseado nos quadri-
nhos de Aaron Blabey, um grupo de ani-
mais ladrões e suas travessuras: Sr. Lobo, 
Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha 
e Sr. Cobra sempre foram vistos como 
maus. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
12h45 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 13h15 (sáb. e dom.); CINE 

SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h30 (sáb. e 
dom.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
15h30 (sáb. e dom.).

EPA! cAdê nOÉ? 2 (Ooops! The Ad-
venture continues… EUA. Dir: Sean Mc-
Cormack e Toby Genkel. Animação. Livre). 
A arca de Noé segue em mar aberto com 
Finny, sua melhor amiga Leah e muitos ani-
mais a bordo. Depois de muitas trapalhadas, 
semanas à deriva e já quase sem alimentos, 
a paz e a harmonia acaba quando um aci-
dente leva os animais menores ao mar, com 
o último lote de comida. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8 (dub.): 12h15 (sáb. e dom.).

mORbIuS (EUA. Dir: Daniel Espinosa. 
Fantasia. 14 anos). Gravemente adoeci-
do com um raro distúrbio sanguíneo e de-
terminado a salvar outros que sofrem do 
mesmo destino, o Dr. Morbius (Jared Leto) 
arrisca tudo numa aposta desesperada. E 
embora a princípio tudo pareça um suces-
so absoluto, surge uma escuridão que se 
desencadeia dentro dele. O bem supera-
rá o mal - ou Morbius sucumbirá aos seus 
novos e misteriosos desejos? CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4: 17h30 (leg.) - 15h15 (dub.) - 
20h (dub.) - 22h20 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub.): 14h45 - 17h15 - 19h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h45 - 18h15 - 20h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 22h (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 
- 17h - 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h25 - 19h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h20 - 18h25 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
16h20 - 18h25 - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 17h25 - 19h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (leg.): 20h.

Foto: Divulgação

Jared Leto é Morbius, protagonista do filme homônimo baseado no vilão das HQs da Marvel
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Documentário ‘Belchior - Apenas um Coração Selvagem’ tem exibição virtual no 27o Festival É Tudo Verdade

Belchior: convite à “desobediência”
Cinema

A estreia mundial do filme Bel-
chior - Apenas um Coração Selvagem, 
dos diretores Camilo Cavalcanti e 
Natália Dias, será hoje, dentro da 
programação competitiva do 27º É 
Tudo Verdade – Festival Internacio-
nal de Documentários. O evento hí-
brido, que acontece presencialmente 
em São Paulo, pode ser acompanha-
do gratuitamente através de sua pla-
taforma a partir das 21h.

A reportagem de A União con-
versou, por e-mail, com os autores 
da ideia de fazer o documentário 
em forma de autorretrato de Anto-
nio Carlos Belchior Fontenelle Fer-
nandes (1946-2017), cuja produção 
começou bem antes de sua mor-
te súbita que comoveu o país após 
um sumiço que virou notícia em rá-
dios, jornais, televisões e redes so-
ciais. Eles explicaram inicialmente 
que fazer um filme sobre Belchior 
não teria sido bem uma “escolha”: 
“Essa decisão foi maior que a gen-
te. Como amantes de música e poe-
sia, fomos durante muito tempo atra-
vessados por essa obra tão potente, e, 
em 2016, com Bel ainda vivo, come-
çamos a desenvolver o projeto. De lá 
pra cá, muita coisa mudou. Ele fale-
ceu e decidimos que o projeto deve-
ria se transformar numa celebração 
a esse grande artista e a sua obra”, 
apontou Camilo Cavalcanti.

Sobre as dificuldades enfren-
tadas na pesquisa e, especialmen-
te, no tocante ao fator “direito auto-
ral”, que incide pesadamente com 
valores exacerbados cobrados por 
herdeiros e/ou pela indústria fono-
gráfica, chegando a inviabilizar do-
cumentários musicais, no Brasil, eles 
reafirmaram que passaram por to-
dos os entraves enfrentados pelos 
filmes independentes, a começar do 
orçamento limitado. 

“Um filme com tantos arquivos de 
imagem e música como o nosso não 
é simples de se viabilizar. O trabalho 
de licenciamento conduzido pela Le-
tícia de Souza Barbosa foi primoroso 
e abriu muitas portas pra que o filme 
se concretizasse. Enfrentamos tam-
bém desafios no acesso aos arquivos 
públicos e privados, intensificados 
ainda mais pelo advento da pande-
mia”, explicou Natália.

Relataram ainda que no meio do 
processo de montagem, inclusive, 
a Cinemateca “pegou fogo em São 
Paulo e que foi uma tristeza enor-
me” ver parte tão importante da 
memória cinematográfica brasilei-
ra indo embora, assim, sem mais, 
nem menos, impunemente como 
quase tudo que tem acontecido no 
país nos últimos três anos.

Cânticos religiosos
Em plena fase de produção do 

filme, veio o baque da morte de Bel-
chior e perguntamos se em algum 

momento o fato desencorajou da 
empreitada já deflagrada: “Nunca 
pensamos em desistir, pelo contrá-
rio. Sentimos uma responsabilida-
de imensa de fazer um filme que re-
presentasse ao menos um pouco do 
legado e da força desse artista tão 
importante para a nossa cultura. E 
sabíamos também que a partir dali o 
desafio seria ainda maior, pois uma 
legião de fãs acabara de ficar órfã e 
aguardaria com ansiedade um filme 
como esse”, disse Camilo Cavalcanti.

Com a riqueza de materiais de 
arquivo a que os diretores tiveram 
acesso, a reportagem também quis 
saber se algum desses registros sen-
sibilizou a dupla com maior intensi-
dade. “Difícil destacar apenas um”, 
foi a primeira reação dos diretores. 
Em seguida, revelaram que sempre 
se emocionaram muito com Belchior 
cantando salmos e novenas.

“É muito forte sentir como os cân-
ticos religiosos foram base de sua for-
mação como artista e também como 
pessoa. E observar como ele trans-
bordava essa influência em seu can-
to, é sempre muito potente. Vale des-
tacar também as fotografias e alguns 
vídeos do Mario Luiz Thompson, 
grande nome da fotografia e que nos 
deixou recentemente. O acervo de 
Mario Luiz é muito importante no 
filme”, destacou Natália Dias.

Num ano eleitoral e de polariza-
ção ideológica, observamos na condi-
ção de quem já assistiu ao filme (em 

“cabine remota”, franqueada pela 
organização do festival), ser a obra 
pungente, necessária e de acentuado 
viés político, além da inventividade 
de linguagem e narrativa. O que te-
riam a dizer sobre esses ingredientes 
e a iminente repercussão que o filme 
terá a partir dessa exibição de hoje 
no É Tudo Verdade? O retorno não 
poderia ser mais denso, feito “aque-
le canto torto feito faca” de uma das 
célebres composições do trovador li-
bertário de Sobral:

“Belchior esteve presente no mo-
vimento das Diretas Já, era explicita-
mente crítico à ditadura militar (im-
plantada em 1964), foi um artista com 
posicionamento muito claro”, definiu 
Camilo Cavalcanti. “Acreditamos 
que o nosso filme apresenta muito 
claramente uma inquietação do artis-
ta com o que se diz norma. As pala-
vras de Belchior e a força da sua poe-
sia nos convidam ao movimento, nos 
convidam a desobedecer, a questio-
nar sempre. É um convite à transfor-
mação, à revolução”.

Uma última e inquietante ques-
tão precisava ser posta, daí indaga-
mos sobre os riscos que, normalmen-
te, se submetem documentários e/ou 
cinebiografias de serem enquadra-
dos como excessivamente hagiográ-
ficos e/ou “chapa branca”, e se essa 
preocupação chegou a passar pela 
cabeça e a pautá-los em algum mo-
mento. “Não passou. Sabíamos da 
complexidade desse personagem e 

nosso desejo sempre foi de trazer pra 
tela as contradições desse grande ar-
tista. Belchior são muitos. E o apre-
sentamos no filme ao longo de mui-
tos anos, em diferentes momentos da 
vida e da carreira. Pra nós, sempre foi 
interessante que o filme pudesse jo-
gar luz sobre essa complexidade”, fri-
sou Natália Dias.

Belchior – Apenas um Coração Selva-
gem tem estreia prevista para 2023 no 
Canal Curta! Antes disso, a ideia dos 
diretores é percorrer o circuito de fes-
tivais nacionais e internacionais. Não 
é um exercício difícil imaginar o fre-
nesi que tomará conta do reencontro 
do público com o rapaz latino-ame-
ricano na tela grande, em sessões lo-
tadas, encharcadas de emoção, mú-
sica, poesia e resistência.

Lúcio Vilar 
Especial para A União

Foto: Mario Luiz Thompson/Divulgação

Através do QR Code 
acima, acesse a 

plataforma de exibição 
gratuita da mostra

Filme sobre o famoso artista 
cearense (foto à esq.), dos 

diretores Camilo Cavalcanti 
(abaixo, à esq.) e Natália 

Dias (abaixo, à dir.), estreia 
apenas em 2023

Espetáculo circense fecha a mostra
matriz

Trovoada vem aí, e não é pre-
visão de tempo chuvoso na ca-
pital. Esse é o nome do espe-
táculo da artista Guadalupe 
Merki, que se apresenta hoje, 
às 17h, na Praça do Povo do Es-
paço Cultural, em João Pessoa. 
Trabalhando com a lingua-
gem da palhaçaria com uma 
base poética e se utilizando de 
ferramentas circenses como 
malabares e equilíbrio, a apre-
sentação é a estreia do número 
solo da artista de rua que en-
cerra a programação da Mos-
tra Matriz deste ano. O acesso 
do público é gratuito.

Com 45 minutos de dura-
ção, a criação da argentina ra-
dicada na Paraíba é orientada 
para poder se apresentar em 

qualquer lugar não conven-
cional e para espectadores de 
qualquer idade. O espetáculo 
é formatado com base na in-
teração com a plateia o tempo 
inteiro e foi criado a partir de 
provocações dos palhaços e 
diretores artísticos Diogo Cá-
buli e Aquiles Nud. “A direção 
final será do público. Eles que 
irão me dizer o que funciona e 
o que não”, afirma Merki.

Definido como um grande 
delírio cômico, a palhaça Tro-
voada se utiliza de um méto-
do peculiar para guardar suas 
memórias e preservar o passa-
do. E ainda tem um dom: Ela 
vira aranha. “Acredito muito 
no poder dos sonhos e a ideia 
desse espetáculo nasce a par-
tir de um. Nele, eu vi o espe-
táculo, me vi apresentando, vi 
as cores e senti que ele tinha 

cheiros. A partir daí comecei 
a procurar memórias da mi-
nha vida a partir de cheiros. 
Acredito muito nas criações 
desde as minhas verdades e 
mais ainda quando estamos 
falando de palhaçaria. A dra-
maturgia foi se criando a par-
tir dessas memórias. E o espe-
táculo terá cheiro, sim!”, conta 
a profissional.

Guadalupe Merki come-
çou em 2016 a sua pesquisa em 
palhaçaria e, no ano seguin-
te, integrou a cia. paulista Pé 
de Cana, com a qual ela rea-
lizou uma viagem que durou 
um ano a bordo de duas kom-
bis. O espetáculo Mambembes 
percorreu 11 estados brasilei-
ros com apresentações e ofici-
nas de circo. “Minha primeira 
escola foi a rua. Só depois que 
fui atrás de mestres e mestras, 

de estudar mais a fundo a pa-
lhaçaria, procurar referências 
femininas, que é algo funda-
mental”, considera.

Chegando à Paraíba, a ar-
tista formou parte em 2019 e 
até o ano passado da Cia. Tru-
peÇando, de Sumé (PB). Além 
de trabalhar com espetáculos 
circenses, Guadalupe Merki 
realiza trabalhos de produção 
cultural, e desenvolve projetos 
que pretende realizar apresen-
tações em vilas de pescadores 
e bairros da cidade de Conde, 
onde mora atualmente. “Acre-
dito muito no poder da troca 
e no chapéu (contribuição vo-
luntária). Os lugares que mais 
gosto de me apresentar são 
nos interiores, na zona rural”, 
revela a artista, que vai adap-
tando seus números a cada 
apresentação.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Artista 
Guadalupe 
Merki (palhaça 
Trovoada) 
se apresenta 
hoje, às 17h, 
na Praça do 
Povo do Espaço 
Cultural, em 
João Pessoa

Foto: Funesc/Divulgação
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A Polícia Militar da Pa-
raíba está sob novo coman-
do. O coronel Sérgio Fonse-
ca recebeu do governador 
João Azevêdo, em solenida-
de com honras militares na 
manhã de ontem no Cen-
tro de Convenções de João 
Pessoa, a missão de coman-
dar as tropas de policiamen-
to ostensivo do Estado. O 
evento também marcou a 
posse do novo secretário 
de Administração Peniten-
ciária, João Alves de Albu-
querque, e do novo corre-
gedor-geral da Secretaria 
da Segurança e Defesa So-
cial (Seds), Jair Carneiro de 
Barros.

As mudanças nas pastas 
ligadas à Segurança Públi-
ca do estado foram motiva-
das a partir da exoneração, 
a pedido, do então coman-
dante-geral da Polícia Mili-
tar, coronel Euller Chaves. 
O coronel Sérgio Fonseca, 
novo comandante, ocupa-
va o cargo de secretário de 
Administração Penitenciá-
ria, função que passou a ser 
ocupada por João Alves, que 
por sua vez, era corregedor-
geral, cargo preenchido com 
a nomeação de Jair Carnei-
ro de Barros.

O governador João Aze-
vêdo reforçou que as mu-
danças nas pastas foram 
motivadas por um projeto 
pessoal do ex-comandan-
te Euller Chaves, que deci-
diu traçar novos destinos 
em sua vida. O governador 
agradeceu o período em 
que o coronel Euller este-
ve à frente da briosa Polícia 
Militar da Paraíba e comen-
tou que foi pedido ao novo 

comandante, que à sua ma-
neira, busque a manutenção 
dos bons resultados obtidos 
pela segurança pública do 
estado.

“Pessoas di ferentes 
exercem atividades dife-
rentes com perspectivas di-
ferentes. Esperamos que a 
polícia e a segurança como 
um todo, que continua sen-
do coordenada pelo secre-
tário Jean Nunes, siga dan-
do os resultados que nós 
temos. Nossa segurança é 
uma das melhores do Bra-

sil, não por dados nossos, 
mas de outras instituições 
como o Centro de Lideran-
ças Públicas que estabele-
ce a nossa segurança como 
a melhor do Norte e Nor-
deste. Já pedimos ao coro-
nel Sérgio que mantenha a 
pegada, o ritmo forte, para 
que a gente siga atingindo 
nossos objetivos, protegen-
do a sociedade, é para isso 
que estamos sendo pagos”, 
declarou o governador.

Em seu primeiro discur-
so como comandante da Po-

lícia Militar da Paraíba, o 
coronel Sérgio Fonseca des-
tacou o bom trabalho fei-
to por seu antecessor, mas 
adiantou que vai dar uma 
atenção especial ao reforço 
do policiamento ostensivo 
nas ruas, aproveitando tam-
bém para pedir a ajuda da 
população durante as abor-
dagens dos policiais.

“Vamos dar continuida-
de ao que foi feito de positi-
vo. A política de segurança 
pública do estado da Paraí-
ba é consolidada, a Polícia 
Militar por meio do coro-
nel Euller fez um trabalho 
extremamente importante, 
porém, cada comandante 
tem o seu estilo. O meu es-
tilo é de ‘mais rua’, de mais 
operacionalidade, até por-
que sempre trabalhei na rua, 
fui comandante da tropa de 
choque por duas vezes, fui 
oficial da área de inteligên-
cia e fui oficial da rádio pa-
trulha. A nossa intenção é 
intensificar o policiamento 
ostensivo com mais aborda-
gens”, comentou.

Emocionado, o ex-co-
mandante Euller Chaves 
fez um rápido balanço das 
metas atingidas e dos ser-
viços prestados na condu-
ção da instituição. O coro-
nel reforçou que em mais de 
11 anos de comando, manu-
seando orçamento com di-
nheiro público, nenhum ato 
ilícito foi apontado e a cer-
tidão negativa foi entregue 
juntamente com o relatório 
do último triênio da Polícia 
Militar ao governador.

“Esse é um legado que 
nós temos orgulho, mui-
to me orgulha fazer parte 
dessa caminhada com João 
Azevêdo. Foram 4.100 dias 
de muita paixão e respon-

sabilidade na condução do 
comando geral. Nesse pe-
ríodo foram muitas opera-
ções, mais de 30 mil armas 
de fogo apreendidas, cons-
trução do programa Paraíba 
Unida pela Paz, nove anos 
de redução da criminalida-

de violenta, oito deles conse-
cutivos, um reconhecimento 
que fez com que recebêsse-
mos a ligação do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública 
com os parabéns pela ges-
tão”, comentou.

Em mais um agradeci-
mento direto ao governa-
dor, Euller Chaves destacou 
a decisão política de João 
Azevêdo de estabelecer a 
paridade de militares ati-
vos e inativos, incorporan-
do a bolsa desempenho aos 
policiais da reserva. “Havia 
demandas que nos incomo-
davam, então Deus nos traz 
uma luz chamada João Aze-
vêdo Lins, que somando-
se a todas novas estrutu-
ras, solucionou a paridade 
de ativos e inativos, redu-
zindo também para sete 
anos o tempo de promoção. 
Isso merece uma salva de 
palmas, porque vossa ex-
celência resolveu questões 
históricas”, completou o ex-
comandante.

O novo secretário de Ad-
ministração Penitenciária, 
João Alves de Albuquer-
que, ex-corregedor-geral da 
Seds, destacou também que 
a missão é de continuidade 
ao trabalho implementado 
por Sérgio Fonseca na pas-
ta, com foco total no traba-
lho de ressocialização dos 
reeducandos do estado.

“Vamos continuar com a 
política de valorização dos 
policiais penais, melhoran-
do também o trabalho com 
os reeducandos, focando 
em cursos de capacitação, 
visando o reingresso des-
se cidadão à sociedade. A 
orientação governamental 
é manter os projetos sociais 
de reeducação das pessoas 
em cárcere, treinamen-

to para os policiais penais, 
buscar convênios, para que 
o cidadão seja realmente re-
integrado. Tivemos esse ano 
74 reeducandos que fizeram 
o Enem e foram aprovados 
para curso superior, somos 
o estado com o maior nú-
mero”, ressaltou o secretá-
rio empossado.

Por sua vez, o novo cor-
regedor-geral da Seds, Jair 
Carneiro de Barros, que é 
coronel do Corpo de Bom-
beiros Militares da Paraíba, 
comentou que seu trabalho 
será pautado na otimização 
das forças de segurança do 
estado, na busca da manu-
tenção da integração dos 
profissionais da área.

“Fazer com que haja uma 
integração ainda maior 
com os órgãos operativos, 
a Corregedoria tem o pa-
pel de conduzir, não somen-
te aplicando punição, mas 
principalmente orientar os 
servidores das forças de se-
gurança para que procedam 
dentro da conduta corre-
ta. A própria Seds tem uma 
dinâmica que facilita a in-
tegração das forças, forta-
lecendo a união de todos os 
profissionais”, concluiu.

“Vamos dar 
continuidade 
ao que foi feito 
de positivo. 
A política de 
segurança 
pública do 
estado da 
Paraíba é 
consolidada, a 
Polícia Militar 
por meio do 
coronel Euller 
fez um trabalho 
extremamente 
importante, 
porém, cada 
comandante 
tem o seu estilo

Sérgio Fonseca

Coronel Sérgio Fonseca assume cargo no lugar do coronel Euler, que pediu exoneração para tocar projeto pessoal

João empossa comandante da PM
segurança

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

O governador João Azevêdo presidiu a solenidade de passagem do comando da Polícia Militar, na manhã de ontem, em solenidade realizada no Centro de Convenções, em João Pessoa

Foto: Evandro Pereira

Seap
O comando da 
Secretaria de 

Administração 
Penitenciária ficará a 
cargo de João Alves, 

que deixa a 
corregedoria-geral
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Novo 
comandante 
anunciou 
que dará 
um reforço 
especial ao 
policiamento 
ostensivo nas 
ruas 
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A Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) se pro-
nunciou sobre as falsas no-
tícias de que o Governo da 
Paraíba pretende desmatar 
uma área de 654 hectares 
para implantação do Polo 
Turístico do Cabo Branco/
Distrito Industrial do Turis-
mo (Ditur). A instituição-
divulgou uma nota ontem 
desmentindo a fake news. 

Segundo explicou a Su-
dema, o projeto, que está na 
sua fase de implantação dos 
equipamentos, está sujei-
to às normas de uso e ocu-
pação de solo que constam 
no Decreto Municipal nº 
6.931/2010.  Ao todo, a área 
de ocupação do Distrito In-
dustrial do Turismo cor-
responde a 221,50 hectares, 
segundo Memorial Descri-
tivo da Cinep.

Ainda de acordo com a 
Sudema, é impossível que 
ocorra o desmatamento de 
uma área de 654 hectares. 
“O próprio projeto urba-
nístico já estabelece as Área 
de Preservação Permanente 
(APP) e demais espaços ver-
des, sendo completamen-
te impossível a supressão 
de um espaço equivalente 
a 654 hectares, não só pelo 
que determina a legislação 
municipal, mas também 
pelo fato de esta ser supe-
rior à área total do Distrito 
Industrial do Turismo (Di-
tur)”, diz nota. 

Além disso, a Sudema 
esclareceu que apesar do 
Relatório de Impacto Am-
biental ser de 1989, foram 
realizadas atualizações ao 
longo dos anos. “De fato, 
o EIA/RIMA da referida 
obra é de 1989, mas, ao lon-
go dos últimos anos, em ra-
zão do grande lapso tem-
poral, foram realizadas 

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa iniciou a entrega 
de 4,6 mil tablets para estu-
dantes da Rede Municipal de 
Ensino. O ato faz parte de um 
programa de modernização 
do parque tecnológico da edu-
cação de João Pessoa e dialo-
ga com o projeto apresentado 
por Cícero, no Senado Fede-
ral, em 2013. A entrega ocor-
reu ontem, em um evento no 
Espaço Cultural. 

O equipamento foi entre-
gue a alunos do 6º ao 9º ano 
matriculados na Rede Mu-
nicipal de Ensino. Durante 
todo o dia a entrega será fei-
ta aos estudantes de escolas 
que estão fechadas para rece-
ber reformas estruturantes. 
São 30 unidades onde o en-
sino se mantém de forma re-
mota. Os alunos receberão o 

tablet e um chip de internet 
com 20 GB e WhatsApp ili-
mitado. Ao longo das próxi-
mas semanas a entrega será 
feita aos demais estudantes 
na sua própria escola.

“Há dez anos eu dizia para 
João Pessoa que a Prefeitura 
deveria dar tablets aos estu-
dantes. Me criticaram, disse-
ram que não era possível, mas 
hoje estamos mostrando que 
é sim. Sabemos do sentimen-
to de cada pai que não teve a 
oportunidade de garantir um 
equipamento como este aos 
filhos. Eles podem ficar tran-
quilos, pois sabem que eles te-
rão acesso às mesmas condi-
ções de aprendizado daqueles 
que estudam na rede particu-
lar”, afirmou Cícero. 

O vice-prefeito Leo Be-
zerra afirmou que o dia ficou 

marcado na história da cida-
de. “O futuro está dentro da 
casa de cada uma dessas fa-
mílias e pedimos aos pais que 
cuidem desses equipamen-
tos, orientem seus filhos para 
o bom uso para que possam 
realmente crescer e se desen-
volver como futuros profis-
sionais e grandes cidadãos”, 
afirmou.

A secretária municipal da 
Educação, América Castro, 
afirmou que os tablets vão 
permitir uma melhor intera-
ção, além de pesquisas e ou-
tras atividades. “Ele conecta o 
aluno com a estrutura que está 
nas escolas. Vamos recuperar 
o tempo perdido na pande-
mia, retomar a aprendizagem. 
Não foi fácil para os pais, que 
tiveram que acompanhar os 
filhos em casa, abrir mão do 

celular para que eles pudes-
sem usar. Isso muda agora”, 
afirmou. A gestora acrescen-
tou que o uso será acompa-
nhado e que estudantes mais 
novos também terão acesso 
aos equipamentos, mas ape-
nas na própria escola.

Projeto de lei
Quando ocupou uma das 

cadeiras paraibanas no Sena-
do Federal, Cícero propôs um 
projeto para a garantia de ta-
blets a estudantes da Rede 
Pública de todo o país. O PLS 
109/13 estabelecia que os re-
feridos equipamentos deve-
riam ter acesso à internet e 
contar com programas e apli-
cativos de natureza didática, 
inclusive aqueles específicos 
para os alunos com necessi-
dades especiais.

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria 
Executiva da Participação 
Popular (SEPP), realiza a 
primeira Audiência Públi-
ca do programa ‘Você Pre-
feito’ nesta quinta-feira (7), 
no Centro de Educação In-
tegrado (CEI), situado no 
bairro Mangabeira, a partir 
das 18h. O período de vota-
ção, que este ano acontece 
pela internet, começou no 
dia 20 de março e será apre-
sentado, ao vivo, durante o 
evento popular.

Com uma estimativa de 
público de 600 pessoas, este 
é um momento que repre-
senta, na prática, o diálogo 
entre povo e gestão. As de-
mandas eleitas pelos mora-
dores dos bairros e comu-
nidades da 2ª e 3ª Região, 
duas das maiores regiões 
da cidade, serão apresenta-
das diretamente à gestão.

De acordo com a pro-
gramação, cada região terá 

Prefeitura inicia entrega de 4,6 mil tablets 
para alunos da Rede Municipal de Ensino

em joão pessoa

Primeira audiência pública da iniciativa 
acontece nesta quinta-feira, em Mangabeira

‘Você prefeito’

Em nota, Sudema diz que projeto urbanístico estabelece Áreas de Preservação Permanente e demais espaços verdes

Polo Turístico não será desmatado
cabo branco

A nova vereadora da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa (CMJP), Fabíola Rezende 
(PSB), será empossada pela 
mesa diretora nesta quinta-
feira (7), na abertura da ses-
são plenária da Casa, a par-
tir das 9h. O ato de posse foi 
confirmado e definido pelo 
presidente da CMJP, verea-
dor Dinho Dowsley (Avan-
te) – na foto, à direita.

Na manhã da terça-fei-
ra (5), a Câmara aprovou o 
requerimento e o projeto de 
resolução de licença do ve-
reador Zezinho Botafogo 
(Cidadania) – na foto, à es-
querda –, que está assumin-
do a Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) do governo estadual. 
Na mesma sessão, o presi-
dente da Casa fez a leitura 
do documento de convoca-
ção da suplente de vereadora 
Fabíola Rezende para a ceri-
mônia de posse desta quin-
ta-feira.

Ainda na sessão, os ve-
readores parabenizaram o 
governador da Paraíba, João 
Azevêdo (PSB), pela escolha 
de Zezinho e exaltaram as 
qualidades do agora novo 
gestor da Secretaria de Es-
porte do Estado. Todos os 
vereadores presentes ao Ple-
nário senador Humberto Lu-
cena fizeram questão de des-
tacar a ligação estreita entre 
Zezinho Botafogo e o espor-
te. Para eles, o vereador li-
cenciado carrega nas veias 
e até no nome político a luta 
pelos desportistas.

“Comemoro a ascensão 
de um dos mais atuantes 
parlamentares na área do 
esporte de nossa cidade e de 
nosso estado. O governador 
João Azevêdo acertou muito 
nessa escolha”, afirmou Mi-
lanez Neto (PV). O vereador 
Bruno Farias (Cidadania) ga-
rantiu que Zezinho fará his-
tória, sendo “artilheiro” nas 
políticas públicas voltadas 
ao esporte da Paraíba. “Não 
poderia me omitir sobre essa 
homenagem que se presta ao 
esporte da Paraíba ao fazer 
gestor dessa pasta alguém 
tão identificado e lutador da 
causa”, alegou.

O vereador Odon Bezer-
ra (Cidadania) fez um bre-
ve relato sobre a trajetória 
de Zezinho Botafogo, des-
de sua jornada de Taperoá, 
no interior da Paraíba, até 
sua chegada na capital pa-
raibana. “Zezinho consegue 
pleno êxito em sua trajetó-
ria de vida. Um garoto vin-
do de Taperoá que chega em 
João Pessoa e vai trabalhar 
em uma lanchonete no Cen-
tro da cidade, onde com sua 
atenção aos frequentadores 
consegue se eleger verea-
dor. E agora tem sua luta e 
sensibilidade voltadas para 
o esporte reconhecidas ao 
ser convidado para assumir 
a pasta dessa área em nosso 
estado. E ainda mais, traz 
com sua licença mais uma 
representante feminina para 
a nossa Casa, a suplente de 
vereadora Fabíola Rezende”, 
apontou.

Zezinho Botafogo agra-
deceu ao governador João 
Azevêdo pela confiança e 
pelo convite, e pelas palavras 
elogiosas dos demais verea-
dores. “Todos na vida temos 
desafios e desde a minha ju-
ventude nesta cidade que 
luto pela melhoria de nosso 
esporte, seja com propositu-
ras ou com emendas ao Or-
çamento. Mas se não fossem 
meus pares não teria con-
seguido tudo isso sozinho. 
Vou com os pés no chão so-
bre as dificuldades que me 
aguardam, mas com a con-
fiança de que vou fortalecer 
minha luta pelo nosso espor-
te”, prometeu Zezinho.

Tendo como principal 
bandeira a defesa do bem
-estar e dos direitos e a luta 
contra os maus-tratos aos 
animais, a ativista da cau-
sa animal Fabíola Rezen-
de – considerada a primei-
ra parlamentar paraibana 
eleita quase que exclusiva-
mente com o voto da causa 
animal – é fundadora e pre-
sidente da ong Ajude Anjos 
de Rua, criada em novem-
bro de 2015 e que atua na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa (e, quando pos-
sível, no interior do estado 
em alguns casos).

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

atualizações do estudo, as 
quais foram submetidas a 
audiências públicas: a pri-
meira em 2010, para apre-
sentação da Atualização e 
Complementação dos Estu-
dos de Impacto Ambiental; 
e a segunda em 2017, a qual 
tratou do Levantamento Fi-
tossociológico do empreen-
dimento”. 

Confira a nota na íntegra 
A Sudema informa que a 

notícia de que o Governo da 
Paraíba pretende desmatar 
uma área de 654 hectares 
para implantação do Polo 
Turístico do Cabo Branco/
Distrito Industrial do Tu-
rismo (Ditur) é inteiramen-
te FALSA. Em verdade, o 
projeto do Polo Turístico já 
está na fase de implantação 
dos equipamentos, os quais 
ficam submetidos às nor-
mas de uso e ocupação de 
solo que constam no Decre-

to Municipal nº 6.931/2010. 
Conforme Memorial Des-
critivo da Cinep, a área de 
ocupação do Distrito Indus-
trial do Turismo correspon-
de a 221,50 hectares.

 O citado decreto estabe-
lece o zoneamento de uso 
do solo urbano na área do 
Polo Turístico, prevendo, 
portanto, a área de vegeta-
ção que pode ou não ser su-
primida. Ademais, o pró-
prio projeto urbanístico já 

estabelece as APPs e de-
mais espaços verdes, sendo 
completamente impossível 
a supressão de um espaço 
equivalente a 654 hectares, 
não só pelo que determina 
a legislação municipal, mas 
também pelo fato de esta 
ser superior à área total do 
Distrito Industrial do Turis-
mo (Ditur). 

Por fim, a Sudema es-
clarece que, de fato, o EIA/
RIMA da referida obra é 
de 1989, mas, ao longo dos 
últimos anos, em razão do 
grande lapso temporal, fo-
ram realizadas atualiza-
ções do estudo, às quais 
foram submetidas a au-
diências públicas: a pri-
meira em 2010, para apre-
sentação da Atualização e 
Complementação dos Estu-
dos de Impacto Ambiental; 
e a segunda em 2017, a qual 
tratou do Levantamento Fi-
tossociológico do empreen-
dimento.

Sudema acrescenta que os relatórios de impacto ambiental do projeto estão atualizados

Foto: PBTur

na câmara

Nova vereadora será 
empossada hoje, em JP

sete representantes para 
argumentar ou defender a 
política pública eleita. De 
acordo com o secretário da 
pasta, Thiago Diniz, a ini-
ciativa garante transparên-
cia no debate e vai na linha 
de programa governamen-
tal do prefeito Cícero Luce-
na, que é construir uma ci-
dade mais humana e justa 
de forma coletiva.

“Temos essa missão de 
fazer com que essa ferra-

menta popular seja usada o 
máximo possível pelo povo 
de João Pessoa, porque ela é 
um instrumento que conso-
lida a democracia participa-
tiva”, afirmou Thiago Diniz.

Votação online
Pela primeira vez, a vo-

tação das principais polí-
ticas públicas foram feitas 
através da internet. Os mo-
radores estão votando atra-
vés do link joaopessoa.pb.

gov.br/voceprefeito/. Para 
votar, basta fazer o cadas-
tro pelo CPF.

 O público-alvo des-
ta primeira Audiência Pú-
blica são os moradores de 
bairros e comunidades da 
2ª Região e 3ª Região. Os 
bairros da 2ª Região são: Pe-
nha, Quadramares, Altipla-
no, Cabo Branco, Tambaú, 
Seixas. E as comunidades 
são: Jacarapé, Aratu, Vila 
dos Pescadores, Rio do Ca-
belo, Vila do Sol, Vila São 
Domingos, Rabo do Galo, 
Vila Mangueira, Barreira 
do Cabo Branco e Paulino 
Pinto.

Já os bairros da 3ª Re-
gião são: Mangabeira I, II, 
III, IV, V, VI e VII, Cidade 
Verde I e II. As comunida-
des são: Aratu, Girassol I e 
II, Feirinha, Jardim Man-
gueira, Nova Esperança, 
IPEP, Projeto Mariz I, II e III, 
Patrícia Tomaz, Conjunto 
dos Militares, e do Balcão.

Demandas eleitas por moradores serão apresentadas à gestão

Foto: Ascom/SEPP
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O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), atendeu ao 
pedido da Polícia Federal (PF) 
e prorrogou, por mais 60 dias, 
o inquérito que investiga se o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
cometeu crime ao relacionar 
a vacina contra a Covid-19 ao 
vírus da Aids.

Em despacho publicado 
ontem, o ministro disse que 
considerou a “necessidade de 
prosseguimento das investi-
gações”.

Entre as pendências do in-
quérito está a obtenção da ín-
tegra da transmissão ao vivo 
em que o presidente divulgou, 
em outubro do ano passado, a 
informação falsa sobre a vaci-
na. As redes sociais remove-
ram o vídeo.

Em sua decisão, Moraes 
autorizou a PF a notificar 
a Google Brasil para apre-
sentar, em até 10 dias, a có-
pia integral da live do presi-
dente. A plataforma já havia 
sido procurada, mas ainda 
não respondeu se a grava-

ção foi conservada em sua 
base dados.

Na última comunicação 
ao STF, na semana passada, a 
delegada federal Lorena Lima 
Nascimento também infor-
mou que aguarda resposta a 
um pedido de informações 
direcionado ao Departamento 
de Saúde e Assistência Social 
do Reino Unido. Isso porque, 
segundo Bolsonaro, pessoas 
da região estariam “desenvol-
vendo a síndrome de imuno-
deficiência adquirida [Aids]” 
após a imunização completa 
contra o novo coronavírus. A 
delegada quer saber se a in-
formação foi divulgada em si-
tes oficiais. Cientistas de todo 
o mundo já desmentiram a 
afirmação, que foi publicada 
em um site inglês conhecido 
por espalhar teorias da cons-
piração.

Outro ofício foi dispara-
do ao Instituto Nacional de 
Alergia e Doenças Infeccio-
sas (NIAID), sediado nos Es-
tados Unidos, para saber se a 
instituição publicou alguma 
pesquisa com a conclusão de 
que o uso de máscaras está 
associado ao desenvolvimen-

to de pneumonia bacteriana 
secundária. Na mesma live, 
Bolsonaro afirmou, citando 
um suposto estudo atribuído 
a Anthony Fauci, médico imu-
nologista ligado ao NIAID, 
que “a maioria das vítimas da 
gripe espanhola não morreu 
de gripe espanhola, mas de 
pneumonia bacteriana causa-
da pelo uso de máscara”.

O inquérito foi aberto a 
partir de uma representação 
do senador Omar Aziz (PS-
D-AM), que foi presidente da 
CPI da Covid e atribuiu a Bol-
sonaro os crimes de delito de 
epidemia, infração de medida 
sanitária preventiva e incita-
ção ao crime.

Alexandre de Moraes atendeu pedido da Polícia Federal e as investigações vão prosseguir por mais 60 dias

STF prorroga ação contra Bolsonaro
AssociAção de vAcinA à Aids

Rayssa Motta 
Agência Estado

Alexandre de Moraes disse que considerou a “necessidade de prosseguimento das investigações”

Foto: Wilson Dias/gência Brasil
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Presidente pretende definir logo 
o novo comandante da Petrobras

AvAliAção de dois nomes

Relator descarta votar a reforma 
administrativa até as eleições

pAutA sem Apoio

Irritado, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, deu 
indicações de que pode fazer 
uma troca mais rápida de co-
mando da Petrobras. O jor-
nal O Estado de S. Paulo apu-
rou que ganhou tração nesta 
quarta-feira, 6, a indicação do 
conselheiro da empresa Már-
cio Weber para a presidência 
da Petrobras e de Sonia Vil-
lalobos para o Conselho de 
Administração.

Os dois já são conselhei-
ros e passaram pelo teste de 
governança da estatal, que na 
prática acabou inviabilizando 
os nomes de Adriano Pires e 
Rodolfo Landim.

O secretário especial de 
Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital, Caio Andra-
de, cotado para o cargo, sofre 
resistências pela falta de expe-
riência na área. Um dos críti-

cos é o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), cacique 
do Centrão.

Márcio Weber é atual 
conselheiro da empresa. Foi 
membro da Diretoria de Ser-
viços da Petrobras Internacio-
nal (Braspetro) e diretor da 
Petroserv S.A.

Uma das vantagens é que 
ele pode “descer” do Conse-
lho para a Diretoria Executi-
va. Já sendo conselheiro, ele 
poderia ser aprovado como 
presidente na reunião. Neste 
caso, contribui o fato de que os 
conselheiros já passaram pelo 
crivo da checagem exigida pe-
las regras de governança.

Nas sondagens, o pouco 
tempo para a tomada da de-
cisão tem sido um empecilho 
para a definição dos nomes. O 
governo tem sido aconselha-
do por investidores e lideran-
ças do setor a deixar por mais 
40 dias o presidente da em-
presa, Joaquim Silva e Luna, 

no cargo a tempo de convocar 
uma nova assembleia.

A posição de Bolsonaro e 
do ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, no 
entanto, é resolver o impasse 
logo. Em nota, o Ministério de 
Minas e Energia afirmou que 
trabalha com a realização da 
assembleia no dia 13, próxima 
quarta-feira.

Bento vem recebendo crí-
ticas do mercado pela condu-
ção das negociações que vem 
trazendo desgaste para a em-
presa.

A assessoria do ministro 
informou apenas que o go-
verno está definindo os pro-
fissionais que preencham o 
perfil para ocupar os cargos 
de presidente da Petrobras e 
o de presidente do Conselho 
de Administração da empre-
sa. “Quando esses nomes fo-
rem definidos, eles serão devi-
damente informados”, disse, 
em nota.

Adriana Fernandes 
Agência Estado

O relator da reforma ad-
ministrativa na Câmara, Ar-
thur Maia (União Brasil-BA), 
não vê possibilidade de o 
texto ser aprovado pelo ple-
nário da Casa antes da elei-
ção. Na avaliação dele, a fal-
ta de apoio do Planalto à 
proposta e o receio do Con-
gresso em tocar uma pauta 
que mexe em direitos dos 
servidores públicos devem 
empurrar a votação para o 
próximo ano.

“Eu realmente não acre-
dito na aprovação da refor-
ma até a eleição. Você não 
vota uma proposta dessas 
sem apoio do governo. No 
governo, a pessoa que mais 
se empenhou foi o ministro 
Paulo Guedes. A própria ar-
ticulação política do presi-
dente era contra a reforma”, 
disse Maia durante o painel 

Jornada CNA 2022, organi-
zado pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA).

O deputado acredita que 
o momento ideal para le-
var a Proposta de Emenda 
Constitucional ao plenário 
é logo após o pleito de ou-
tubro, quando diminuem 
as preocupações eleitorais 
do Congresso. Ele lembra 
que a reforma da Previdên-
cia, gestada mas não apro-
vada no governo Temer, só 
passou no primeiro ano da 
gestão Bolsonaro.

“Num primeiro momen-
to, logo após a eleição, é mui-
to mais fácil do que qual-
quer outro. Nesse ano, não 
há expectativa. No ano que 
vem, sim, se o presidente 
que ganhar tiver essa inten-
ção”, disse ele.

A comissão especial 
criada para analisar o tex-
to da reforma administra-

tiva aprovou em setembro 
do ano passado o relatório 
de Maia (União Brasil-BA), 
que traz mudanças para a 
contratação de servidores 
públicos.

A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) ainda 
precisa ser votada em ple-
nário em dois turnos, onde 
serão necessários ao menos 
308 votos para que seja apro-
vada. Só depois a matéria 
será encaminhada para o 
Senado Federal.

Maia voltou a defender 
pontos do seu relatório, apro-
vado em setembro do ano 
passado em comissão espe-
cial da Câmara, como demis-
são de servidores que não 
atinjam certo nível de de-
sempenho e a inclusão da eli-
te do Judiciário na reforma. 
“O que propomos é manter a 
estabilidade, mas que ela seja 
ponderada com interesse pú-
blico ”, declarou.

Bruno Luiz 
Agência Estado

Deputados falam em derrubar veto à ‘Lei Paulo Gustavo’
verbAs pArA A culturA

Deputados federais foram 
às redes ontem marcar posi-
ção contra o veto do presi-
dente Jair Bolsonaro à “Lei 
Paulo Gustavo”, que previa a 
liberação de R$ 3,8 bilhões da 
União para o setor cultural. 
Os parlamentares que se ma-
nifestaram, a maioria perten-
cente a partidos de esquerda, 
prometeram se mobilizar na 
Câmara para derrubar o veto 
presidencial.

Com o nome do humoris-
ta Paulo Gustavo, que morreu 

por complicações da Covid-19 
no ano passado, a proposta 
foi aprovada pelo Senado em 
15 de março e enviada para 
sanção presidencial. Em nota, 
a Secretaria-Geral da Pre-
sidência afirmou que a “Lei 
Paulo Gustavo” foi rejeita-
da por não se atrelar ao inte-
resse público. A decisão tam-
bém foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) des-
ta quarta-feira.

O deputado Orlando Sil-
va (PCdoB-SP) chamou o che-
fe do Executivo de “canalha” 
e disse que, se o montante 

em questão fosse para propi-
na, tanto “em barra de ouro” 
como “em Bíblia”, seria libera-
do. Ele se referia às revelações 
do Estadão sobre o Ministé-
rio da Educação, que teve sua 
agenda capturada por pasto-
res evangélicos e foi alvo de 
denúncias de corrupção por 
parte de prefeitos.

O pré-candidato a depu-
tado federal por São Paulo 
Guilherme Boulos (PSOL) 
afirmou que, no governo Bol-
sonaro, “sobra dinheiro para 
o Centrão e falta para a Cul-
tura”. O deputado Ivan Valen-

te (PSOL-SP) seguiu a mesma 
linha: “Tem dinheiro para o 
Centrão, mas não para a Cul-
tura. O setor movimenta a 
economia, garante emprego 
e renda para milhões de bra-
sileiros”, disse.

O perfil oficial do PT no 
Senado chamou o governo de 
“fascista” e argumentou que 
o projeto não cria nova despe-
sa. “Ele apenas garante que o 
dinheiro que está parado em 
2 fundos culturais seja libera-
do. A arte liberta e faz pensar, 
por isso é tão atacada pelos 
fascistas!”, publicou. Ao jus-

tificar o veto, o ex-secretário 
de fomento à Cultura André 
Porciuncula afirmou que a lei 
era “repleta de ilegalidades e 
inconstitucionalidades”, mas 
não detalhou quais.

Ex-candidata a vice na 
chapa de Fernando Haddad 
(PT) em 2018 na disputa pela 
Presidência, Manuela d Á́vi-
la (PCdoB) afirmou que Bol-
sonaro é “inimigo da Cultura 
e da Arte”. A deputada Be-
nedita da Silva (PT-RJ) disse 
que o veto é “mais uma ação 
contra o povo e contra o setor 
cultural”.

A deputada federal Erika 
Kokay (PT-DF) classificou o 
governo como “autoritário” 
pelo veto ao projeto. “Todo 
governo autoritário morre de 
medo da cultura livre e ques-
tionadora. Vamos derrubar 
esse veto fascista no Congres-
so!”, publicou. Já o deputado 
José Guimarães, também do 
PT, chamou de “revoltante” a 
ação do presidente.

A deputada Nathália Bo-
navides citou o orçamento 
secreto, esquema revelado 
pelo Estadão, para confron-
tar o veto. 

Agência Estado
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O Exército russo ata-
cou cidades importantes 
na Ucrânia ontem, en-
quanto o presidente Vo-
lodymyr Zelensky co-
brou ao Ocidente novas 
sanções contra a Rússia 
em resposta aos assas-
sinatos de civis, vistos 
como crimes de guer-
ra. Os ataques foram fei-
tos nas regiões de Miko-
laiv, Dnipropetrovsk e 
Luhansk, no sul e no les-
te da Ucrânia, contra de-
pósitos de combustíveis 
que serviam para abaste-
cer as forças ucranianas. 
Pelo menos uma pessoa 
morreu e cinco ficaram 
feridas, dizem as auto-
ridades.

Além desses ata-
ques, militares ucrania-
nos afirmaram que in-
terceptaram dois mísseis 
russos próximos a cida-
de de Lviv, no leste. A ci-
dade de Kharkiv, no nor-
deste, a segunda maior 
do país, também conti-
nua sob ataque, disse o 
governador da região.

Com exceção de 
Kharkiv, todas as cida-
des atacadas nas últimas 
horas ficam localizadas 
em regiões próximas a 
Donbas, onde a Rússia 
passou a focar as ofensi-
vas após tentativas fra-

cassadas de tomar o po-
der de Kiev. As tropas 
terrestres se aproximam 
da região, e a Ucrânia 
afirma que se prepa-
ra para os ataques. Au-
toridades da região de 
Luhansk pediram nesta 
quarta-feira que os mo-
radores saiam “enquan-
to é seguro”.

Em paralelo, o cená-
rio de guerra em outras 
regiões começa a ser re-
velado com a saída das 
tropas russas - como a 
descoberta de mais de 
400 civis mortos em Bu-
cha, subúrbio de Kiev. O 
presidente Volodymyr 
Zelensky afirmou que 
civis foram torturados, 
baleados na nuca, der-
rubados em poços, ex-
plodidos com granadas e 
esmagados por tanques 
enquanto estavam em 
carros. Nesta terça-fei-
ra, 5, ele afirmou ao Con-
selho de Segurança (CS) 
da ONU que os respon-
sáveis devem ser acusa-
dos de crimes de guerra 
diante de um tribunal 
como o estabelecido em 
Nuremberg na 2ª Guerra 
para julgar os nazistas.

Moscou negou que 
alvejasse civis no país e 
classificou as evidências 
apresentadas como uma 
falsificação encenada 
pelo Ocidente para tirar 
a credibilidade da Rússia.

Ataques russos foram feitos nas regiões de Mikolaiv, Dnipropetrovsk e Luhansk, no sul e no leste da Ucrânia

Rússia bombardeia cidades-chave
Guerra na ucrânia
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Agência Estado

Os Estados Unidos impuse-
ram sanções contra os princi-
pais bancos russos e contra as 
filhas do presidente Vladimir 
Putin, como parte de um novo 
pacote de medidas contra a Rús-
sia anunciado ontem. A nova 
ação é uma resposta dos EUA 
ao cenário descoberto em Bucha 
após a saída das tropas russas, 
que levaram Washington e Kiev 
a acusarem Moscou de crimino-
sos de guerra.

As medidas causam o blo-
queio total do Sberbank, que de-
tém um terço dos ativos bancá-
rios da Rússia, e do Alfabank. 
Os dois bancos estão proibi-
dos de realizar transações que 
passem pelo sistema financei-
ro americano, segundo um alto 
funcionário dos EUA. Os ame-
ricanos também estão proibidos 
de investir na Rússia.

Os Estados Unidos também 
sancionaram as filhas adultas 
do presidente russo, Vladimir 
Putin, a esposa e a filha do mi-
nistro das Relações Exterio-

res da Rússia, Sergei Lavrov, e 
membros do conselho de segu-
rança da Rússia, afirmou uma 
fonte da Casa Branca à Reuters. 
As sanções os cortam do siste-
ma financeiro dos EUA e con-
gelam quaisquer bens que dete-
nham nos Estados Unidos.

Separadamente, o Departa-
mento do Tesouro decidiu na 
terça-feira (5), bloquear quais-
quer pagamentos da dívida 
do governo russo com dólares 
americanos de contas em ins-
tituições financeiras dos EUA, 
dificultando o cumprimento 

de suas obrigações financeiras 
pela Rússia.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, chamou o pacote de san-
ções de “devastador”. “Deixei 
claro que a Rússia pagaria um 
preço severo e imediato por 
suas atrocidades em Bucha”, 
disse Biden no Twitter.

O objetivo dos EUA é “au-
mentar dramaticamente” o cho-
que financeiro sobre a Rússia ao 
cortar os maiores bancos do país. 
Os russos podem ser forçados a 
voltar aos padrões de vida ao es-
tilo soviético da década de 1980.

EUA impõem sanções às filhas de Putin

Casos de Covid-19 diminuíram 
16% na última semana no mundo

relatório da oMS

O número de casos de Co-
vid-19 no mundo, confirma-
dos por testes laboratoriais, 
diminuiu 16% na última se-
mana, após aumento signi-
ficativo na primeira quinze-
na de março. A informação é 
do relatório semanal da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS), divulgado ontem.

Os números, segundo a 
OMS, devem ser interpreta-
dos com cautela, tendo em 
vista que a taxa de testes para 
detectar a doença caiu con-

sideravelmente na grande 
maioria dos países, e parte 
das infecções não é detecta-
da pelos sistemas de vigilân-
cia epidemiológica.

“Muitos países estão mu-
dando progressivamente as 
estratégias de teste, resultan-
do em menos diagnósticos e, 
consequentemente, menos 
casos detectados”, explica a 
organização. Em relação às 
mortes relatadas, a OMS in-
forma que o número de mor-
tes atribuídas à Covid-19 di-
minuiu consideravelmente na 
última semana (-43%).

No entanto, essa redução 

é considerada “artificial”, pois 
na semana anterior havia pico 
de mortes devido a alterações 
técnicas na contagem feitas 
em países como Estados Uni-
dos, Chile ou Índia, que rela-
taram casos correspondentes 
a meses anteriores.

Em números, os casos da 
semana passada chegaram a 
nove milhões, enquanto 26 mil 
pessoas perderam a vida devi-
do à doença causada pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2, ele-
vando o número total de in-
fecções para 489 milhões e de 
mortes para seis milhões des-
de o início da pandemia.

Na África, mudanças no clima são
responsáveis por crises sanitárias

noS últiMoS 20 anoS

As alterações climáticas 
foram responsáveis por mais 
da metade das crises sanitá-
rias que afetaram a África 
nos últimos 20 anos, alertou 
ontem a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), que 
registrou aumento da fre-
quência das emergências de 
saúde pública.

“A emergência climática 
é uma das maiores amea-
ças à humanidade. As con-
dições necessárias para ga-
rantir boa saúde estão em 

perigo, com eventos climá-
ticos cada vez mais severos”, 
disse a diretora regional da 
OMS para a África, Matshi-
do Moeti, em comunicado.

Ela destacou que “as 
inundações frequentes e as 
doenças transmitidas pela 
água e por vetores (parasi-
tas, bactérias ou vírus) es-
tão aprofundando as crises 
sanitárias”.

“Embora a África seja o 
continente que menos con-
tribui para a crise climática, 
é o que sofre todas as conse-
quências”, acrescentou.

Segundo novo estudo da 

OMS, o continente africa-
no registrou, de 2011 a 2021, 
mais 21% de emergências de 
saúde pública do que na dé-
cada anterior.

As i nundações,  por 
exemplo, favorecem o apare-
cimento de doenças diarrei-
cas, que são a terceira causa 
de doença e morte em crian-
ças com menos de 5 anos.

As mudanças de tempe-
ratura permitem a expansão 
dos transmissores de doen-
ças como febre amarela, ma-
lária, febre hemorrágica de 
Crimeia-Congo, com taxa 
de mortalidade de até 40%.
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Com as novas restrições, as pressões aumentam contra Putin, que não cede e intensifica os bombardeios na Ucrânia

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
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A criação de novos negócios requer 
habilidade de fazer conexões criativas, 
criar oportunidades de exercitar o seu 

conhecimento e sua imaginação. Existem 
oportunidades para solucionar problemas 
de forma criativa, em qualquer ecossistema 
econômico, social, cultural e ambiental.

A organização do futuro se tornará cada vez 
mais aberta, com flexibilização de empregos 
em tempo parcial, sem vínculo empregatício, 
pessoas contratadas por tempo determinado. 
É importante que as empresas analisem os 
acontecimentos que impactam e influenciam os 
seus negócios, percebam cenários que permitam 
a melhor maneira de atuar em um novo ambiente 
empresarial cada vez mais instável.

Novos tipos de relacionamentos estão 
surgindo entre os pequenos negócios, na era da 
tecnologia da informação, ampliando fronteiras 
entre fornecedores, clientes e entidades 
parceiras. O capital humano passa a ser mais 
importante do que o ativo patrimonial, por isso 
as empresas precisam dar mais ênfase à gestão 
do conhecimento e não apenas a administração 
de dados.

A tecnologia da informação leva a novas 
maneiras de administrar os pequenos negócios. 
As empresas do futuro tendem a ter menos 
hierarquias, com ambientes mais informais e 
comunicação ágil, através de redes eletrônicas 
que continuarão a expandir as fronteiras das 
organizações.

Na criação de novos negócios é importante criar 
ambientes que façam fluir as ideias, estimulem os 
contatos sociais e possibilitem as oportunidades 
de interagir e aprender com outras pessoas que 
não fazem parte da sua empresa. Isso inclui uma 
agenda atividades sobre empreendedorismo 
criativo, cenários de negócios, cases de sucesso. 
É ideal sair do ambiente de trabalho e ocupar um 
espaço diferenciado, como em uma cafeteria, por 
exemplo. Estudos mostram que, quanto mais você 
se afasta do ambiente e da rotina de trabalho, 
mais criativas ficam as suas ideias.

Quanto mais agradável for o ambiente 
escolhido para prospectar negócios ou solucionar 
problemas, mais diversas são as reflexões e mais 
interessantes e inovadores são os resultados.

Cidades e regiões que atraem pessoas 
de culturas diferentes são beneficiadas pela 
criatividade. Cito o exemplo da governança 
do turismo em Araruna - PB, nas regiões 
paraibanas do Brejo, Cariri e Vale dos Sertões, 
onde ideias entre pessoas e empresas, 
contribuem para excelentes níveis de inovação e 
empreendedorismo criativo.

Iniciativas criativas são experiências que 
precisam ser apoiadas ou incentivadas nos 
ambientes de trabalho até que se transformem 
em inovação, mesmo que não funcione 
conforme o esperado. Inovação bem-sucedida 
é muitas vezes o resultado de várias tentativas 
e abordagens para resolver um problema. É 
sempre resultado de um processo planejado, 
organizado e mensurado, com objetivos claros, 
prazos e responsabilidades definidos.

A melhor maneira de incentivar a 
experimentação nas organizações é comunicar os 
resultados para todos os colaboradores, atraindo 
novos aliados, clientes e parceiros. Ao mesmo 
tempo receber do gerente o feedback oportuno, em 
relação à invenção. Imagine como seria desejável 
o feedback sobre o nosso desempenho em todas 
as atividades que realizamos ou coordenamos, no 
momento da novidade.

Uma das ferramentas que podem ser 
utilizadas por qualquer empresa para estimular 
a criatividade é o evento Hackathon, onde as 
equipes são convidadas a trabalhar em um 
curto período para criarem soluções inovadoras 
para algum problema específico ou apresentar 
um novo projeto, de maneira rápida, mas 
incentivadas a cocriar e enxergar novas ideias. 
Para encontrar soluções criativas é preciso 
acreditar que você vai encontrá-las.

Não importa quão preparado você esteja, 
sempre há um momento em que as equipes se 
deparam com desafios. O trabalho em equipe 
é muito importante para as organizações que 
buscam a inovação e a criação de novos negócios. 
O pensamento criativo é a força transformadora 
que nos permite mudar o conceito de problemas 
e encontrar várias possibilidades de reinventar o 
entorno e a nós mesmos.

Enquanto o produto criativo traz um grau 
de originalidade que rompe com o padrão 
estabelecido, a inovação pode ser uma 
transformação de melhoria que agrega valor à 
produtos ou processos.

O preço da cesta básica au-
mentou em todas as capitais 
brasileiras em março, incluin-
do João Pessoa, de acordo com 
a Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos, condu-
zida mensalmente pelo De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese). A insti-
tuição registrou alta de 3,37% 
na capital paraibana, com va-
lor chegando a R$ 567,84. 

Com esse resultado, a ces-
ta compromete 50,65% do sa-
lário mínimo líquido, atual-
mente em R$ 1.212. Além 
disso, o trabalhor que reside 

em João Pessoa precisa des-
tinar 103h04m para cobrir o 
valor de todos os produtos. 

Entre os itens de maior 
destaque, a pesquisa do Diee-
se apurou aumento do feijão, 
óleo de soja e do pão francês 
em todas as capitais pesqui-
sadas. A variação de preços 
do óleo de soja oscilou entre 
2,81% (Belém) e 15,89% (Sal-
vador). Enquanto isso, a alta 
do pão francês atingiu 6,63% 
(Aracaju) e 6,36% (Goiânia), 
segundo a instituição.

Ainda segundo a institui-
ção, a elevação nos valores 
possui uma explicação. “O 
preço do quilo do pão fran-
cês aumentou em todas as 
cidades, em consequência 

da redução da oferta de tri-
go no mercado externo, uma 
vez que Rússia e Ucrânia es-
tão entre os maiores pro-
dutores mundiais do grão”, 
informou, em documento di-
vulgado ontem.

Sobre o óleo de soja, a ins-
tituição destaca que os au-
mentos do petróleo pressio-
nam o item, por tornarem 
vantajosa a produção de bio-
combustíveis. 

Com o rsultado de mar-
ço, a capital paraibana acu-
mula uma variação ao ano 
11,16% e de 18,67% nos últi-
mos 12 meses.

Cenário nacional
As maiores elevações 

ocorreram nas cidades do 
Rio de Janeiro (7,65%), Curiti-
ba (7,46%) e São Paulo (6,36%). 
Entre as 17 capitais acompa-
nhadas pelo Dieese, a cesta 
básica mais cara foi observa-
da em São Paulo, ao custo de 
R$ 761,19. 

Com base nos números 
da capital paulista, a insti-
tuição calcula que o salário 
mínimo necessário para sus-
tentar uma família de quatro 
pessoas seria de R$ 6.394,76, 
valor 5,28 vezes superior ao 
mínimo corrente. No mes-
mo mês de 2021, o salário mí-
nimo necessário calculado 
pelo Dieese era de 5.315,74, 
4,83 vezes o mínimo vigen-
te à época (R$ 1.100).

Ao custo de R$ 567,84, itens já comprometem mais da metade do salário mínimo

Preço da cesta básica em 
março tem alta de 3,37%

em joão pessoa Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Consumidor paraibano deve ser beneficiado 
com a queda do dólar, explicam economistas

cotação em baixa

Bem diferente do cenário 
visto em anos anteriores, o dó-
lar seguiu em baixa nas últimas 
semanas ante o real e, no acu-
mulado do ano, a queda ultra-
passa 16%. Todo um contexto 
internacional e também pecu-
liaridades do mercado brasileiro 
tem a ver com essa queda na co-
tação. A boa notícia é que o con-
sumidor paraibano pode ser be-
neficiado com a desvalorização 
da moeda americana, que pode 
desacelerar a inflação e baratear 
alguns produtos. 

O economista Celso Man-
gueira afirmou que o preço de 
alguns itens importados consu-
midos no Brasil tende a cair, pois 
se o empresário adquiri-los mais 
em conta, o reflexo do custo me-
nor pode parar no bolso do con-
sumidor final. O mesmo pode 
ocorrer com os produtos fabri-
cados no país, mas que têm com-
ponentes vindos do exterior, ou 
seja, se o valor desses compo-
nentes for barateado, pode se 
refletir num produto com pre-
ço menor. Então, não é de se ad-
mirar se, daqui a um tempo, 
o comércio oferecer aparelhos 
eletrônicos, componentes para 
automóveis, óleos combustíveis 
derivados do petróleo com pre-
ço mais atrativo. 

Já o economista Francisco 
Barros explicou que os reflexos 
positivos da queda do dólar de-
vem surgir também em um item 
que vem sendo um vilão para a 
renda do trabalhador: os com-
bustíveis. “A queda do dólar vai 
ser boa para o consumidor, por-
que vai diminuir - ou aumentar 
menos - o preço dos combustí-
veis no país”, prevê.

Quem está preocupado com 
a alta da inflação, pode ter espe-
rança de perceber uma desacele-
ração do índice. Segundo o eco-
nomista Rafael Bernardino essa 

projeção pode se concretizar se 
a cotação do dólar se mantiver 
em baixa por um longo período. 
“Porque se os produtos se man-
tiverem mais baratos, inclusive 
componentes para a indústria, 
os preços permanecem mais 
tempo sem aumento, e isso pode 
contribuir, naturalmente, para a 
redução da inflação”. 

Projeções
Entretanto, ainda é difícil fa-

zer projeções sobre o comporta-
mento da moeda americana no 
mercado. O economista Celso 
Mangueira afirmou que, a cur-
to prazo, a tendência é de queda, 
mas não se pode dizer até quan-
do vai durar essa baixa. 

“Você fazer previsão de câm-
bio é uma das situações mais di-
fíceis, porque depende de mui-
tos fatores. Nós temos aí a guerra 
da Rússia e da Ucrânia, que nin-
guém sabe até onde vai. Se ela se 
prolongar, pode haver aumento 
de preços de produtos. Tudo ain-
da é imprevisível, uma prova é 
que o real hoje é a moeda mais 
valorizada no mundo, uma coisa 
que não se esperava”, disse refe-
rindo-se a levantamentos reali-
zados por consultorias que ava-
liam moedas de vários países.

Desvalorização
Desde o início do ano, a moe-

da norte-americana vem se des-
valorizando e batendo até re-
cordes históricos como o de 
segunda-feira (04), quando fe-
chou em queda de 1,27%, cota-
do em R$ 4,6076, o menor valor 
desde março de 2020. Mas, por 
que isso está ocorrendo? Entre 
as explicações estão as altas ta-
xas de juros do Brasil, que atrai 
investidor estrangeiro, e a guer-
ra na Europa. 

As altas taxas de juros do 
Brasil, sobretudo com o patamar 
elevado da taxa Selic (11,75%), 
atrai investidores estrangeiros. 
Esses investidores podem tomar 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

“Se a guerra se 
prolongar, pode 
haver aumento 
de preços. 
Tudo ainda é 
imprevisível, 
uma prova é que 
o real é a moeda 
mais valorizada 
no mundo

Celso Mangueira

“A queda do dólar 
vai ser boa para 
o consumidor, 
porque vai 
diminuir - ou 
aumentar menos 
- o preço dos 
combustíveis 
praticados hoje 
no país

Francisco Barros

empréstimo em países com ta-
xas baixas e aplicar o dinheiro 
em uma nação de rendimentos 
mais altos, como o Brasil. Essas 
aplicações são feitas em títulos 
públicos e na Bolsa de Valores. 

Com isso, há uma injeção 
da moeda americana no merca-
do brasileiro, resultando na sua 
desvalorização. É a mesma regra 
da oferta e da procura. “Qual-
quer produto que tenha aumen-
to da oferta, a tendência é ter o 
valor depreciado”, explicou o 
economista Celso Mangueira. 

A guerra entre a Rússia (que 
está sofrendo uma série de san-
ções internacionais) e a Ucrânia 
tem resultado no aumento do 
preço das commodities no mun-

do, especialmente de grãos, mi-
nérios e petróleo. Como o Brasil 
é um importante exportador de 
commodities, passa a se benefi-
ciar. “O Brasil está com um gran-
de volume de exportação de pro-
dutos, especialmente da área do 
agronegócio. Essas exportações 
estão aumentando em função da 
guerra entre a Rússia e a Ucrânia 
que, se não fossem as sanções so-
fridas com o conflito, também 
estariam exportando produtos 
agrícolas”, afirmou o economis-
ta Rafael Bernardino.

O preço dos insumos agrí-
colas, que sofreu alta devido às 
sanções à Rússia, também têm 
tido um menor impacto no Bra-
sil por conta da queda do dólar. 
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -1,19%

R$ 4,715
-0,55%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25

Euro  Comercial

-1,18%

R$ 5,140

Libra  Esterlina

1,20%

R$ 6,162

Ibovespa

118.227 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%

Agência Estado 
com Redação



A Polícia Federal (PF) de-
flagrou ontem uma ofensiva 
batizada “Consórcio 200” para 
apurar suposta gestão fraudu-
lenta na empresa BB Consór-
cios. Agentes vasculharam oito 
endereços em São Paulo, no 
Paraná e no Distrito Federal. 
Entre os alvos da investigação 
estão um ex-presidente e um 
ex-diretor da subsidiária do 
Banco do Brasil.

A corporação investiga 
duas operações de consórcio, 
no valor de R$ 100 milhões 
cada. Elas foram aprovadas 
como consórcio de veículos, 
mas utilizadas para outros fins, 
dizem os investigadores.

A apuração foi aberta em 
2021, após o Banco do Brasil en-
caminhar à PF uma notícia-cri-
me com o resultado das opera-
ções de consórcio sob suspeita. 
“O pagamento inclusive não foi 
adimplido regularmente o que 
obrigou o Banco do Brasil a co-
brir parte considerável do con-
trato”, indicou a PF.

Segundo a corporação, o 
crime investigado, de gestão 
fraudulenta, tem previsão de 
pena de reclusão três a doze 
anos e multa. Além disso, os 
investigadores apontam que, o 
uso do produto do crime, após 
a análise de quebras de sigilo 
fiscal e financeiro, pode indicar 
também lavagem de dinheiro.

Defesa
O Banco do Brasil informa 

que, “assim que identificou ir-
regularidades em sua subsidia-
ria BB Consórcios, informou às 
autoridades policiais, que ini-
ciaram as investigações. O BB 
continua contribuindo com as 
investigações e tem se colocado 
sempre à disposição das autori-
dades competentes”.
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Ação teve como alvo o ex-presidente e um ex-diretor da subsidiária do Banco do Brasil por fraudes de R$ 200 milhões

Consórcios do BB são investigados
operações sob suspeita

Agência Estado

Fraudes
Apuração foi aberta em 

2021 pela corporação 
para investigar duas 

operações de consórcio, 
no valor de R$ 100 

milhões cada

meta de cotas

Projeto flexibiliza o Jovem Aprendiz

Antes mesmo de as su-
gestões de grupo de trabalho 
serem avaliadas pelo Con-
selho Nacional do Trabalho 
(CNT), o governo prepara 
medida provisória para fle-
xibilizar o cumprimento das 
cotas do programa Jovem 
Aprendiz. O Estadão/Broa-
dcast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado) 
apurou que a minuta da MP 
- com uma espécie de “força-
tarefa” para atingir as metas 
das cotas de aprendizagem - 
já foi concluída pelo Ministé-
rio do Trabalho e Previdência 
e aguarda aval do Planalto 
para publicação, talvez ain-
da esta semana.

Sancionada no fim de 
2000, no governo de Fer-
nando Henrique Cardoso, 

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

nas capitais

Preços dos aluguéis têm 
alta de 0,81% em março

Os valores dos aluguéis 
em quatro capitais brasilei-
ras subiram 0,81% em março 
deste ano. O dado é do Índi-
ce de Variação de Aluguéis 
Residenciais (Ivar), calcula-
do pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte e Porto 
Alegre.

A taxa ficou abaixo dos 
2,92% registrados em feve-
reiro. Com isso, o Ivar acu-
mula inflação de 6,24% em 
12 meses, o maior patamar 
desde o início da série his-
tórica, em janeiro de 2019.

A maior queda do Ivar, 
de fevereiro para março, foi 
observada em Porto Alegre, 
que passou de uma inflação 

de 3,61% para uma deflação 
(queda de preços) de 1,25% 
no período.

As demais cidades tam-
bém tiveram queda na taxa, 
mas continuaram registran-
do inflação em março: São 
Paulo (caiu de 2,38% em fe-
vereiro para 1,30% em mar-
ço), Rio de Janeiro (de 2,55% 
para 1,44%) e Belo Horizonte 
(de 3,80% para 2,32%).

Já no acumulado de 12 
meses, a inflação caiu ape-
nas em Porto Alegre, que 
passou de 5,46% no acumu-
lado em fevereiro para 4,98% 
no acumulado em março.

Nas outras três cidades, 
a inflação acumulada subiu 
de fevereiro para março: São 
Paulo (de 2,83% para 4,09%), 
Rio de Janeiro (de 4,90% para 
7,27%) e Belo Horizonte (de 
9,32% para 14,11%).

Vitor Abdala 
Agência Brasil

mentoria e capacitação

Empresas terão auxílio em execução de projetos

Pequenas empresas rece-
berão ajuda gratuita para tirar 
ideias inovadoras do papel. 
Em parceria com o Ministé-
rio da Economia e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
a Associação Nacional de En-
tidades Promotoras de Em-
preendimentos Inovadores 
(Anprotec) está escolhendo 
até 300 projetos para recebe-
rem capacitação empreende-
dora, mentorias e apoio tecno-
lógico por 10 semanas.  

As inscrições estão aber-
tas até domingo (10) e valem 
para empresas de todo o país. 
A assistência aos negócios es-
colhidos será feita de forma 
gratuita pelas incubadoras e 
aceleradoras de empresas as-
sociadas ao Programa Ideiaz 

– Powered by InovAtiva. A 
rede, que opera em todos os 
estados, tem como objetivo 
democratizar o atendimento 
técnico a empresas inovado-
ras, ampliando o alcance na-
cional de negócios que rece-
bem assessoria técnica.

Essa será a terceira edição 
do Programa Ideia. Nos ci-
clos anteriores, o programa 
avaliou mais de 620 projetos, 
dos quais 415 foram aprova-
dos e receberam assistência. 
Neste ano, o programa conta 
com 35 incubadoras e acele-
radoras credenciadas e tem 
15 na lista de espera.

Procedimentos
Podem inscrever-se em-

preendedores com projetos 
nas fases de criação ou idea-
ção, ou seja, cujo produto ain-
da não tenha sido comercia-
lizado ou cujo modelo de 

negócio ainda não esteja con-
cretizado. Cerca de um terço 
das vagas serão destinadas às 
ideias das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste. Outros 
20% irão para projetos com im-
pacto socioambiental positivo.

As propostas serão avalia-
das por um comitê de seleção 
composto por representantes 
do Sistema Sebrae, da Anpro-
tec e da Secretaria Especial de 
Produtividade e Competitivi-
dade do Ministério da Eco-
nomia. Também participa-
ção da escolha de parceiros 
como entidades de fomento, 
investidores, especialistas do 
setor produtivo e professores 
de universidades. Até o fim 
de 2022, o programa preten-
de atingir a meta de mil pro-
jetos atendidos.

Cada projeto selecionado 
será encaminhado para um 
atendimento de 10 semanas, 

totalmente on-line, com uma 
das incubadoras ou acelera-
doras credenciadas no Ideiaz. 
Os empreendimentos rece-
berão pelo menos 18 horas 
de apoio ao seu desenvolvi-
mento. Desse total, pelo me-
nos 10 horas serão de atendi-
mento individualizado, que 
abrangerá as seguintes ativi-
dades: mentoria;

consultoria organizacio-
nal; suporte tecnológico; su-
porte para formalização do 
negócio; e qualificação em-
preendedora.

Depois do processo de 
capacitação, os projetos se-
rão acompanhados e deverão 
cumprir as seguintes metas: 
ter um modelo de negócios 
desenhado e validado, apre-
sentar um protótipo do pro-
duto ou serviço desenvolvido 
e avaliado por clientes e cons-
tituir um pitch (discurso) de 

venda e de defesa do negó-
cio pronto.

Cada projeto deverá ter 
pelo menos dois integran-
tes para participarem das 
10 semanas de atendimen-
to. A capacitação irá além 
das 18 horas de atendimen-
to. A Anprotec recomenda 
que os integrantes da equipe 
dediquem pelo menos meio 
expediente por dia para de-
sempenharem as atividades 
necessárias para atingirem os 
resultados mínimos. O tem-
po necessário poderá aumen-
tar, de acordo com o nível de 
conhecimento do time e da 
maturidade do projeto.

Mais informações podem 
ser obtidas no edital, disponí-
vel na página do Programa 
Ideiaz na internet. As dúvi-
das podem ser encaminha-
das para o e-mail ideiaz@
anprotec.org.br.

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Programa conta com 35 incubadoras e aceleradoras credenciadas e, nesta edição, vai contemplar 300 projetos selecionados

Foto: Cristiane Bonfanti/CNI
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Inscrições estão 
abertas até 
domingo (10) 
e valem para 
empresas de 
todo o país

Legislação
Sancionada no fim de 

2000, lei determina que 
empresas de médio e 

grande porte reservem 
vagas para adolescentes 
e jovens de 14 a 24 anos

a Lei do Aprendiz determi-
na que empresas considera-
das de médio e grande por-
te devem reservar vagas para 
adolescentes e jovens de 14 a 
24 anos, sem idade máxima 
para os aprendizes com de-

ficiência. A cota de vagas va-
ria de 5% a 15% do quadro de 
funcionários.

No começo de mar-
ço, o Grupo de Trabalho da 
Aprendizagem Profissional 
(GT) publicou relatório pro-
pondo flexibilizações para 
o cumprimento da cota de 
aprendizagem, como consi-
derar como base a média de 
empregados nos últimos 12 
meses.

O grupo também propôs 
que as empresas de menor 
porte - desobrigadas de cum-
prir a cota - contratem apren-
dizes em nome de outras 
firmas que estejam com di-
ficuldades em cumprir a re-
gra. Outro ponto do relatório, 
criticado pelas centrais sindi-
cais e pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), manda-
va incluir na base de cálculo 
da cota de aprendizagem as 

ocupações que exigem for-
mação de nível técnico e tec-
nólogo. Para os críticos da 
proposta, a inclusão no pro-
grama de tecnólogos - de ní-
vel superior - acabaria eliti-
zando o programa.

A MP gestada no mi-
nistério também deve pro-
por outras alternativas para 
cumprimento da cota que 
já foram atacadas pelas cen-
trais sindicais. Entre elas, es-
taria o cômputo em dobro 
dos jovens considerados vul-
neráveis. Ou seja, cada jovem 
em situação de miséria con-
tratado pelo programa con-
taria como dois aprendizes 
para se atingir a cota. Além 
disso, jovens contratados em 
definitivo continuariam sen-
do contabilizados de manei-
ra artificial como aprendizes 
por mais um ano, para efei-
to de cumprimento da cota.
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O Centro Especializado de 
Diagnóstico do Câncer (CEDC), 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), ganhará novas instalações, 
na Avenida Epitácio Pessoa, em 
João Pessoa. A maior novidade é 
que no espaço serão ofertadas ações 
voltadas também para a saúde do 
homem, possibilitando o diagnós-
tico precoce de câncer de prósta-
ta. Além disso, serão ampliados os 
serviços já realizados referentes ao 
câncer de mama e útero. 

Nessa quarta-feira (6) pela ma-
nhã, a secretária de Estado da Saú-
de, Renata Nóbrega, visitou as no-
vas instalações do CEDC. “Será 
um grande avanço passar a ofertar 
serviços para a saúde do homem. 
Sem contar que o novo espaço vai 
oferecer mais oportunidade, hu-
manização e qualidade no aten-
dimento à população que necessi-
ta dos serviços, oportunizando o 
diagnóstico precoce do câncer e as 
medidas necessárias para o trata-
mento mais adequado”, ressaltou.

O prédio, onde vai funcionar o 
CEDC, está passando por várias 
adequações e ajustes, desde a par-
te de alvenaria, instalações elétri-
cas, hidráulicas, até a jardinagem. 
Assim que todo o trabalho estiver 
concluído, será feita a mudança do 
local atual, na Av. Beira-Rio, onde 
o CEDC funciona desde 2013. 

“Esse novo espaço será uma 
grande conquista, pois a nossa es-
trutura atual já está ficando peque-
na para a demanda de mulheres 
dos 223 municípios. Com um lu-
gar maior, teremos mais condições 
de oportunizar maior conforto na 
estrutura física, novos equipamen-
tos e mais tecnologia, resultando 
numa saúde com mais qualidade”, 
afirmou a diretora-geral do CEDC, 
Roseane Machado.

Centro de excelência 
Recentemente, o CEDC foi re-

conhecido como centro de exce-
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Novo espaço vai oferecer mais oportunidade, humanização e qualidade no atendimento à população 

CEDC ganhará novas instalações 
Centro espeCializado de diagnóstiCo do CânCer

lência pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), pelo serviço de ma-
mografia. A avaliação foi feita pelo 
Programa de Qualidade em Ma-
mografia do instituto.

De acordo com o certificado, 
o CEDC foi premiado “por estar 
em conformidade com os crité-
rios e normativas pertinentes à 
qualidade da mamografia ado-
tados no programa”. O documen-
to foi assinado pela diretora-ge-
ral do Inca, Ana Cristina Pinho; a 
responsável técnica do programa, 
Anna Maria Campos, e a tecnolo-

gista especialista em mamografia, 
Sônia Maria da Silva.

Entre os meses de janeiro e mar-
ço de 2022, foram realizadas 1.074 
mamografias. Já no ano de 2021, fo-
ram realizadas 6.873 mamografias. 

CEDC 
O Centro é o serviço de referência 

estadual para o diagnóstico precoce 
do câncer de mama e colo uterino, 
oportunizando às mulheres parai-
banas a cura do câncer mamário.

Em um único local, a mulher 
tem a oportunidade de realizar to-

dos os exames para o diagnóstico 
precoce do câncer de mama. Uma 
estrutura que somente se observa 
em nível hospitalar, mas a Paraí-
ba vem se destacando por oferecer 
serviços na Atenção Especializada 
(Ambulatório de Especialidades).

O CEDC oferece consulta espe-
cializada com mastologista; mamo-
grafia; ultrassonografia; punção de 
cisto mamário; biópsia de mama, 
através de procedimento minima-
mente invasivo e anatomopatológi-
co (exame que vai confirmar ou não 
se a lesão é positiva para câncer).

Premiação
O CEDC foi premiado 

por estar em 
conformidade com os 
critérios e normativas 

pertinentes à qualidade 
de mamografia

A maior novidade é que, no espaço, serão ofertadas ações voltadas também para a saúde do homem, possibilitando o diagnóstico precoce de câncer de próstata

Foto: Secom-PB

Série estreia na grade de programação da Rádio Tabajara
saúde sem Fronteiras

Após atravessar os momentos 
mais conturbados da crise sanitá-
ria da Covid-19, a população brasi-
leira passou a se atentar, com mais 
exatidão, às informações relaciona-
das à saúde. Enfrentar o desconhe-
cido e a multiplicidade de notícias, 
incluindo fake news, tornaram a 
busca por informações verídicas e 
com respaldo científico um cami-

nho seguro para enfrentar a pan-
demia e, também, outras doenças.

Com esta finalidade, a série 
Saúde Sem Fronteiras estreou na 
grade de programação diária da 
Rádio Tabajara FM, nessa quar-
ta-feira. A série, apresentada em 
boletins sobre assuntos diversos 
relacionados à saúde e ao bem
-estar da população, é encabeça-
do pelo médico sanitarista Daniel 
Beltrammi, que esteve à frente 
da Secretaria de Estado da Saúde 

(SES), exercendo o cargo de secre-
tário executivo, durante dois anos 
de pandemia da Covid-19 e agora 
atua como presidente da Funda-
ção Paraibana de Gestão em Saú-
de (Fundação PB Saúde).

O médico falou sobre a estreia 
e inspiração da série que objetiva 
ajudar a população paraibana a 
receber informações de qualidade 
sobre diversos assuntos relaciona-
dos à saúde.

“O Saúde Sem Fronteiras é uma 

iniciativa inspirada nesses últi-
mos 24 meses de crise sanitária, 
ao longo de todo esse período, nós 
pudemos estar em contato direto 
com as paraibanas e paraibanos 
que nos ajudaram e nos inspirar a 
trazer informação, informação de 
qualidade para que as pessoas pu-
dessem ter as melhores informa-
ções em saúde para tomar decisão 
sobre como cuidar da sua saúde”, 
afirmou Daniel Beltrammi.

O projeto já existia nas redes 
sociais, encontrado na rede Ins-
tagram através do @saude_sem_
fronteiras, desde 27 de julho de 
2020. Na plataforma, o médico in-
formava através de publicações em 
texto e vídeo, principalmente na 
elucidação de informações segu-
ras, combatendo as notícias falsas 
relacionadas à pandemia. Agora no 
rádio, o Saúde Sem Fronteira tem 
a possibilidade de alcançar ainda 
mais paraibanos.

“Não há dúvida nenhuma que, 
agora, com a chegada do Saúde 
Sem Fronteiras no rádio, num veí-
culo poderoso que está em cada um 
dos cantos e recantos da Paraíba, 
aqui na Tabajara FM, nós vamos 
ter oportunidade de alcançar ain-
da mais paraibanas e paraibanos, 
para que eles possam sempre ter 
as melhores informações para ter 
bem-estar para viver mais e pra vi-
ver melhor”, ressaltou o presidente 
da Fundação PB Saúde.

O Saúde Sem Fronteiras estará 
na programação da Rádio Tabaja-
ra FM ao longo dos dias com inser-
ções durante o dia. 

“Isso vai nos ajudar a alcançar 

audiência rotativa do rádio. Poder 
estar junto das pessoas no período 
da manhã, logo no comecinho do 
dia, no meio do dia e também no 
final do dia, e sempre pedindo a 
participação de todas e todos”, de-
clarou o médico.

Para construção das pautas e 
dos assuntos que serão tratados, 
Daniel Beltrammi ressaltou que a 
população irá colaborar de forma 
direta. Isto porque, será através das 
sugestões e dúvidas da audiência 
que a programação será pensada. 
Os primeiros programas, já em cir-
culação, trataram dos temas saú-
de da família, doação de sangue, 
transplantes, controle sanitário, va-
cina e uso de máscaras.

“Serão pequenos programas, 
inserções para que a gente possa 
levar informação boa e rápida para 
que todo mundo, de maneira des-
complicada, entenda como se cui-
dar bem. A ideia é o bom cuidado. 
Então a partir deles a gente pro-
voca a nossa audiência, audiên-
cia da Tabajara para que nos aju-
de a construir os próximos temas. 
A gente vai falar exatamente sobre 
as dúvidas, as sugestões sobre saú-
de, bem-estar de todos que estive-
rem conosco na audiência”, finali-
zou o médico.

Para contribuir, o cidadão po-
derá enviar suas dúvidas para as 
mídias sociais da Rádio Tabajara e 
também do Saúde Sem Fronteiras, 
além do número (83) 9.9128-1055, 
WhatsApp da Rádio Tabajara. Pro-
duto de multiplataformas, o proje-
to estará também nos canais de po-
dcast e YouTube da emissora.Médico sanitarista Daniel Beltrammi encabeça a série, apresentando boletins sobre assuntos relacionados à saúde

Foto: Evandro Pereira

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



20    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de abril de 2022

Sinais
Os principais são: 
isolamento social, 
tristeza, medo de 
ir à escola, baixo 

rendimento escolar
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Ato é caracterizado quando uma brincadeira deixa de ser consensual e passa a causar constrangimento 

Prática que precisa ser combatida
bullying

Um mês depois de usar 
cenários paradisíacos do li-
toral e do Cariri da Paraíba, 
a empresa MOB de moda 
feminina lança nesta quin-
ta-feira (5), em São Paulo, o 
seu catálogo da nova Coleção 
Outuno/Inverno. O lança-
mento acontece na loja Ara-
panês, localizada no bair-
ro de Moema, entre as 13h 
e 18h, para jornalistas es-
pecializados em moda, in-
fluencers, clientes e profissio-
nais da área. Na sequência, a 
MOB vai divulgar seu catálo-
go em campanhas promocio-
nais de rádio, TV e Internet 
(redes sociais).  A presiden-
te da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), Ruth Aveli-
no, vai estar presente a convi-
te da organização do evento. 

A MOB é conhecida e res-
peitada no Brasil e exterior 
por suas campanhas que vi-
sam a mulher atuante e des-
colada e por isso elas são fo-
tografadas com modelos em 
diferentes lugares do mun-
do. Isso já ocorreu em 20 paí-
ses.

Ruth Avelino explica que 
a escolha da MOB por cená-
rios da Paraíba foi resultado 

de um trabalho que envolveu 
uma série de parceiros, entre 
a grife e a PBTur. Ela revela 
que o trabalho de logística 
teve apoio decisivo do Go-
verno do Estado, por inter-
médio da PBTur, da ABIH-PB 
(Hotel Verde Green em João 
Pessoa), Hotel Fazenda Pai 
Mateus, em Cabaceiras, e o 
restaurante Nui 360 e a Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo do Conde. 

“Foi uma estadia de qua-
se uma semana em nosso es-
tado. As primeiras imagens 
foram feitas no Lajedo do Pai 
Mateus, que é um dos melho-
res cenários fotográficos do 
mundo pela excelente luz e 
quase ausência de chuvas”, 
relatou. A equipe da MOB 
esteve em João Pessoa visi-
tando praias urbanas, conhe-
cendo a sustentabilidade do 
hotel Verde Green, na Praia 
de Manaíra, além das bele-
zas da arquitetura do Cen-
tro Histórico da capital pa-
raibana.

O trabalho da equipe 
de fotógrafos, produtores, 
modelos e inflencers foi en-
cerrado na cidade do Con-
de, litoral da Paraíba. Fo-

ram produzidas imagens no 
Cannyon e falésias de Co-
queirinho, no Sítio Tamba-
ba e praias. 

De acordo com Ruth Ave-
lino, essa ação junto à grife 
MOB será importante para 
a promoção do Destino Pa-
raíba, pois nos próximos seis 
meses as belezas do estado 
serão ressaltadas nos catá-
logos que estarão distribuí-
dos em todas as lojas físicas 
e virtuais da empresa, além 
da divulgação massiva  nas 
redes sociais da empresa que 
tem milhares de seguidores. 

“A MOB tem lojas nos en-
dereços mais cobiçados de 
São Paulo e nos principais 
shoppings da Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Para-
ná, Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina, que são grandes 
emissores de turistas para a 
Paraíba. Além do mais, no 
lançamento da nova coleção 
outono/inverno, haverá um 
grande evento que vai reu-
nir a imprensa do Sul/Su-
deste em São Paulo, e nós es-
taremos lá para divulgar a 
Paraíba e seus atrativos tu-
rísticos”, finalizou Ruth.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Hoje, 7 de abril, é o Dia 
Nacional de Combate ao 
Bullying e à Violência na Es-
cola. O bullying se caracteri-
za quando uma brincadeira 
deixa de ser consensual e pas-
sa a ofender alguém, causan-
do constrangimento ou mu-
dança de comportamento na 
pessoa que sofreu agressão 
psicológica. Mas ao contrário 
do que muitos pensam, essa 
violência simbólica não está 
restrita ao ambiente escolar, 
mas também é praticada por 
familiares. 

Para prevenir possíveis 
traumas na infância que re-
fletem na vida adulta, a psico-
pedagoga Izabel Nicolau evi-
dencia que o bullying pode 
ser combatido através do de-
senvolvimento da inteligência 
emocional, fortalecendo o au-
toconhecimento e confiança 
dos jovens, fazendo com que 
consigam resolver possíveis 
conflitos de forma madura.

“Brincadeiras de mau gos-
to que podem se agravar para 
o bullying sempre irão exis-
tir. As escolas realizam pa-
lestras educativas sobre como 
lidar com o bullying, mas de-
veriam desenvolver novas es-
tratégias, como workshops, 
oficinas e a inclusão de uma 
disciplina sobre inteligên-
cia emocional para fortaleci-
mento e personalidade dos jo-
vens”, pontuou.

O bullying pode estar rela-
cionado à aparência física, al-
guma característica que pode 
ser considerada um defeito 
aos olhos do agressor, ou a 
vítima estar em uma condi-
ção social inferior aos demais 
colegas. Quando uma crian-
ça/adolescente sofre bullying 
muda o comportamento dian-
te de tantas agressões psico-
lógicas. Os principais sinais 
são: isolamento social, triste-
za, medo de ir à escola, baixo 
rendimento escolar. 

Pesquisas apontam que os 
agressores já foram vítimas 
um dia. “Quando investiga-
mos o histórico de um agres-
sor, muitos deles já foram ví-
timas de bullying. Muitos 
sofrem agressões na própria 
família. Por isso, antes de pu-
nir uma pessoa que pratica o 
bullying, é importante investi-
gar os motivos que o levaram 
a cometer essa ação”, orientou.

As filhas da psicopedago-
ga Izabel Nicolau, Jamila, 19 
anos, e Elouiza, 16, sofreram 
bullying por não terem nasci-
do no Brasil e por serem filhas 
de uma professora.“Quando 
o professor dizia na sala de 
aula que elas tinham nascido 
na Escócia, os colegas da tur-
ma diziam que elas estavam 
se mostrando. Filhos de pro-
fessor e funcionário de escola 
acabam sendo tratados como 
se estivessem estudando de 
favor. No entanto, esses alu-
nos acabam sendo mais pres-
sionados a terem um bom ren-
dimento escolar”, salientou.

Izabel Nicolau ensinou as 
filhas a saberem resolver con-
flitos. E foi através dessa ex-
periência que desenvolveu o 
“Programa AdoleSer”, no qual 
oferece vários métodos e técni-
cas que podem ajudar a reor-
ganizar esses estudos. Além 
disso, realiza uma jornada de 
autoconhecimento,potencia-
lizando as habilidades e vir-
tudes dos jovens, tornando-se 
sujeitos com autoconfiança e 
que sabem lidar com conflitos.
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Ao contrário 
do que muitos 
pensam, essa 
violência 
simbólica não 
está restrita 
ao ambiente 
escolar e 
também é 
praticada por 
familiares

A psicóloga educacional 
Rossiane Fernandes, da esco-
la Decisão, localizada em Man-
gabeira, alerta que brincadeiras 
de mau gosto ou até mesmo in-
sultos podem ocasionar danos 
emocionais a longo prazo, como 
depressão, transtorno de ansie-

dade e até transtornos alimen-
tares. “Existe uma cultura de se 
relevar xingamentos e piadas de 
mau gosto, dificultando a inter-
venção necessária em casos de 
bullying”, frisou. 

Para mitigar a prática no am-
biente escolar, a psicóloga evi-

dencia a necessidade de uma 
conduta disciplinar pedagógi-
ca, criando projetos de preven-
ção ao bullying. “É necessário 
fazer intervenções imediatas 
para que o aluno não venha a 
sofrer consequências emocio-
nais”, afirmou.

Como a escola pode coibir essa prática 

A jornalista Jadleny Santos, 
28 anos, é um exemplo de que 
o bullying não está restrito ao 
ambiente escolar. Por ter sido 
uma criança um pouco acima 
do peso, sua irmã mais velha 
se referia a ela com apelidos pe-
jorativos, chamando-a de “ba-
lofa”, “bujão”. Quando foi se 
tornando adolescente, desen-
volveu bulimia, um distúrbio 

alimentar em que, após episó-
dios de compulsão alimentar, 
e por se sentir culpada em ra-
zão disso, a pessoa se induz ao 
vômito. “Minha irmã sabia que 
isso me atingia, mas ela conti-
nuava me agredindo com pala-
vras”, lembrou. 

Esse episódio gerou vários 
traumas em sua vida, sofrendo 
danos emocionais até hoje. “Isso 

impactou minha autoestima, 
minha vida afetiva e minha ali-
mentação. Quando estou com 
crise de ansiedade acabo co-
mendo compulsivamente, mas 
aprendi a controlá-la na tera-
pia”, concluiu. Hoje Jadleny re-
cuperou sua autoestima, aceita 
seu corpo do jeito que é e prati-
ca atividade física para manter 
sua saúde equilibrada.

O bullying pode estar em qualquer lugar 

PBTur vai a lançamento de 
catálogo de moda em SP 

paraíba como cenário

O bullying pode estar relacionado à aparência física ou característica que pode ser considerada um defeito 

PRF divulga balanço operacional 
do primeiro trimestre de 2022

criminalidade em queda

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), na Paraíba, en-
cerrou o primeiro trimestre 
de 2022 com resultados sig-
nificativos no enfrentamento 
à criminalidade nas rodovias 
federais do estado e na redu-
ção de acidentes graves. 

De janeiro a março deste 
ano, a PRF apreendeu 191,34 
kg de cocaína e 491,66 kg de 
maconha, representando um 
aumento de 215% no número 
de cocaína e de 734% de ma-
conha tiradas de circulação, 
se comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. O re-
sultado positivo se dá atra-
vés do esforço operacional 
da PRF na Paraíba com refor-
ço no policiamento em tre-
chos estratégicos e foco no 
trabalho orientado por inte-
ligência.

Ao todo, a PRF prendeu 
338 pessoas pelos mais diver-
sos tipos de crimes e apreen-
deu 17 armas de fogo. Foram 
recuperados 106 veículos rou-
bados ou furtados que circu-
lavam nas rodovias federais 
paraibanas, um aumento de 
16% em relação à 2021. Esti-
ma-se que as ações de recupe-
ração de veículos e apreensão 
de drogas e armas tenham 

causado um prejuízo de cer-
ca de R$ 40 milhões aos cri-
minosos.

A intensa fiscalização de 
trânsito também resultou 
em uma redução significati-
va dos acidentes graves nas 
rodovias federais que cor-
tam todo o estado, sendo re-
gistrado uma diminuição de 
4,31% no número de acidentes 
desse tipo em relação ao ano 
passado. Foram abordados 
e fiscalizados, durante o pe-
ríodo, 30.643 veículos e 35.652 
pessoas. Além dos esforços 
apontados, o manejo de ani-
mais merece destaque: 1.032 
animais foram retirados das 

rodovias paraibanas, 12% a 
mais do que no ano anterior. 
Esse manejo reflete direta-
mente em um trânsito mais 
seguro, pois os animais soltos 
na pista e nas margens da ro-
dovia comprometem a segu-
rança viária podendo causar 
acidentes graves.

A PRF reitera o compro-
misso com a sociedade na 
promoção da segurança pú-
blica e de um trânsito mais se-
guro, disponibilizando o te-
lefone 191 para informações, 
denúncias e comunicação de 
acidentes, a ligação é gratuita 
e atendemos 24h diariamente 
em todo o país.

A PRF apreendeu 191,34kg de cocaína e 491,66kg de maconha
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Após a definição com o regulamento e 
número de participantes no Campeonato 
Paraibano Sub-20, o Conselho Arbitral da 
Federação Paraibana de Futebol (FPF) vai 
reunir, hoje, às 15 horas, na sede da entida-
de, os representantes de clubes para tratar 
sobre a disputa do Campeonato Estadual 
da categoria Sub-15.

Assim como fez, em reunião com clubes 
da categoria Sub-20, na última terça-feira, 
a FPF pretende definir, já neste primeiro 
encontro, com os representantes dos clu-
bes, a fórmula de disputa e o regulamen-
to do Campeonato Paraibano Sub-15 des-
ta temporada.

Wilson Nascimento, representante do 
campeão paraibano Sub-20 de 2021, esteve 
presente na primeira reunião e também já 
garantiu a presença no encontro do Conse-
lho Arbitral desta quinta-feira.

“É importante que esses eventos acon-
teçam, pois eles fortalecem as categorias de 
base dos clubes. Vamos participar dessa re-
união do Conselho Arbitral para confirmar 

a nossa participação nos estaduais das duas 
categorias. O nosso objetivo é reconquistar 
o direito de representar o futebol paraiba-
no nas principais competições regionais e 
nacionais das categorias”, comentou Wil-
son Nascimento, presidente do Confiança.

Na categoria Sub-20, o Conselho Arbi-
tral com representantes de 22 clubes defi-
niram pela divisão de grupos com quatro 
chaves regionalizadas: Litoral (Auto Es-
porte, CSP, Spartax , Femar, Santos e VF4; 
Brejo (Desportiva Guarabira, Confiança, 
Internacional , São Paulo Crystal e Botafo-
go); Agreste (Perilima, Queimadense, Tre-
ze, Picuiense, Serrano e Sport Lagoa Seca; 
Sertão (Atlético de cajazeiras, Sousa, Espor-
te de Patos, Sabugy e Nacional de Patos).

Tradicionalmente agrupado na chave 
do Litoral, em outras edições, o Botafogo 
ficou agrupado na chave dos clubes do Bre-
jo. De  acordo com o coordenador de cate-
gorias de base do clube, Luiz Chanceller, 
a mudança ocorreu por conta da logística 
econômica, tomada em consenso com os 
demais clubes. 

“Teríamos sete clubes na chave do Li-
toral e apenas quatro na chave do Brejo. 

Precisávamos transferir uma equipe para 
o grupo do Brejo, então, por questões de 
despesas, alguns clubes não queriam mu-
dar de grupo. Entramos em acordo com os 
clubes e nos prontificamos pela mudança 
de grupo”, comentou. 

Na fase de grupos serão disputados jo-
gos apenas de ida, com mando a ser defini-
do por sorteio, passando os quatro melho-

res de cada grupo para as oitavas de final. 
Nesta fase, a disputa será em jogo único, 
com disputa por pênaltis se houver empa-
te. A semifinal e a  final acontecem com jo-
gos de ida e volta. A competição que dá o 
direito do campeão participar da Copa do 
Nordeste 2022 e da Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior 2023, tem data prevista para 
iniciar no dia 4 de junho.
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A equipe ‘Paraíba Master’ está 
preparada para encarar os desa-
fios do 67o Campeonato Brasileiro 
Masters de Natação, que aconte-
ce de hoje até o dia 10 de abril  no 
parque aquático da Vila Olímpica 
Parahyba. O evento reúne cerca de 
400 nadadores de todo o país, sen-
do 93 representantes da Paraíba.  
A natação master é praticada por 
nadadores com idade acima de 25 
anos, com categorias variando a 
cada cinco anos. 

“O nosso Estado vem com um 
número significativo de nadado-
res, sendo muitos deles recordis-
tas. É possível que sejamos cam-
peões da competição”, pondera 
Aldenora Ramalho, técnica de na-
tação da equipe ‘Paraíba Master’, 
que reúne clubes de João Pessoa e 
Campina Grande. 

Mas há também os que vieram 
de outros estados, a exemplo de 
Carlos Roberto da Silva, de 67 anos, 
que veio do Rio de Janeiro para 
competir em João Pessoa. O nada-
dor, que é presidente da Associa-
ção Brasileira Masters de Natação 
e defende o Vasco da Gama, vai 
disputar as provas de 50, 100 e 200 
metros nado peito. “Apesar de ser 
o recordista brasileiro e sul-ameri-
cano das provas que irei participar 
não estou bem condicionado fisica-
mente, estou apenas na quarta se-
mana de treino e, portanto, total-
mente fora de forma, mas o mais 
importante não é ganhar, é partici-
par”, avalia. Carlão, como é conhe-
cido no meio, destacou também o 
fato de João Pessoa ser uma cidade 
receptiva para esse tipo de evento. 
“As pessoas aqui têm uma empatia 
natural com o esporte”. 

Empatia que Herilene Henri-
ques de Freitas tem de sobra. A na-

dadora de 79 anos, que vai defen-
der a equipe paraibana, irá nadar 
10 provas no campeonato. Com 
um currículo onde carrega títulos 
de campeã mundial e sul-ameri-
cana, com três recordes batidos só 
neste ano, a nadadora disse estar 
preparada.  A intenção é colaborar 
com o sucesso da equipe da casa e, 
se depender da atleta que compe-
te na categoria dos 80+, conquistar 
outros títulos para a carreira. “Há 
27 anos nado na master. Mas na-
dei também na infância e juventu-
de. Para esse campeonato, as ex-
pectativas são as melhores, tanto 
em relação às provas individuais 
quanto em equipe”. 

O 67o Campeonato Brasileiro 
Masters de Natação é realizado 
pela Associação Brasileira de Mas-
ters de Natação (ABMN) e con-
ta com o apoio da Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA), Federação dos Esportes 

Aquáticos da Paraíba (FEAP) e do 
Governo da Paraíba. 

Associação Atlética Banco do 
Brasil de Recife, Lira Tênis Clu-
be de Santa Catarina, Victor Spi-
ritus Brasil do Rio Grande do Sul 
e Potiguar Master do Rio Grande 
do Norte são algumas das equi-
pes que irão participar do evento, o 
maior da modalidade a ser realiza-
do no Estado. “Sem sombra de dú-
vida, é o maior Campeonato Mas-
ter do Brasil, que será realizado aqui 
na Vila Olímpica Parahyba, onde os 
melhores da categoria estarão du-
rante quatro dias de disputa na pis-
cina de 50 metros. A natação agra-
dece ao Governo do Estado pelo 
apoio, pois é de extrema importân-
cia o evento, que faz parte da Con-
federação Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA)”, afirmou Antô-
nio Meira, vice-presidente da Fede-
ração de Esportes Aquáticos da Pa-
raíba (Feap/PB).

Equipe paraibana está pronta para a competição que vai reunir cerca de 400 nadadores na Vila Olímpica

Brasileiro Masters começa hoje
Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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Paraibano Sub-20 foi acertado semana passada, e agora é a vez da categoria Sub-15

Federação e clubes definem o Paraibano Sub-15
conselho arbitral
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A piscina da Vila 
Olímpica Parahyba 

será palco do 
Campeonato 

Brasileiro Masters 
de Natação de 7 a 

10 de abril

Herilene Henriques, de 79 anos, 
vai defender a Paraíba, e Carlos 

Roberto, 67, o Rio de Janeiro
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Equipe paraibana volta a jogar no interior paulista, e o adversário será o Rio Claro, no Ginásio Felipe Karam

Unifacisa busca, hoje, a reabilitação
Liga de Basquete

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

A quarta fase de treinamentos do ano 
tem servido para as Seleções Feminina e 
Masculina de Goalball do Brasil se adapta-
rem às mudanças implementadas pelas no-
vas comissões técnicas. Desde o fim da ter-
ceira fase, no início de março, o comando das 
duas equipes mudou. Quem entrou trou-
xe conceitos diferentes que acabam tirando 
atletas da zona de conforto. 

“É uma filosofia de trabalho diferen-
te. O professor Jônatas e sua comissão vêm 
com uma proposta de inovação, de adapta-
ção de táticas e técnicas. Principalmente na 
questão defensiva. Quando pegarmos o ‘ti-
ming’ certinho, vai ser tudo de bom”, diz o 
ala Parazinho, referindo-se ao técnico Jôna-
tas Castro, que assumiu o time bicampeão 
mundial e atual campeão paralímpico com 

a proposta de fazê-lo defender em um blo-
co mais compacto: o trio se desloca junto em 
espaços menores de acordo com a movimen-
tação do adversário.

No lado das mulheres, não é diferente. 
Antes mesmo da bola quicar para valer, o 
treinador Gabriel Goulart reúne as oito con-
vocadas para explicar a teoria. “Se alguém 
não entender, pode vir perguntar, conver-
sar. A gente precisa entender que o goal-
ball mudou, as equipes estão mais fortes. 
Precisamos saber como enganar as adver-
sárias”, diz.

Ao longo de toda a atividade, as pausas 
da comissão técnica para explicar e corrigir 
são constantes. “O erro já precisa vir com a 
correção, gente! Vamos lá, entra no jogo!”, 
grita Gabriel, após um dos times abrir 2 a 0 

no treino coletivo. “É diferente, porque ve-
nho trabalhando com a seleção desde 2013. 
Conheço o Jônatas desde que o projeto co-
meçou. São novas táticas, novos conceitos 
do professor Gabriel, mas temos grande ex-
pectativa para que dê tudo certo”, conta a ala 
Alaine, comparando as gestões do anteces-
sor no cargo com o novo comandante.

As seleções de goalball ficarão concen-
tradas para a quarta fase de treinamentos, 
no CT paralímpico, em São Paulo, até o pró-
ximo dia 10. Vale lembrar que este ano ha-
verá Mundial da modalidade, no segundo 
semestre, ainda sem local definido – a Chi-
na seria o país-sede, mas abriu mão por 
conta da pandemia. Além do título, o cam-
peão se garante nos Jogos Paralímpicos de 
Paris 2024.

Após a última derrota pelo 
Novo Basquete Brasil (NBB), o 
Basquete Unifacisa já se prepa-
ra para o próximo confronto. A 
equipe paraibana encara, hoje, a 
partir das 19h30, o Rio Claro, no 
Ginásio Felipe Karam, em Rio 
Claro,  intgerior paulista.

Mesmo vi-
vendo um bom 
momento na 
c o m p e t i ç ã o, 
com boas atua-
ções e vitórias 
sobre o Flamen-
go e Minas, o Ja-
caré não supor-
tou a qualidade 
quando enfren-
tou, no interior 
paulista, o Fran-
ca, time dono 
da melhor cam-
panha da com-
petição. Pela 
última rodada 
do NBB, o Bas-
quete Unifaci-
sa acabou der-
rotado, por 74 a 
65, para o Fran-
ca, no Ginásio 
Pedrocão. 

O resultado manteve a equi-
pe na 6ª posição na tabela de 
classificação com 48 pontos, em 
30 jogos disputados. Agora, a 
equipe de Campina Grande en-
tra novamente em quadra, hoje, 
às 19h30, no Ginásio Felipe Ka-
ram, para encarar o Rio Claro, 
no interior paulista. Será o pri-
meiro confronto das equipes na 
temporada, já que o primeiro 
duelo acabou cancelado, devido 
aos casos de Covid-19 no elenco 
paulista. Com isso, os paraiba-
nos venceram por W.O. O capi-
tão do Basquete Unifacisa, An-
dré Góes, espera conseguir um 
resultado positivo, para se man-
ter firme na briga pela vaga aos 
playoff ś.

“Sabemos do momento que 
estamos vivendo, alcançamos vi-
tórias importantíssimas. É fun-
damental ter um bom jogo e con-
seguir resultados positivos, nesta 
etapa do NBB”, pontuou. O Rio 
Claro vem empolgado para o 
confronto depois de conseguir a 
sua 12ª vitória na competição. A 
equipe paulista venceu o Forta-
leza por 88 a 66, em São Paulo, e 
vai em busca de mais uma vitó-
ria, para continuar na briga do 
avanço aos playff ś. O Leão está 
na 9ª colocação com 42 pontos, 
em 30 partidas disputadas.

“Sabemos do 
momento que 
estamos vivendo, 
alcançamos 
vitórias 
importantíssimas. 
É fundamental 
ter um bom jogo 
e conseguir 
resultados 
positivos nesta 
etapa do NBB

André Góes

n 

Apesar da 

derrota para 

o Franca, o 

basquete 

Unifacisa  

ainda segue 

na briga por 

vaga nos 

playoffs

Na última terça-feira, a equipe paraibana não resistiu ao melhor basquete da Liga e foi derrotada por 74 a 65 pelo Franca, que segue na ponta da tabela

O paraibano Jônatas 
Castro, que comanda o time 
masculino, tem apresentado 
uma proposta inovadora de 

adaptação de táticas e técnicas

Fase de treinos ajusta mudanças técnicas e 
táticas nas seleções masculina e feminina
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Atacante Alan Grafite, lateral direito Edivan e zagueiro Jonathan Costa são as novidades para o Brasileiro

Belo reforça o elenco para a Série C
três novos jogadores

Curtas
Soltura de pipa passa a
ser modalidade esportiva

A prática de soltura de pipa passa a ser reco-
nhecida, na Paraíba, como modalidade esportiva. 
É o que diz a Lei 12.253, de 5 de abril de 2022, san-
cionada pelo governador João Azevêdo, de autoria 
do deputado Wallber Virgolino, confome publica-
ção no diário oficial de ontem. A atividade deve ser 
realizada em espaços destinados, um pipódromno 
ou, na falta dele, locais situados a uma distância 
mínima de mil metros de rodovias públicas e de 
rede elétrica. E a prática só pode ser realizada por 
pessoa de maior idade ou por menor com idade 
acima de 16 anos, autorizado pelos pais ou res-
ponsável, com inscrição em associação nacional, 
estadual ou municipal dedicada a pipa esportiva. 
As pipas nasceram na China antiga. Sabe-se que 
por volta do ano 1200 a.C. foram utilizadas como 
dispositivo de sinalização militar. Os movimentos e 
as cores das pipas eram mensagens transmitidas 
à distância entre destacamentos militares.

Koeman está de volta ao
comando da Holanda

Seis meses após deixar o Barcelona, o técnico 
Ronald Koeman foi anunciado, ontem, como o 
novo treinador da seleção da Holanda. Ele reto-
mará o cargo, que ocupava antes de assumir o 
comando do time espanhol, depois da disputa 
da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e 
dezembro deste ano. Koeman havia deixado a 
equipe nacional em agosto de 2020, quando se 
transferiu para o Barça, time onde se destacou 
como jogador. Na função de treinador, ele não foi 
tão bem-sucedido. Em pouco mais de um ano à 
frente do time, levantou apenas o troféu da Copa 
do Rei na temporada 2020-2021 e acumulou de-
cepções no Campeonato Espanhol e na Liga dos 
Campeões. Será a segunda passagem do trei-
nador no comando do time holandês "Já em sua 
primeira passagem, havia um senso de felicidade 
sobre o seu trabalho e seus resultados", comentou 
Marianne van Leeuwen, dirigente da federação.

Fortaleza faz a sua estreia
na Copa Libertadores

Debutando pela primeira vez, o Fortaleza 
estreia, hoje, às 19 horas, na Arena Castelão, 
na Copa Libertadores e terá como adversário 
o tradicional Colo Colo, do Chile. O clima de 
ansiedade vem tomando conta do elenco depois 
da conquista da Copa do Nordeste, no último 
domingo, sobre o Sport, na vitória por 1 a 0. O 
Leão do Pici entra em campo disposto a fazer 
história na competição. Já pela Copa Sul-Ame-
ricana, o São Paulo também faz a sua estreia e 
vai jogar contra o Ayacucho, do Peru, às 21h30, 
no Estádio Garcilaso de La Vega. Os coman-
dados de Rogério Ceni vêm de uma derrota 
acapachante de 4 a 0 para o Palmeiras, quando 
perdeu o título paulista. Entra em campo pres-
sionado e com obrigação de vencer para apa-
gar a flagorosa derrota. E ainda pela Sul-Ame-
ricana, o Cuiabá recebe o Melgar, do Peru, às 
19h15, na Arena Pantanal.

Teste de Covid não é mais
obrigatório para jogadores

A CBF anunciou, ontem, que testes de Covid-19 
não serão mais obrigatórios para atletas e mem-
bros de comissão técnica assintomáticos. Até en-
tão, os clubes precisavam apresentar resultados 
de testes RT-PCR e pesquisa de antígeno do vírus 
SARS-CoV-2 de seus profissionais antes de inscre-
vê-los na súmula das partidas coordenadas pela 
entidade. A decisão faz parte da atualização do 
Guia Médico de Medidas Protetivas para o futebol 
brasileiro, que teve a última edição publicada em 
21 de janeiro deste ano. No total, 13 pontos apre-
sentados na versão anterior sofreram alterações, 
em movimento que acompanha o atual abranda-
mento de medidas restritivas do combate à pan-
demia. Anteriormente, o clube mandante possuía 
a obrigação de realizar a testagem no dia ante-
rior à partida, enquanto o visitante necessitava 
fazer os testes, preferencialmente, dois dias antes 
da data do jogo.

O prazo para inscrições de 
jogadores para as disputas do 
Campeonato Paraibano está 
se acabando e os clubes que 
lutam pelo título da compe-
tição e vão participar de com-
petições nacionais, ao mesmo 
tempo, aceleram o ritmo de 
contratações para reforçar os 
elencos na fase final do Esta-
dual e início do Brasileiro. Este 
é o caso do Sousa, Campinen-
se e também do Botafogo, que 
esta semana já anunciaram 
novidades para o restante da 
temporada. O Belo já está com 
três reforços, que chegaram na 
última terça-feira e a diretoria 
corre para registrar os atletas 
no BID da CBF.

De acordo com o regula-
mento do Campeonato Parai-
bano, o prazo de inscrições de 
novos jogadores é até o início 
da segunda fase, que poderá 
começar já no final de semana 
ou no meio da próxima. Veja 
o que diz o artigo 5º no pará-
grafo único.

“Somente poderão parti-
cipar do Campeonato os atle-
tas cujos nomes constem do 
BID/CBF publicado até o úl-
timo dia útil que anteceder 
cada partida.

Parágrafo único – Contra-
tos de novos atletas para uti-
lização no Campeonato po-
derão ser registrados até o 
último dia útil anterior ao iní-
cio da Segunda Fase Classifi-
catória”.

No Botafogo, o atacante 
Alan Grafite já foi apresenta-
do oficialmente e está pronto 
para estrear neste sábado na 
Série C, contra o São José-RS, 
caso o técnico Gerson Gusmão 
decida pela sua escalação. 

“Cheguei bastante mo-

tivado, já tinha boas infor-
mações sobre o clube e aqui 
chegando constatei. Sou um 
jogador que gosto de atuar 
tanto na ponta esquerda 
como na direita. Sou um atle-
ta veloz e de boa finalização. 
Estou em forma e pronto para 
jogar se o professor quiser es-
calar”, disse o atacante.

Os outros dois reforços são 
o lateral direito Edvan, que 
disputou a Série C no ano pas-
sado pelo Manaus e estava no 
XV de Piracicaba e o zaguei-
ro Jonathan Costa, que dispu-
tou o Campeonato Mineiro 
pela Caldense. No momento, 
o clube ainda está no mercado 
para conseguir um meia para 
fechar o ciclo de contratações 
no período.

Segundo o presidente do 
Botafogo, Alexandre Caval-
canti, o objetivo é se sair bem, 
tanto no Campeonato Paraiba-
no como também na Série C.

“O Campeonato Paraiba-
no é nossa Copa do Mundo. É 
a prioridade número 1 do Bo-
tafogo. Temos que ser cam-
peões, para garantir a partici-
pação na Copa do Nordeste 
e na Copa do Brasil, competi-
ções que pagam grandes cotas 
e dão um calendário anual ao 
clube. Em segundo lugar, es-
tamos na busca de realizar um 
antigo sonho, que é o acesso à 
Série B. Eu fui contrário à mu-
dança na forma de disputa, 
porque vai mexer com toda a 
logística do clube e aumentar 
as despesas, mas fui voto ven-
cido e estamos prontos para 
encarar a competição. É muito 
importante estrear com uma 
boa vitória contra o São José, 
neste sábado, mesmo saben-
do da categoria do adversário. 
Porém, sabemos também das 
nossas possibilidades”, con-
cluiu o dirigente.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Gerson Gusmão ganha mais opções para a estreia na Série C
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copa do brasil

Terceira fase começa no dia 19 de abril
A CBF divulgou na noi-

te da última terça-feira (5) o 
detalhamento da tabela dos 
jogos de ida da terceira fase 
da Copa Intelbrás do Bra-
sil. A bola rola entre os dias 
19 de abril e 1o de maio. O 

sorteio dos confrontos des-
ta etapa da competição foi 
realizado no último dia 28 
de março na sede da CBF, 
no Rio de Janeiro, quando os 
mandos de campo também 
foram definidos. 

A novidade nesta etapa 
são as presenças dos clubes 
que estão disputando a Copa 
Libertadores: Flamengo, 
Atlético Mineiro, Palmeiras, 
Athletico-PR, Corinthians, 
Bragantino e Fortaleza, além 

do Botafogo, campeão da Sé-
rie B de 2021, Bahia, campeão 
da Copa do Nordeste de  2021 
e o Remo, campeão da Copa 
Verde, do ano passado. 

Veja abaixo todos os con-
frontos da terceira fase.

Tabela
n 19 de abril (Terça-feira):
19h
CSA-AL x América-MG - Estádio Rei Pelé
19h30 
Bahia-BA x Azuriz-PR - Estádio Fonte Nova 
21h30
Fluminense-RJ x Vila Nova-GO - Estádio Maracanã
Remo-PA x Cruzeiro-MG - Estádio Baenão

n 20 de abril (Quarta-feira):
16h
Goiás-GO x Red Bull Bragantino-SP - Estádio Hailé Pinheiro
19h
Atlético-MG x Brasiliense-DF - Estádio Mineirão
Fortaleza-CE x Vitória-BA - Estádio Castelão 
Tocantinópolis-TO x Athletico-PR - Estádio Nilton Santos 
19h30
Juventude-RS x São Paulo-SP - Estádio Alfredo Jaconi 
Coritiba-PR x Santos-SP - Estádio Couto Pereira 
21h30
Tombense-MG x Ceará-CE - Estádio Soares de Azevedo 
Portuguesa-RJ x Corinthians-SP - Estádio Do Café 
Ceilândia-DF x Botafogo-RJ - Estádio a definir 

n 21 de abril (quinta-feira):
21h30
Atlético-GO x Cuiabá - Estádio Antônio Accioly

n 30 de abril (sábado):
21h
Palmeiras x Juazeirense - Estádio Allianz Parque

n 1o de maio (domingo):
18h
Altos-PI x Flamengo-RJ - Estádio Albertão

O Bahia entra como campeão da Copa do Nordeste de 2021

Foto: Rafael Machado/Bahia
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Depois de dois anos de 
celebrações virtuais devido 
à pandemia de Covid-19, tra-
dições religiosas seculares 
voltam às ruas em cidades 
históricas do país duran-
te a Semana Santa, de 10 a 
17 deste mês. Os rituais que 
lembram a paixão e morte 
de Jesus de Nazaré mobili-
zam os fiéis católicos e mo-
vimentam também o turis-
mo religioso em ao menos 
onze cidades dos estados 
de Minas Gerais, São Paulo, 
Bahia, Goiás e Pernambuco.

A Congregação para o 
Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos da Igre-
ja Católica divulgou docu-
mento recomendando que, 
mesmo em vista da dimi-

nuição da pandemia, sejam 
adotadas medidas de pru-
dência durante os atos li-
túrgicos, evitando gestos e 
comportamentos que pos-
sam ser potencialmente ar-
riscados.

No ano passado, ain-
da no auge da pandemia, 
a orientação dessa institui-
ção papal foi no sentido de 
que as orações fossem di-
rigidas às vítimas da pan-
demia. Este ano, o convi-
te é para rezar “pedindo a 
Deus o dom da paz para a 
Ucrânia, para que cesse esta 
guerra repugnante”, confor-
me o texto.

As seis cidades históricas 
de Minas Gerais que man-
têm a tradição – Ouro Preto, 
Mariana, Congonhas, São 
João Del Rei, Tiradentes e 
Sabará – devem receber, jun-

tas, cerca de 150 mil visitan-
tes durante toda a semana.

Após dois anos de ausên-
cia, os peregrinos voltam 
a se dirigir em romarias, a 
partir de domingo (10), a Pi-
rapora do Bom Jesus, na re-
gião metropolitana de São 
Paulo. A tradição remonta 
a 1725, quando pescadores 
acharam uma imagem de 
Jesus no Rio Tietê. A prefei-
tura prevê a chegada de ao 
menos 50 mil peregrinos e 
cerca de 300 cruzes de mé-
dio e grande porte.

Em Aparecida, os even-
tos da Semana Santa se-
rão realizados no Santuá-
rio Nacional, maior templo 
católico do país, e na Basí-
lica Histórica. As celebra-
ções começam com a bên-
ção e procissão dos ramos 
no domingo, às 8h, e se en-

cerram com a procissão da 
ressurreição, às 6h30. Des-
de novembro do ano pas-
sado, o santuário retomou 
as missas sem restrição na 
ocupação na basílica.

A encenação da Paixão 
de Cristo em Nova Jerusa-
lém, no município de Brejo 
da Madre de Deus (PE), que 
combina religião com dra-
maturgia, volta a acontecer 
este ano, depois da interrup-
ção de dois anos pela pan-
demia. O espetáculo reúne 
atores famosos e persona-
lidades e acontece do dia 9 
ao dia 16, a partir das 8h. Os 
ingressos custam R$ 100,00 
(meia-entrada) e R$ 200,00. 
A expectativa é de que 60 
mil pessoas vejam as apre-
sentações que reúnem 450 
artistas, incluindo atores 
principais e figurantes.

Após dois anos de celebrações virtuais devido à pandemia, tradições religiosas seculares voltam às ruas das cidades

Rituais da paixão e morte de Jesus
SEMANA SANTA

(Valéria de Almeida)

1789 — Abdulamide I, sultão otomano
1884 — Inocêncio Seráfico de Assis Carvalho, 
advogado, professor e político (PB)
1914 — Maomé Aiube Cã, emir afegão
1947 — Henry Ford, engenheiro
e empresário norte-americano
1968 — Jim Clark, automobilista britânico
1991 — Paulo Rosendo da Silva, 
radialista e agente fiscal (PB)
2016 — Flávio Guarnieri, ator brasileiro
2019 — Chico de Zuíta (Francisco Bandeira), 
seresteiro e cantor (PB)

Mortes na História

Obituário

Graça Campos
4/4/2022 – Aos 70 anos, em 
Salvador (BA), após cirurgia 
cardíaca. Jornalista que por anos 
atuou na Rede Bahia e integrou a 
primeira equipe de repórteres do 
G1 Bahia. Ela também colaborou 
na TV Itapoan e em assessorias de imprensa, 
como da Secretaria de Segurança Pública da 
Bahia (SSP-BA).

Foto: Arquivo Pessoal

Milton de Louro Marinheiro
(José Milton Pereira da Silva)
3/4/2022 – Aos 57 anos, no Sítio 
Pinga, em Monte Horebe, Sertão 
da Paraíba, por afogamento. 
Foi encontrado morto no Açude 
Zé Benício no dia 4 e estava 
desaparecido desde o dia anterior.

Foto: Diamante Online

Conrado Moura Neto
4/4/2022 – Aos 25 anos, em João 
Pessoa (PB), por complicações 
pulmonares devido a uma 
pneumonia e Covid-19. Paraibano 
que residia em São Paulo e estava 
no estado para o Carnaval em 
Ibiara, sua terra natal na Paraíba.

Foto: Diamante Online

Aforismo
“Apenas aquelas pessoas que 
viveram, viveram de verdade, 
estão prontas, acolhedoras, 
receptivas, gratas à morte. 

Então, a morte não é o 
inimigo. Então, a morte 
torna-se a realização.”(Osho)
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Domingo passado, dentro do jornal A União, 
veio o tão aguardado Correio das Artes, 
uma revista encarte mensal que sempre 

me surpreende e dela me deliciei, sobretudo, com 
a matéria que vem tratando sobre os 40 anos do 
Espaço Cultural, uma relevante realização dos anos 
de 1980 do então governador Tarcísio de Miranda 
Burity, que foi um grande erudito, falecido aos 66 
anos, em 8 de julho de 2003, mas que eu tive o prazer 
de conhecer em fins de 1998.

Na nossa Fazenda Muçambê, no município de 
Massaranduba, meu marido e eu recebíamos ilustres 
convidados para um almoço, e o ex-governador 
Tarcísio Burity era um deles que se reunia aos demais 
em colóquio, à sombra do caramanchão anexo à 
casa sede, tomando whisky em conversa animada, 
principalmente sobre a política. Eram conversas de 
homens e eu, no meu papel de dona de casa, cuidava 
da hospitalidade, atenta aos pormenores para mandar 
sempre alguém levar uns petiscos quentinhos, renovar 
o gelo, a água de coco, para que nada faltasse àquele 
encontro animado. No entanto, à distância percebi que 
o doutor Brurity era um convidado ímpar aos demais; 
com sobriedade nos gestos era mais quieto e comedido.

Próximo ao meio-dia, mandei soar o sinete 
anunciando que o almoço estava servido. Os convivas 
se dirigiram à mesa e tomaram seus assentos, sentei 
à cabeceira oposta ao meu marido, o anfitrião, que, 
com pompa e circunstância, anunciou aos amigos 
que o almoço seria uma buchada de cordeiro que ele 
mandara abater especialmente da sua criação de 
ovinos da raça Santa Inês. Na véspera, eu havia sido 
orientada por ele para organizar esse cardápio, mas, 
prevenida que sou, sem que ele soubesse, ordenei 
que se fizesse um menu alternativo, pois não tive 
oportunidade de pesquisar as preferências ou restrições 
alimentares dos convidados e, nessa circunstância, a 
prudência era recomendável.

Como quase todos os convivas eram da região, o 
prato do dia foi festejado e eles apressaram-se para 
se servirem da iguaria regional, exceto o doutor Burity, 
que estava sentado ao meu lado e permaneceu ali, 
quieto e sem ação. Pelo seu semblante, logo percebi 
que o cardápio parecia não ser de seu agrado e, vendo 
seu embaraço, sutilmente, lhe disse que naquele dia 
eu não estava disposta para um prato assim tão 
temperado, mas que havia um outro menu e perguntei 
se ele não queria me acompanhar ao bufê e se servir 
comigo de uma opção mais leve. Notei seu rosto se 
iluminar, ele se levantou de pronto, educadamente 
me ofereceu a dianteira e me acompanhou até o 
balcão opcional, onde fui lhe descrevendo cada 
prato: “Temos feijão branco, arroz soltinho, legumes 
cozidos e assado de pernil de cordeiro com molho de 
manjericão e alho”. Ele, em sinal de satisfação diante 
desse bistrô à moda francesa, disse-me com um 
tímido sorriso: “Desejo de tudo um pouco”.

À mesa, muito educado, o ex-governador saboreou 
os alimentos como se estivesse a recordar memórias 
afetivas. Finda a refeição, as sobremesas foram 
servidas e o doutor Burity contou-nos um pouco do 
seu tempo de estudante, nos anos de 1960, quando 
pós-graduou na famosa Universidade de Poitiers, na 
França, e morava numa pensão onde habitualmente 
se servia vísceras nas refeições, mas como a iguaria 
não lhe apetecia, para lidar com a situação, solicitou 
à cozinheira a substituição das vísceras por porções 
de batatas, concluindo o relato com o humor de ter 
comido batatas por um ano inteiro. Todos riram e nem 
entenderam que esse gracejo foi a sua forma sutil 
de reparar a gafe de não ter se servido do pirão com 
buchada junto aos demais.

Na parte da tarde, meu esposo levou os 
convidados para ver as criações da fazenda e isso me 
permitiu desfrutar de um breve descanso. Fui criada 
ouvindo músicas clássicas e, para relaxar um pouco, 
fui para o escritório, liguei o som baixo e coloquei 
a Sinfonia 40 de Mozart para ouvir... Parara parara 
parara, pá, parara parara pararã... Eu estava tão 
absorta no instrumental que nem percebi quando os 
homens retornaram do passeio para o caramanchão, 
mas o doutor Burity, atraído pela música, desgarrou-
se do grupo, veio para junto da porta do escritório 
onde eu estava e disse: “A senhora tem bom gosto”. 
Levei até um susto e, no sobressalto, lhe perguntei: “O 
senhor gosta de Mozart?”. Ele respondeu balançando 
leve e compassadamente a mão ao ritmo da sinfonia: 
“Sim, é um dos meus preferidos”.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Tarcísio Burity

Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 

Campina Grande – IHCG

José Maria Tomazela 
Agência Estado

Carlos Paiva
5/4/2022 – Aos 71 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de um infarto. 
Cosplayer paraibano que ficou 
famoso por se caracterizar como 
o personagem Eustácio, do 
desenho animado ‘Coragem, o 
Cão Covarde’. Aposentados, ele e a esposa, 
Albani Paiva, ficaram famosos em 2016 quando 
se tornaram cosplayers. A dupla se vestia 

Foto: Arquivo Pessoal

respectivamente como Eustácio e Muriel, donos de 
Coragem, o cachorro que protagoniza o desenho 
animado homônimo. Foi sepultado em Itabaiana, 
no Agreste paraibano.

# Idoso mata homem depois de salvá-lo duas vezes I
Um caso chocante foi registrado no Lago Keowee, a 
oeste da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Um 
idoso de 74 anos que velejava ao lado de sua mulher 
em um barco salvou, por duas vezes, um homem, de 
29 anos, de um afogamento. Em seguida, porém, o 
idoso deu um tiro no homem, que acabou morrendo 
no local. Tudo começou quando Nathan Drew 
Morgan pilotava uma moto aquática na companhia 
da sua mulher. Ele discutiu com a companheira e 
acabou caindo no lago.

# Idoso mata homem depois de salvá-lo duas vezes II
Como estava embriagado, ele não conseguiu voltar ao 
veículo e começou a se debater. Ao ver a cena, o idoso 
se aproximou dele e o ajudou a subir na embarcação. 
Entretanto, o homem começou a discutir com o casal 
e voltou a cair na água. Novamente, o idoso o salvou. 
Nesse instante, entretanto, o homem ficou “agitado e 
começou a agredir o casal”. Temendo pela sua vida e 
pela da companheira, o idoso deu um tiro no peito de 
Morgan, que acabou morrendo no local.

# Médico antivacina é preso após morte de idoso
O Ministério Público de Turim, na Itália, abriu no 
último dia 28 uma investigação sobre o caso de um 
idoso italiano de 70 anos que morreu após obter um 
certificado irregular de isenção da vacina anti-covid. 
O caso é um desdobramento do inquérito que levou à 
prisão do médico antivacina Giuseppe Delicati, de 61 
anos, suspeito de receber centenas de pacientes em 
seu consultório, em Borgaro Torinese, para isentá-los 
da obrigatoriedade da imunização.

# Recorde de mortes de pessoas com mais de 80 anos
O número de idosos a partir de 80 anos que 
morreram nos meses de janeiro e fevereiro no 
país em 2022 foi ainda mais alto do que em 2021, 
quando o Brasil registrou recorde de óbitos – tanto 
na população em geral quanto nessa faixa etária. 
Mais vulneráveis, esses idosos foram mais vítimas de 
doenças respiratórias, desta vez não só provocadas 
pelo novo coronavírus, mas também pela influenza, 
de acordo com especialistas.

Breves & Curtas
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Segundo Lídia Moura, medida já é aplicada na Paraíba junto aos órgãos de defesa e proteção aos direitos da mulher

Secretária aprova decisão do STJ
lei maria da penha para mulheres trans

A secretária da Mulher 
e da Diversidade Huma-
na da Paraíba, Lídia Mou-
ra, comemorou a decisão 
inédita do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), que va-
lidou, na última terça-feira, 
a aplicação da Lei Maria 
da Penha (Lei 11.340/206) 
para casos de violência 
contra mulheres transe-
xuais. Na ocasião, os mi-
nistros do STJ analisaram 
um recurso interposto 
pelo Ministério Público 
contra decisão do Tribu-
nal de Justiça de São Pau-
lo, que negou medidas pro-
tetivas para uma mulher 
trans, agredida pelo pró-
prio pai.

De acordo com a secre-
tária, embora a corte tenha 
se posicionado pela pri-
meira vez sobre o tema, a 
medida – prevista na legis-
lação – já é aplicada na Pa-
raíba junto aos órgãos de 
defesa e proteção aos di-
reitos da mulher.

“Nós festejamos a de-
cisão porque ela reafirma 
um direito que já estava na 
lei. E o STJ precisou se pro-
nunciar, porque, em algu-
ma circunstância, o direito 
dessa mulher foi negado. 
Agora, com essa repercus-

são, os tribunais de todo o 
país deverão ampliar ain-
da mais a proteção às tra-
vestis e mulheres trans”, 
afirmou Lídia. 

Na Paraíba, além das 
delegacias especializadas 
de Atendimento à Mu-
lher (Deams), as mulheres 
trans e travestis vítimas de 
violência doméstica, fami-
liar ou sexual também são 
atendidas pelo programa 
Patrulha Maria da Penha, 
executado pela Secretaria 
da Mulher e da Diversi-
dade Humana, em parce-
ria com a Secretaria de Se-
gurança e Defesa Social 
(Sesds) e o Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB).

Conforme ressaltou 
Lídia Moura, o objetivo 
do programa é acolher e 
acompanhar as mulheres 
que já solicitaram ou es-
tão em processo de solici-
tação das medidas prote-
tivas, bem como garantir 
os direitos fundamentais, 
não só com a intervenção 
jurídica, mas também com 
atendimentos psicológicos, 
vigilância policial, entre 
outros serviços oferecidos.

Com o entendimento 
do STJ, a proteção confe-
rida pelo artigo 5º da Lei 
Maria da Penha deve ser 
assegurada à mulher, in-
dependentemente do sexo 

João Pessoa é a primeira 
capital brasileira a oferecer 
aos servidores municipais 
um plano de previdência 
complementar. Isso foi pos-
sível com a assinatura dos 
Convênios de Adesão e Coo-
peração ao Plano de Bene-
fícios BB Prev, do Banco do 
Brasil. O ato foi realizado 
no final da tarde de ontem, 
no Centro Administrativo 
Municipal (CAM), em Água 
Fria. 

“Este é um cumprimento 
da reforma da previdência, 
onde buscamos alternativas 
de previdência complemen-

tar para aqueles que querem 
e podem pagar mais, do que 
já é retido, para se aposen-
tar. Damos cumprimento à 
legislação e fico feliz em sa-
ber que João Pessoa larga na 
frente entre as capitais”, afir-
mou o prefeito. 

Com a reforma da previ-
dência, os entes federados 
ficaram obrigados a cons-
tituir um regime de previ-
dência complementar, que 
deve ser gerido por eles. 

A diretora executiva da 
BB Prev, Cristina Yamana-
ri, afirmou que o convênio 
para o servidor municipal 

é a chance de planejar o seu 
futuro. “O que o prefeito fez 
permite que o servidor adira 
a um plano de previdência, 
planeje sua aposentadoria 
desde já e o município en-
tra com um aporte. O ges-
tor mostra uma preocupa-
ção para que os servidores 
mantenham sua qualida-
de de vida e de sua família 
no futuro”, declarou. Par-
ticiparam da reunião o se-
cretário municipal da Ad-
ministração (Sead), Valdo 
Alves; e o secretário munici-
pal da Gestão Governamen-
tal (Seggov), Diego Tavares.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

biológico, uma vez que a 
violência doméstica é ca-
racterizada como qualquer 
ação ou omissão com base 
no gênero.

“Isso nos alegra mui-
to porque ratifica uma de-
cisão que é governamen-
tal, no âmbito do Estado 
da Paraíba, e confirma que 
estamos no caminho cer-
to, viabilizando políticas 
de inclusão e de respeito 
à mulher e a diversidade 

humana”, destacou Lídia 
Moura.

Na semana passada, o 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), divulgou 
uma nota técnica, na qual 
recomenda a aplicabilida-
de da Lei Maria da Penha 
a travestis, mulheres trans 
e mulheres em relações ho-
moafetivas e a atuação dos 
promotores pautada em 
uma política não discrimi-
natória.

O documento esclarece 
que a proteção da Lei Ma-
ria da Penha “deve resguar-
dar quem exerce o papel 
social de mulher, seja bio-
lógica, transgênero, tran-
sexual, travesti ou homos-
sexual feminino, de modo 
que o sujeito ativo da vio-
lência doméstica contra elas 
também pode ser do sexo 
feminino, desde que, anali-
sando o caso concreto, haja 
vulnerabilidade da vítima”.

n 

Superior 
Tribunal de 
Justiça (STJ), 
validou, 
na última 
terça-feira, a 
aplicação da 
Lei Maria da 
Penha (Lei 
11.340/206) 
para casos 
de violência 
contra 
mulheres 
transexuais

A secretária da Mulher e da Diversidade Humana da PB, Lídia Moura, ressalta as políticas públicas do estado

Proteção
conferida pelo artigo 

5º da Lei Maria 
da Penha deve ser 

assegurada à mulher, 
independentemente 

do sexo biológico

Foto: Roberto Guedes

PMJP vai oferecer plano de previdência complementar
para os servidores

Assinatura do convênio aconteceu ontem, no Centro Administrativo Municipal 

n 

Participaram 
da reunião 
o secretário 
municipal da 
Administração, 
Valdo Alves; 
e o secretário 
municipal 
da Gestão 
Governamental, 
Diego Tavares

Potencial do saque-aniversário 
do FGTS chega a R$ 91 bilhões

dinheiro extra

Até dezembro de 2021, se-
gundo o Ministério da Eco-
nomia, foram 12,9 milhões 
de brasileiros que optaram 
pela modalidade de saque-a-
niversário, sacando um total 
de R$ 16,5 bilhões. O poten-
cial de saque, de acordo com 
os dados, é de R$ 91 bilhões.   

Em 2019, foi sancionada a 
Lei nº 13.932/2019, que permi-
te que todos os trabalhadores 
passem a ter direito de sacar 
parte do saldo em conta do 
FGTS, no mês do seu aniver-
sário. A lei oferece a possibili-
dade de sacar o saldo sem ne-

cessariamente esperar o final 
do contrato de trabalho para 
ter dinheiro extra em seu or-
çamento. Alexandre Caixeta, 
CEO da Empresta, empresa 
do mercado financeiro, ex-
plica que a nova lei tem o ob-
jetivo de “para aqueles que 
possuem saldo parado e es-
tão precisando de dinheiro, 
essa é uma excelente notí-
cia”. Segundo o especialista, 
essa mudança era esperada 
e necessária porque traz um 
alívio para a vida financeira 
pós-pandemia. Caixeta ain-
da completa que “para aque-
les que precisam de mais de 
mil reais para quitar suas dí-

vidas ou investir como quise-
rem, a antecipação do FGTS é 
uma excelente alternativa”. 

“Sacar o FGTS antecipa-
damente, sem precisar espe-
rar uma demissão, pode ser 
interessante principalmen-
te porque o dinheiro fica dis-
ponível na conta em 24 horas, 
além disso, negativados tam-
bém podem contratar ” expli-
ca Caixeta. Ele também apon-
ta que a lei ainda permite que 
os trabalhadores recorram a 
serviços de crédito operando 
no mercado e obtenham o di-
nheiro a qualquer momento, 
sem a necessidade de ser no 
mês do aniversário. 

Governo amplia margem do 
consignado para aposentados 

do inss

Os aposentados e pen-
sionistas do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) 
agora podem contar com 
uma ampliação da margem 
do consignado de 5%. O au-
mento foi anunciado pelo 
Governo Federal através da 
MP (Medida Provisória) 1106 
no dia 18 de março. No dia 
28, a IN (Instrução Norma-
tiva) 131/2022 foi publicada 
no DOU (Diário Oficial da 
União), o que deu aval para 
que a margem tivesse vali-
dade e começasse a vigorar. 
Com a autorização do INSS, 

por meio da Dataprev - res-
ponsável pela gestão da Base 
de Dados Sociais Brasileira -, 
realizada na quarta-feira da 
semana passada, os bancos já 
podem elevar o percentual li-
berado aos segurados.

A ampliação promulga-
da foi de 30% para 35% para 
empréstimo consignado e 
de 5% para cartão de crédito, 
totalizando 40%. A medida 
provisória também autori-
za a concessão de novos em-
préstimos consignados para 
beneficiários de transferên-
cias de renda, como o Auxí-
lio Brasil e o BPC (Benefício 
de Prestação Continuada). 

Assim, a margem do consig-
nado que, até então, era ex-
clusiva para aposentados e 
pensionistas, agora se esten-
de a novos grupos que pode-
rão comprometer uma parte 
do rendimento mensal com 
o empréstimo  

Para João Adolfo de Sou-
za, proprietário da João Fi-
nanceira - portal de notí-
cias focado em informações 
para beneficiários do INSS -, 
a medida é relevante e pode 
impactar no acesso ao crédi-
to e no maior consumo dessa 
parcela da população, assim 
como pode ajudar a aquecer 
a economia.

Agência Estado Agência Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
 Nº 00001/2022

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público aos interessados, o seguinte resultado: A empresa FARMAGUEDES CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, vencedora de vários itens com o valor de R$ 38.334,00 (trinta e 
oito mil, trezentos e trinta e quatro reais), a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 21.596.736/0001-44, vencedora de vários itens com o valor de R$ 
3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais), a empresa ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 31.187.918/0001-15, vencedora de vários itens 
com o valor de R$ 99.854,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais). Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “b” da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do 
inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, 
o certame será encaminhado ao Prefeito para fins de homologação/adjudicação. 

OBS: Republicado por incorreção.
Aguiar-PB, 22 de Março de 2022.

ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 
Nº 0014/2022

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna-se público aos interessados que foram consideradas INABILITADAS as seguintes empresas: 
A empresa I BENTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME, cadastrado no CNPJ nº 38.167.542/0001-26; 
DK CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 23.916.946/0001-06; RP CONSTRUTORA DE 
OBRAS EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 34.322.797/0001-65; RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – ME, cadastrado no CNPJ nº 42.092.779/0001-62; ERIVANDO DOS SANTOS AMORIM, 
cadastrado no CNPJ nº 44.169.551/0001-59 e JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrado no CNPJ 
nº 30.999.688/0001-26. Foram consideradas HABILITADAS as seguintes pessoas físicas/empresas: 
a empresa FENIX CAR – LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA ME, 
cadastrada no CNPJ nº 29.773.992/0001-71, a empresa IRAN ALVES DE SOUZA – ME, cadastrada 
no CNPJ nº 29.556.538/0001-69, a Srª FRANCISCA REGINA DE LACERDA, portadora do CPF nº 
027.782.724-88, o Sr. DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA, portador do CPF nº 798.478.464-72, o Sr. JOÃO 
BATISTA BRAZ GONÇALVES, cadastrado no CPF nº 478.735.404-30, o Sr. JOSÉ GOMES NETO, 
portador do CPF nº 068.612.964-49, o Sr. JOÃO GOMES FREIRE FILHO, portador do CPF nº 
104.703.564-21, a empresa COMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA, cadastrado 
no CNPJ nº 20.338.438/0001-91; a empresa JOSÉ AMANCIO NETO – ME, cadastrado no CNPJ nº 
36.770.627/0001-79; LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI, cadastrado no CNPJ 
nº 17.161.157/0001-00; CONSTRUTORA APODI EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 17.620.703/0001-
15. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I 
“a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vistas do processo aos interessados para 
conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes PROPOSTA DE 
PREÇOS será realizada no dia 14 de abril de 2022, às 10:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 05 de abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00009/2022, para prestação dos serviços com a IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA PB 366, atendendo ao Contrato de Repasse nº 
914823/2021/MDR/CAIXA, OPERAÇÃO Nº 1077233-10 e ADJUDICO o seu objeto à empresa CL 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrado no CNPJ n° 09.335.002/0001-06, vencedora 
com o valor global de R$ 389.083,36 (trezentos e oitenta e nove mil, oitenta e três reais e trinta e 
seis centavos).

Aguiar - PB, 06 de abril de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00003/2022

                                    Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público para conhecimento dos interessados que foram 
consideradas INABILITADAS as empresas VIEIRA GOMES – ME, CNPJ nº 40.439.774/0001-38, 
COMERCIAL JR, CNPJ nº 35.551.250/0001-20 e COMERCIAL AJ, CNPJ nº 30.981.042/0001-11. 
Foi considerada HABILITADA a empresa JOZENILTON NOBRE NUNES, CNPJ nº 04.969.612/0001-
48. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da 
comissão de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública 
para abertura do envelope PROPOSTA DE PREÇO será realizada no dia 14 de abril de 2022, às 
08:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 05 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022
OBJETO; AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA torna público que fará realizar Chamada Pública 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei nº 11.947, de 16/07/2009. Resolução n. 
04/2015 do FNDE e alterações, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento ao programa nacional de alimentação 
escolar, durante o período de Maio a Dezembro de 2022. Os Grupos Formais/Informais deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 28 de abril de 2022 
às 13:00 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha, na Rua Dr. João Pequeno, 
n°39, Centro, Alagoinha – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 às 12:00 Horas ou através do link: https://www.alagoinha.
pb.gov.br/licitacoes/.

Alagoinha-PB, 06 de abril de 2022.
Jacielly de Almeida Farias

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 009/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
ALAGOINHA, no dia 20/04/2022 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição de pneus e acessórios novos, 
destinados a manutenção dos veículos pertencentes a frota municipal. Maiores informações e aqui-
sição 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, 06 de abril de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00014/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00014/2022, Contratação 

de empresa ou pessoa física, para execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede 
de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação deste município, para o dia 11 de Abril de 
2022 às 14:00 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, 06 de Abril de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Abril de 2022, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação para locação de veículos com 09 
(nove) lugares, para realizar o transporte de estudantes, com percurso de ida e volta junto as escolas 
da zona rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 060/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 22 de Março de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022, que objetiva: Fornecimento de material gráfico de impressão digital, sinalização, es-
trutural, visual e horizontal para atender diversas Secretarias deste município de Arara PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS - R$ 82.970,50.

Arara - PB, 04 de Abril de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022. OBJETO: Fornecimento de ma-

terial gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual e horizontal para atender diversas 
Secretarias deste município de Arara PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Marcelo Araújo dos Santos - CNPJ 19.367.885/0001-90. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 06 de Abril de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE AREIAL – PB, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO 286/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Areial: CONVÊNIO 286/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
02040.12.361.1005.1068 – CONSTRUÇÃO , AMPIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO UNIDA-
DE ESCOLAR 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE 125, 111. VIGÊNCIA: até 04/04/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00050/2022 - 04.04.22 - MATRIX 
CONSTRUTORA EIRELI - EPP - R$ 866.467,76. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa para o fornecimento de peças, serviços e acessórios, destinados a frota veicular de ônibus, 
caminhões e máquinas pesadas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 309.830,00; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS LTDA - R$ 130.400,00.

Aroeiras - PB, 30 de Março de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO 

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de peças, serviços e acessórios, desti-
nados a frota veicular de ônibus, caminhões e máquinas pesadas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SE-
CRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES 
E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL – FNS/MAC 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESEN-
VOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2022 – TRANSPORTE 
DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 02080.12.361.2009.2047 – EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO BÁSICO INFANTIL 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 02.090–SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 02100.26.782.2021.2062 
– MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE 02.110–SECRETARIA DE AGRICULTURA 
02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI 02110.20.608.2022.2031 
– MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES ELEMENTOS DE DESPESA: 
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 33.90.39 – OUTROS SERV DE TERCEI-
ROS PESSOA JURÍDICA/3.3.90.39.08.00 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 
VIGÊNCIA: até 30/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 
00099/2022 - 30.03.22 - GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 309.830,00; CT Nº 00100/2022 
- 30.03.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 130.400,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para a prestação dos serviços de manutenção em equipamentos médicos deste Município; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - R$ 477.736,00.

Aroeiras - PB, 01 de abril de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção em equi-

pamentos médicos deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.2004.1039 – ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02060.10.301.2010.2011 
– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – 
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MÓVEL 
URGÊNCI – FINANCIAM MUNICIPAL 02060.10.302.2011.2040 – AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA 
SAÚDE MENTAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO 
COVID–19 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 
02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN – FINANCIAM UNIÃO/ESTAD 
02070.10.302.2011.2035 – ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS 
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
01/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00103/2022 
- 01.04.22 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORA-
TORIAL LTDA - R$ 477.736,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00028/2022
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 DV00028/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEIXE (POSTA ESPADA) CONGELADO EM EMBALAGEM DE 1 
KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA 
SEMANA SANTA DO ANO 2022 DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL – PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTI-
GRANGEIROS LTDA - R$ 15.373,50.

Alcantil - PB, 06 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXE (POSTA ESPADA) CONGELADO EM EMBALAGEM DE 1 

KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO 
DA SEMANA SANTA DO ANO 2022 DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00028/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER 
AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00066/2022 - 06.04.22 - AGROFRIOS COMERCIO DE 
FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA - R$ 15.373,50.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00002/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. O Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, comunica que, a sessão pública para abertura dos envelopes 
de documentação de  Habilitação será realizada no dia 13/04/2022, às 09:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 993324822. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 06 de Abril de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0014/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA NO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 08/04/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 25/04/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/04/2022 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/04/2022 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 06 DE ABRIL DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0012/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE 

PÃES, SALGADOS E BOLOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, 
ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA – PB. ENDEREÇO 
ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.
COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 08/03/2022, ÀS 16H00MIM; 
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/04/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: 26/04/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
26/04/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUIN-
TES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.
PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 06 DE ABRIL DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0013/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO-

LINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E 
MÁQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, SEJAM LOCADOS, CONTRA-
TADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADE PÚBLICA E DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA – PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 08/04/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 24/04/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/04/2022 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/04/2022 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 06 DE ABRIL DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
FORMA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO– HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE BELÉM–PB NO EXERCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC E HOSPITALARES LTDA 
- R$ 64.556,00; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 15.504,90; EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 163.302,90; NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EI-
RELI - R$ 9.664,70; NNMED DISTRIB. IMP. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 24.618,80; 
ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 97.753,80.

Belém - PB, 06 de Abril de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VI LIMEIRA. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCA-
COES LTDA - Valor: R$ 97.730,51.

Ordem de classificação:

Participantes Vl. Total Class. 

GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA 97.730,51 1

COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 100.423,46 2

DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 106.517,72 3

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 06 de Abril de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 0002/2022

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM torna público o resultado 
do julgamento do Recurso Administrativo protocolado por parte da empresa D I T CONSTRUCOES, 
IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI, mediante TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022que tem como 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TIPO l), BELÉM/ PB. Da análise do recurso à vista das normas 
estabelecidas no ato convocatório, como também, no parecer jurídico, DECIDE pelo DEFERIMEN-
TOdo recurso apresentado, assim sendo a Empresa encontra-se HABILITADA para a próxima 
fase do processo.Os autos do processo licitatório encontram-se em poder da comissão onde os 
licitantes poderão obter vistas. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de contrarrecursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 20/04/2022, às 13:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.

Belém - PB, 06 de abril de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 0003/2022

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM torna público o resultado 
do julgamento do Recurso Administrativo protocolado por parte da empresa D I T CONSTRUCOES, 
IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI, mediante TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022que tem como 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES 
DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO PROIN-
FÂNCIA, TIPO B, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE, BELÉM/ PB. Da análise do recurso à vista 
das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, no parecer técnico, DECIDE pelo 
INDEFERIMENTO do recurso apresentado, assim sendo a Empresa encontra-se INABILITADA para 
a próxima fase do processo. Os autos do processo licitatório encontram-se em poder da comissão 
onde os licitantes poderão obter vistas. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em 
não havendo interposição de contrarrecursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 20/04/2022, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.

Belém - PB, 06 de abril de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 10007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE 0.301.3011.3002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 211.000001 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 214.000001 Transferência de Recur-
sos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 60701/2021 - 05.01.22 - NEUSA REGINA BATISTA 
NOGUEIRA - ME - R$ 77.880,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10003/2022. 

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3011.3003 – MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 600 – 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 60301/2022 
- 18.03.22 - EDUARDO BRUNO MELO ALVES - R$ 118.864,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 10003/2022, Processo Administrativo nº220214PP10002
 Pregão Presencial10003/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, 

CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
- EDUARDO BRUNO MELO ALVES.
CNPJ: 19.578.769/0001-10.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.
Valor: R$ 118.864,00.
OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE PNEUS:VIGÊNCIA 

18/03/2022 a 18/03/2023.
Caraúbas, (PB), em 18 de março de 2022.

WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 00006/2022, Processo Administrativo nº220214PP00006
, Pregão Presencial nº 00005/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

- PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
- EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458.
CNPJ: 19.578.769/0001-10.
Item(s): 1 - 5 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 32 - 33 - 34 - 35.
Valor: R$ 326.780,00.
- L. A. LUCAS & CIA LTDA EPP.
CNPJ: 02.715.816/0001-27.
Item(s): 6 - 9 - 14 - 22.
Valor: R$ 263.594,00.
- PNEUMAX LTDA.
CNPJ: 09.215.807/0001-16.
Item(s): 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 36.
Valor: R$ 820.730,00.
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE PNEUSVIGÊNCIA: 

15/03/2022 a 15/03/2023.
Caraúbas, (PB), em 15 de março de 2022.

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3011.3003 – MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 600 – 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 60101/2022 - 15.03.22 
- AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - R$ 129.700,00; CT Nº 60102/2022 - 15.03.22 - CAYO CESAR 
CONSERVA ALVES - R$ 142.380,00; CT Nº 60103/2022 - 15.03.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PECAS LTDA - R$ 99.700,00; CT Nº 60104/2022 - 15.03.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 162.000,00; CT Nº 60105/2022 - 15.03.22 - WALLISON 
BRAZ DA ROCHA SILVA - R$ 131.400,00.
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 10003/2022, Processo Administrativo nº220214PE10003
 Pregão Presencial10003/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, 

CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
CNPJ: 13.990.321/0001-22.
lote(s): 2 - 4 - 5.
Valor: R$ 129.700,00.
- CAYO CESAR CONSERVA ALVES.
CNPJ: 10.714.416/0001-25.
Lote(s): 7.
Valor: R$ 142.380,00.
- O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.
CNPJ: 02.044.971/0001-69.
Lote(s): 6.
Valor: R$ 99.700,00.
- SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA.
CNPJ: 14.118.455/0001-10.
Lote(s): 1.
Valor: R$ 162.000,00.
- WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA.
CNPJ: 18.421.341/0001-04.
Lote(s): 3.
Valor: R$ 131.400,00. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE 

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CARAÚBAS: 15/03/2022 a 15/03/2023.

Caraúbas, (PB), em 15 de março de 2022.
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-

trônico nº 10003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO 
CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 10301/2022 - 22.03.22 - JOSE MARCONI NEVES 
PROCOPIO 01878121448 - R$ 3.079,00; CT Nº 10302/2022 - 22.03.22 - J.T.A. COMERCIO DE 
ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 80.729,62.

 
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS - PB

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 10004/2022, Processo Administrativo nº220218PE10004
 Pregão Eletrônico 10004/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, 

CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA.
40.876.269/0001-50 
Valor: R$ 1.810,00
- J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME.
21.318.384/0001-65 
Valor: R$ 151.661,50
- JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448.
14.560.187/0001-92 
Valor: R$ 210,00
- KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
41.836.567/0001-80 
Valor: R$ 171,00
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM-

PEZA: 24/03/2022 a 24/03/2023.
Caraúbas, (PB), em 24 de março de 2022.

WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA
Secretária
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-

nico nº 10004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO 
CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 
10401/2022 - 22.03.22 até 24.12.22 - JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 - R$ 
210,00; CT Nº 10402/2022 - 22.03.22 até 31.12.22 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCAR-
TAVEIS LTDA - ME - R$ 151.661,50; CT Nº 10403/2022 - 22.03.22 até 31.12.22 - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 1.810,00; CT Nº 10404/2022 - 22.03.22 até 
31.12.22 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 171,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 10003/2022, Processo Administrativo nº220218PE10003
 Pregão Eletrônico 10003/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, 

CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME.
21.318.384/0001-65 
Valor: R$ 80.729,62
- JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448.
14.560.187/0001-92 
Valor: R$ 3.079,00
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS: 22/03/2022 a 22/03/2023.
Caraúbas, (PB), em 22 de março de 2022.

WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA
Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-

trônico nº 10002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3001.2050 – MANTER AS ATIVIDADES DO PROG AGENTE COMU-
NITARIO DE SAUDE � PACS 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 
do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3007.2052 – MANTER 
AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE – APS – ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 600 
– Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.2054 – MANTER O PROGRAMA PREVINE 
BRASIL 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe-
deral – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTAO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO CUSTEIO 600 – 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3005 – MANTER O PROGRAMA QUALI-
FAR SUS 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 – MATE-
RIAL DE CONSUMO 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.3008.2056 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 10201/2022 - 
14.03.22 - JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA - R$ 120.632,87; CT Nº 10202/2022 - 14.03.22 - J.T.A. 
COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 270,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 10002/2022, Processo Administrativo nº220204PE10002
, Pregão Eletrônico 10002/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, 

CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME.
21.318.384/0001-65 
Valor: R$ 270,00
- JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA.
09.303.454/0001-06 
Valor: R$ 120.632,87
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-

DIENTE: 14/03/2022 a 14/03/2023.
Caraúbas, (PB), em 14 de março de 2022.

WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA
Secretário 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 

nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 GABINETE DO 
PREFEITO 04.121.0042.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 500 . 
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.00 SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇAO GE 04.122.0003.2005 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB 04.122.0005.2009 MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO 12.306.0006.2018 
MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR – PNAE 500 . Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0023.2021 MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) 540 . Transferências 
do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 500 . Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0047.2027 MANTER 
AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE ESCOLA 540 . Transferências do FUNDEB 
– Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.00 SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLICAS E 15.122.0044.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE O P E SERV URBANOS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0010.2033 MANTER O 
CONSELHO TUTELAR 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 08.243.0017.2035 MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0007.2036 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So-
cial – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0017.2039 MANTER AS ATIVIDADES 
DA CASA DA FAMILIA – CRAS 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 09.00 SEC DE TURISMO, CULTURA, 
DESPO 04.122.0014.2041 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, 
DESPORTOS E LAZER 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18.541.0032.1042 MANTER PROJETOS E 
AÇÕES VOLTADOS PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 500 . Recursos não Vincula-
dos de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.00 SEC DE PLANEJAMENTO, COM 
INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 500 . Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 13.00 SEC DE TRANSPOR-
TES 26.782.0025.2048 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 500 . Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT 
Nº 10301/2022 - 07.03.22 - JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 - R$ 13.737,00; 
CT Nº 10302/2022 - 07.03.22 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 
376.636,40; CT Nº 10303/2022 - 07.03.22 - MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 19.935,00.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 00003/2022, Processo Administrativo nº220209PE00003
, Pregão Eletrônico nº 00003/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

- PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCAR-
TAVEIS LTDA – ME.

21.318.384/0001-65 
Valor: R$ 376.636,40
- JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448.
14.560.187/0001-92 
Valor: R$ 13.737,00
- MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA.
31.131.079/0001-13 
Valor: R$ 19.935,00
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS. VIGÊNCIA: 07/03/2022 a 07/03/2023.
Caraúbas, (PB), em 07 de março de 2022.

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 

nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 GABINETE DO 
PREFEITO 04.121.0042.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 500 . 
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.00 SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇAO GE 04.122.0003.2005 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB 04.122.0005.2009 MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO 12.306.0006.2018 
MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR – PNAE 500 . Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0023.2021 MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) 540 . Transferências 
do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 500 . Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0047.2027 MANTER 
AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE ESCOLA 540 . Transferências do FUNDEB 
– Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.00 SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLICAS E 15.122.0044.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE O P E SERV URBANOS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0010.2033 MANTER O 
CONSELHO TUTELAR 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 08.243.0017.2035 MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0007.2036 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So-
cial – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0017.2039 MANTER AS ATIVIDADES 
DA CASA DA FAMILIA – CRAS 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 09.00 SEC DE TURISMO, CULTURA, 
DESPO 04.122.0014.2041 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, 
DESPORTOS E LAZER 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18.541.0032.1042 MANTER PROJETOS E 
AÇÕES VOLTADOS PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 500 . Recursos não Vincula-
dos de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.00 SEC DE PLANEJAMENTO, COM 
INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 500 . Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 13.00 SEC DE TRANSPOR-
TES 26.782.0025.2048 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 500 . Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT 
Nº 10401/2022 - 07.03.22 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPI-
NENSE LTDA - R$ 5.676,15; CT Nº 10402/2022 - 07.03.22 - JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 
01878121448 - R$ 11.472,85; CT Nº 10403/2022 - 07.03.22 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 256.226,35; CT Nº 10404/2022 - 07.03.22 - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 20.963,05.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-

nico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – GABINETE 
DO PREFEITO 04.121.0042.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 02.00 – 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 – MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO 04.122.0005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) 540 – Transferências do FUNDEB – Im-
postos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 541 – Transferên-
cias do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL � MDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0036.2024 – MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA – PROGRAMA SALÁRIO–EDUCAÇAO 550 – Transferência do Salário Educação 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.365.0013.2026 
– MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE MUNICIPAL 540 – Transferên-
cias do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União � VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.365.0047.2027 – MANTER AS ATIVI-
DADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE ESCOLA 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos 
e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências do 
FUNDEB – Complementação da União � VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 06.00 
– SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.0044.2028 – MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS 500 – Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.243.0010.2033 – MANTER O CONSELHO TUTELAR 500 – Recursos não Vinculados de Im-
postos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.243.0017.2034 – MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 660 – Transferência de Recursos 
do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0017.2035 – MANTER O SERVIÇO DE CONVIVEN-
CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2036 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA 
ASSISTENCIA SOCIAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2037 – MANTER O 
PROGRAMA IGD–SUAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
� FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0007.2038 – MANTER AS AÇÕES DO IGD–BOLSA FAMILIA 660 – Transferência de Recur-
sos do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0017.2039 MANTER AS ATIVIDADES DA 
CASA DA FAMILIA – CRAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
� FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0017.2040 – MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2041 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.00 – SEC DE PLANEJA-
MENTO, COM INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 13.00 SEC 
DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Caraubas e: CT Nº 10101/2022 - 09.03.22 - JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA - R$ 338.256,26; CT 
Nº 10102/2022 - 09.03.22 - AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 609,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. 

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO 
04.121.0042.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 02.00 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇAO GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CON-
SUMO 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 04.122.0005.2009 
– MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 500 – Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 
(OUTRAS DESPESAS) 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da 
União – VAAF 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL � MDE 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.361.0036.2024 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA – PROGRAMA 
SALÁRIO–EDUCAÇAO 550 – Transferência do Salário Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0043.2025 – MANTER O TRANSPORTE 
PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 553 – Transferências de Recursos do FNDE Referen-
tes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 571 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 
vinculados à Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.365.0013.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRE-
CHE MUNICIPAL 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação 
da União � VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.365.0047.2027 – MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE ESCOLA 540 – 
Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União � VAAT 3.3.90.30.01 – 
MATERIAL DE CONSUMO 06.00 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 
15.122.0044.2028 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 750 – Re-
cursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico � CIDE 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0010.2033 – MANTER O 
CONSELHO TUTELAR 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0017.2034 – MANTER O 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE AS-
SISTENCIA 08.243.0017.2035 – MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � 
FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0007.2036 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SO-
CIAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2037 – MANTER O PROGRAMA IGD–SUAS 
660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2038 
– MANTER AS AÇÕES DO IGD–BOLSA FAMILIA 660 – Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0017.2039 MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA 
FAMILIA – CRAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � 
FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0017.2040 – MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2041 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.00 – SEC DE PLANEJA-
MENTO, COM INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 13.00 SEC 
DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Caraubas e: CT Nº 60601/2022 - 15.03.22 - EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 - R$ 
326.780,00; CT Nº 60602/2022 - 15.03.22 - L. A. LUCAS & CIA LTDA EPP - R$ 263.594,00; CT Nº 
60603/2022 - 15.03.22 - PNEUMAX LTDA - R$ 820.730,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS DESTA 

MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO 04.121.0042.2002 
– MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 500 – Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 
GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 03.00 – 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FINANÇAS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 04.122.0005.2009 – 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 500 – Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 
(OUTRAS DESPESAS) 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da 
União – VAAF 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL � MDE 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.361.0036.2024 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA – PROGRAMA 
SALÁRIO–EDUCAÇAO 550 – Transferência do Salário Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0043.2025 – MANTER O TRANSPORTE 
PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 553 – Transferências de Recursos do FNDE Referen-
tes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 571 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 
vinculados à Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.365.0013.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRE-
CHE MUNICIPAL 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação 
da União � VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.365.0047.2027 – MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE ESCOLA 540 – 
Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União � VAAT 3.3.90.30.01 – 
MATERIAL DE CONSUMO 06.00 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 
15.122.0044.2028 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 750 – Re-
cursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico � CIDE 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0010.2033 – MANTER O 
CONSELHO TUTELAR 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0017.2034 – MANTER O 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE AS-
SISTENCIA 08.243.0017.2035 – MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � 
FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0007.2036 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SO-
CIAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2037 – MANTER O PROGRAMA IGD–SUAS 
660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2038 
– MANTER AS AÇÕES DO IGD–BOLSA FAMILIA 660 – Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0017.2039 MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA 
FAMILIA – CRAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � 
FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0017.2040 – MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2041 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.00 – SEC DE PLANEJA-
MENTO, COM INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 13.00 SEC 
DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Caraubas e: CT Nº 60501/2022 - 15.03.22 - AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - R$ 104.700,00; 
CT Nº 60502/2022 - 15.03.22 - CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES - ME - R$ 124.340,00; CT Nº 
60503/2022 - 15.03.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 286.180,00; CT Nº 
60504/2022 - 15.03.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 
243.900,00; CT Nº 60505/2022 - 15.03.22 - WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - R$ 187.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 00005/2022, Processo Administrativo nº220214PP00005
, Pregão Presencial nº 00005/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

- PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
CNPJ: 13.990.321/0001-22.
lote(s): 2 - 9 - 13.
Valor: R$ 104.700,00.
- CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES – ME.
CNPJ: 10.714.416/0001-25.
Lote(s): 1 - 10 - 11.
Valor: R$ 124.340,00.
- O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.
CNPJ: 02.044.971/0001-69.
Lote(s): 3 - 7.
Valor: R$ 286.180,00.
- SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA.
CNPJ: 14.118.455/0001-10.
Lote(s): 5 - 12.
Valor: R$ 243.900,00.
- WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA.
CNPJ: 18.421.341/0001-04.
Lote(s): 4 - 6 - 8.
Valor: R$ 187.800,00.
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MA-

NUTENÇÃO DA FROTAS DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADEVIGÊNCIA: 15/03/2022 a 
15/03/2023.

Caraúbas, (PB), em 15 de março de 2022.
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 
– GABINETE DO PREFEITO 04.121.0042.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO 
PREFEITO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 – MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO 04.122.0005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) 540 – Transferências do FUNDEB – Im-
postos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 541 – Transferên-
cias do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL � MDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0036.2024 – MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA – PROGRAMA SALÁRIO–EDUCAÇAO 550 – Transferência do Salário Educação 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0043.2025 
– MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 553 – Transferências 
de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 571 – Transferências do Estado referentes a Convênios e 
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.365.0013.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – CRECHE MUNICIPAL 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências 
de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Com-
plementação da União � VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.365.0047.2027 – MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE 
ESCOLA 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União � 
VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 06.00 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
E SERVIÇOS URBANOS 15.122.0044.2028 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
O P E SERV URBANOS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 750 – Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico � CIDE 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.243.0010.2033 – MANTER O CONSELHO TUTELAR 500 – Recursos não Vinculados de Im-
postos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.243.0017.2034 – MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 660 – Transferência de Recursos 
do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0017.2035 – MANTER O SERVIÇO DE CONVI-
VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional 
de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2036 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA 
ASSISTENCIA SOCIAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2037 – MANTER O 
PROGRAMA IGD–SUAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
� FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0007.2038 – MANTER AS AÇÕES DO IGD–BOLSA FAMILIA 660 – Transferência de Recursos 
do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0017.2039 MANTER AS ATIVIDADES DA CASA 
DA FAMILIA – CRAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � 
FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0017.2040 – MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2041 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.00 – SEC DE PLANEJA-
MENTO, COM INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 13.00 SEC 
DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ca-
raubas e: CT Nº 60301/2022 - 15.02.22 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, 
RETIFICA E SER - R$ 238.800,00; CT Nº 60302/2022 - 15.02.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PECAS LTDA - R$ 225.800,00; CT Nº 60303/2022 - 15.02.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 272.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 00003/2022, Processo Administrativo nº220125PP00003, Pregão 
Presencial nº 00003/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, CNPJ: 
01.612.638/0001-46, e as empresas: - 

- GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER.
CNPJ: 04.906.156/0001-97.
lote(s): 2.
Valor: R$ 238.800,00.
- O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.
CNPJ: 02.044.971/0001-69.
Lote(s): 4 - 5.
Valor: R$ 225.800,00.
- SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA.
CNPJ: 14.118.455/0001-10.
Lote(s): 1 - 3.
Valor: R$ 272.500,00.
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUI-

NAS PESADASVIGÊNCIA: 15/02/2022 a 15/02/2023.
Caraúbas, (PB), em 15 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 00001/2022, Processo Administrativo nº220204PE00001
, Pregão Eletrônico nº 00001/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

- PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
 AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
39.451.717/0001-95 
Valor: R$ 609,00
- JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA.
09.303.454/0001-06 
Valor: R$ 338.256,26
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

EXPEDIENTE VIGÊNCIA: 09/03/2022 a 09/03/2023.
Caraúbas, (PB), em 09 de março de 2022.

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00– GABINETE 
DO PREFEITO 04.121.0042.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 500 
– Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL 04.122.0003.2005 – 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 – Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 03.00 – 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
04.122.0005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 500 – Recur-
sos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇAO 12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) 540 – Transferências 
do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.361.0023.2023 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL � MDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 06.00 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
E SERVIÇOS URBANOS 15.122.0044.2028 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
O P E SERV URBANOS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.243.0017.2034 – MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 660 – Transferência de Recursos 
do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.243.0017.2035 – MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA 
E FORTALECIMENTO DE VINCULO 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social � FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 08.244.0007.2036 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSIS-
TENCIA SOCIAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 08.244.0007.2037 – MANTER O PROGRAMA IGD–SUAS 660 – Transferência de 
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.244.0007.2038 – MANTER AS AÇÕES DO IGD–BOL-
SA FAMILIA 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08.244.0017.2039 
– MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA – CRAS 660 – Transferência de Recursos 
do Fundo Nacional de Assistência Social � FNAS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 
04.122.0014.2041 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, 
DESPORTOS E LAZER 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.00 – SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST 
E GESTÃO 04.121.0003.2047 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 500 – Recursos não 
Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
13.00 – SEC DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE 
TRANSPORTES 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 60201/2022 - 15.02.22 - A 
SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 81.500,00; CT 
Nº 60202/2022 - 15.02.22 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA 
E SER - R$ 100.000,00; CT Nº 60203/2022 - 15.02.22 - MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 
09378280765 - R$ 69.850,00; CT Nº 60204/2022 - 15.02.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 69.200,00.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de abril de 2022     27Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2022
 Aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Caraubas, Estado da Paraíba, localizada na Rua: Expedicionário Luís Tenório 
Leão - Centro - Caraúbas - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 
001, de 03 de Janeiro de 2018; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00002/2022 que objetiva o registro de preços para: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CARAUBAS - CNPJ nº 01.612.638/0001-46. 

VENCEDOR: GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER
CNPJ: 04.906.156/0001-97
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

CONTRATAÇÃO DE HORAS 
DE SERVIÇOS MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA E RECUPERA-
ÇÃO DE MÁQUINAS PESA-
DAS E TRATORES A DIESEL, 
tais como: serviços de mecânica 
em geral (inclusive serviços de 
diferencial, conversor, caixa 
de marcha, bomba hidraulica, 
cilindro hodraulico, nos siste-
mas de freios, de direção, de 
suspensão, de escapamento), 
serviços elétricos/eletrônicos, 
funilaria, pintura, troca de óleo 
lubrificante do motor, filtro de 
óleo, filtro de ar, anéis veda-
dores, lubrificantes (tais como 
fluído de freio, óleo hidráulico, 
aditivos, etc.) As trocas, quando 
necessárias à consecução dos 
serviços.

Hora / 
Hom 500 200,00 100.000,00

TOTAL 100.000,00
 

VENCEDOR: MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765
CNPJ: 32.006.365/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

CONTRATAÇÃO DE HORAS 
DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E COR-
RETIVA E RECUPERAÇÃO 
DE VEÍCULOS LEVES A GA-
SOLINA/ALCOOL, tais como: 
serviços de mecânica em geral 
(inclusive serviços nos sistemas 
de freios, de direção, de suspen-
são, de escapamento), serviços 
elétricos/eletrônicos, funilaria, 
pintura, troca de óleo lubrificante 
do motor, filtro de óleo, filtro de 
ar, anéis vedadores, lubrifican-
tes (tais como fluído de freio, 
óleo hidráulico, aditivos, etc.) 
As trocas, quando necessárias à 
consecução dos serviços.

Hora / 
Hom 500 139,70 69.850,00

TOTAL 69.850,00
 

VENCEDOR: SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA
CNPJ: 14.118.455/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA 
E RECUPERAÇÃO DE VEÍ-
CULOS LEVES E MÉDIO A 
DIESEL, tais como: serviços de 
mecânica em geral (inclusive 
serviços nos sistemas de freios, 
de direção, de suspensão, de 
escapamento), serviços elétri-
cos/eletrônicos, funilaria, pintu-
ra, troca de óleo lubrificante do 
motor, filtro de óleo, filtro de ar, 
anéis vedadores, lubrificantes 
(tais como fluído de freio, óleo 
hidráulico, aditivos, etc.) � As 
trocas, quando necessárias à 
consecução dos serviços.

Hora / 
Hom 500 138,40 69.200,00

TOTAL 69.200,00
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caraubas firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Caraubas, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA.
CNPJ: 33.538.090/0001-28.
Item(s): 3.
Valor: R$ 81.500,00.
- GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER.
CNPJ: 04.906.156/0001-97.
Item(s): 4.
Valor: R$ 100.000,00.
- MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765.
CNPJ: 32.006.365/0001-10.
Item(s): 2.
Valor: R$ 69.850,00.
- SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA.
CNPJ: 14.118.455/0001-10.
Item(s): 1.
Valor: R$ 69.200,00.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Serra Branca.
 Caraúbas - PB, 15 de Fevereiro de 2022

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 00004/2022, Processo Administrativo nº220209PE00004
, Pregão Eletrônico nº 00004/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

- PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA.
40.876.269/0001-50 
Valor: R$ 20.963,05
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA.
08.158.664/0001-95 
Valor: R$ 5.676,15
- J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME.
21.318.384/0001-65 
Valor: R$ 256.226,35
- JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448.
14.560.187/0001-92 
Valor: R$ 11.472,85
. OBJETOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM-

PEZA VIGÊNCIA: 07/03/2022 a 09703/2023.
Caraúbas, (PB), em 07 de março de 2022.

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Veículos novos, Flex, ano e modelo não inferiores a 2022/2022, 
tipo PASSAGEIRO, capacidade individual para 05 (cinco) passageiros, de primeiro uso, para primeiro 
emplacamento, fabricação nacional, zero quilômetro, destinado a atender às necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS FINANCEIROS: Convênio 29/2021 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cuitegi e 
o Governo do Estado da Paraíba e ORÇAMENTÁRIOS Crédito Especial Lei 609/2022 / INVESTI-
MENTO: 21.600 – 10.301.0004.1042 – 44.90.51 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 55/2022 - 06.04.22 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 124.831,96.

Cuitegi, 06 de abril de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00007/2022

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de refeição tipo 
quentinha e lanche, mediante requisição periódica e conforme cardápio definido – pronta entrega; 
REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Conde - PB, 06 de Abril de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 REVOGAÇÃO 
 Pregão Eletrônico nº 00005/2022

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de lençóis, edredons e toalhas; 
REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Conde - PB, 06 de Abril de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 00008/2022

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: Execução de serviços funerários diversos 
incluindo fornecimento de urna, decoração e transporte para translado; REVOGO o correspondente 
procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Conde - PB, 06 de Abril de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

INTIMAÇÃO DO ATO DE ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2022. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do 

ramo pertinente, para execução dos serviços de construção de unidade escolar com 04 salas de 
aula – Distrito de Estacada. ATO ADMINISTRATIVO: Anulação da licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se 
que do ato de anulação da licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado 
da data desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral 
de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98708–0527.

Curral de Cima - PB, 06 de Abril de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica 
do ramo pertinente, para execução dos serviços de construção de unidade escolar com 04 salas 
de aula – Distrito de Estacada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. Edital: https://
www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 06 de Abril de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00031/2021 
Aos 14 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 

Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape, Estado da Paraíba, localizada na Av Seve-
rino Jorge de Sena - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, nos termos 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 3.555, de 08 de Agosto de 
2000; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apre-
sentada no Pregão Presencial nº 00031/2021 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÕES 
PARCELADAS DE MÓVEIS E ELETROS DIVERSOS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA 
SECRETARIASMUNICIPAL DE SAÚDE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/
ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CUITÉ DE MAMANGUAPE - CNPJ nº 13.099.820/0001-24. CRM COMERCIAL LTDA. CNPJ: 
04.679.119/0001-93.

Item(s): 8 - 9. Valor: R$ 3.447,00. GM COMERCIO E SERVICO LTDA. CNPJ: 40.001.712/0001-
40. Item(s): 13 - 14 - 16 - 18. Valor: R$ 82.259,00. JANDERSON COSTA LEAO LIMA. CNPJ: 
18.379.670/0001-26. Item(s): 5. Valor: R$ 9.600,00.

- THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE. CNPJ: 19.918.905/0001-73. Item(s): 
2 - 12. Valor: R$ 21.996,00. VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI. CNPJ: 35.458.953/0001-82. Item(s): 1 - 3 - 4 - 11.

Valor: R$ 29.606,50.  WW COMERCIAL EIRELI. CNPJ: 19.835.542/0001-02. Item(s): 6 - 7. 
Valor: R$ 16.040,00. Total: R$ 162.948,50. Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Fevereiro de 2022

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV E V, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 
E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO – ME - R$ 92.251,00; 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 32.357,90.

Dona Inês - PB, 22 de Março de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV E V, CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-
PIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Dona Inês: 10.301.2012.2035 Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa 
de Atenção Básica/10.301.0171.2061 Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo – PAB 
FIXO/10.301.0171.2062 Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA/10.301.0171.2109 Manut 
das Atividades do CAPS. 3390.30.99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT 
Nº 00090/2022 - 23.03.22 - MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 92.251,00; CT Nº 
00091/2022 - 23.03.22 - XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 32.357,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Ofi cial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gênero alimentício 
(feijão carioca), que tem como objetivo a composição de cestas básicas para distribuição gratuita 
aos munícipes que se encontram em situação de vulnerabilidade social deste município. Abertura 
da sessão pública: 09:30 horas do dia 22 de Abril de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas. pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.

Duas Estradas - PB, 04 de Abril de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Ofi cial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP)
 Nº 0010/2022

Objeto: Aquisição parcelada de eletro eletrônicos para atender as necessidades do Hospital 
Municipal e CAPS de Esperança – PB. Considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, Tipo Menor preço por item, tornamos público o extrato da Ata de Registro de Preços, 
referente à licitação supracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma: ANTONIO FERREIRA 
DE LIMA JUNIOR INFORMÁTICA, itens 2,4, valor de R$ 59.633,63 (valor global); DISTRIBUI-
DORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, itens6,17, valor de R$ 5.125,50 (valor 
global); E C MARTINS ME, itens 7,10,11,13, valor de R$ 11.801,50 (valor global); GO VENDAS 
ELETRONICAS EIRELI, item 9, valor de R$ 1.320,10 (valor global);THOMAS JOSE BELTRÃO DE 
ARAUJO FIGUEIREDO - ME, item19,, valor de R$ 175,00 (valor global. Data da assinatura da Ata: 
15/03/2022. Vigência da ata: 12 (Doze) meses. A referida ata na íntegra encontra-se disponível aos 
interessados nos autos do processo. Este resultado foi objeto de publicação prévia nos sites www.
portaldecompraspublicas.com.br. Nobson Pedro de Almeida – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de eletro 

eletrônicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e CAPS de Esperança – PB. NO-
TIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Antonio Ferreira de Lima Junior 
Informatica - CNPJ 14.245.490/0001-09. Distribuidora de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ 
40.876.269/0001-50. e C Martins ME - CNPJ 09.050.124/0001-56. Go Vendas Eletronicas Eireli 
- CNPJ 36.521.392/0001-81. Multforte Comercio e Suprimentos de Informática Ltda - ME - CNPJ 
14.402.647/0001-54. Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque - ME - CNPJ 19.918.905/0001-73. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, no 
horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 05 de Abril de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas 
pesadas e tratores agrícolas que compõem a frota do Município de Esperança, com o fornecimento 
e troca de todas e quaisquer peças, componentes e acessórios novos que se fizerem necessários 
para que os veículos sejam mantidos em perfeitas condições de uso, compreendendo: (a) Servi-
ços mecânicos em geral; (b) Serviços elétrico–eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/direção e 
Assistência; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 367.063,34.

Esperança - PB, 06 de Abril de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
máquinas pesadas e tratores agrícolas que compõem a frota do Município de Esperança, com o 
fornecimento e troca de todas e quaisquer peças, componentes e acessórios novos que se fizerem 
necessários para que os veículos sejam mantidos em perfeitas condições de uso, compreendendo: 
(a) Serviços mecânicos em geral; (b) Serviços elétrico–eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/
direção e Assistência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GB 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 367.063,34.

Esperança - PB, 06 de Abril de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 22 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Tubos 
de concretos e outros para melhor atender as demandas da Administração Municipal. .Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira
 

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 13h00min, do dia 20 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa no 
ramo pertinente para realização de consultas oftalmológicas para melhor atender a população do 
município de Guarabira-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 01 de Abril  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

13h30min (horário de Brasília) do dia 20 de Abril de 2022, através do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições 
parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de 
Saúde, CAPS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, exercício de 
2022.  ( ITENS FRACASSSADOS) 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. 

E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.portaldecompraspublicas.com.br
Guarabira - PB, 05 de Abril   de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, 

destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, até dezembro de 2022, 
conforme especificações detalhada no Anexo I.

CHAMADA PÚBLICA N.º 02-2021
CNPJ NOME HAB/INAB

04.499.351/0001-40 Cooperativa de Produção Agropecuária do Assentamento 
Tiradentes – COOPERAT - LTDA. Habilitada

16.491.781/0001-02 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Bananeiras Habilitada

43.542.415/0001-08 Cooperativa Nordestina – Central de Cooperativas  Agro-
pecuárias Habilitada

Grupo Informal Habilitada

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

 Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por parte dos licitantes em relação ao 
julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública para abertura dos envelopes Pro-
posta de Preços dos referidos projetos será realizada no dia 13.04.2022, às 08h30min, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Antonio André, 
39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 

E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que 
vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira – PB, 04 de Abril   de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que por motivos de adequação as funções administrativas para melhor 
adequação do Edital, a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022, do tipo 
Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PORTA CELULAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
AS MÃES DO MUNICIPIO DE GURJÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO AS MÃES mar-
cada com a Data de Abertura: 13/04/2022 às 10:00h, fica republicada para a Data de Abertura: 
19/04/2022 às 10:00h. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Cópia do Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba 
ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 06 de abril de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE NA FORMA DA RESOLUÇÃO 0004/2015. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 27 de abril 
de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém 
- PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 06 de abril de 2022
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO 

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos da Farmácia Básica para melhor atender 
as demandas da Secretaria Municipal de saúde, exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de 
Consumo 3.3.90.32.01 – Bens, Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 
00085/2022 - 16.03.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
413.570,90; CT Nº 00086/2022 - 16.03.22 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 156.916,00; CT Nº 00087/2022 - 16.03.22 - CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 32.151,00; CT Nº 00088/2022 - 16.03.22 - CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 73.462,00; CT Nº 00089/2022 - 16.03.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 138.134,00; CT Nº 
00090/2022 - 16.03.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 44.758,00; 
CT Nº 00091/2022 - 16.03.22 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 10.319,00; CT Nº 00092/2022 - 
16.03.22 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 110.036,48; CT Nº 00093/2022 - 16.03.22 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - R$ 36.425,00; CT Nº 00094/2022 - 16.03.22 - RDF - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 18.636,00; CT Nº 00095/2022 - 16.03.22 - SUPERFIO 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 46.869,40.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
00013/2022, para o dia 19 de Abril de 2022 às 08:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 19 
de Abril de 2022 às 08:15 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 07:30 as 11:30 
e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, na Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB. Telefone: 
(083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Jericó - PB, 06 de Abril de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06.011/2022

Chave CGM: WTR0-QCL2-WF9B-54AX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI-

MENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131722.
Considerando que, dia 21 de abril, é feriado nacional, não havendo expediente no órgão, conforme 

item 3.1.1, do edital, a sessão fica adiada para o dia 22 de abril, às 09:00 horas. 
João Pessoa, 06 de abril de 2022.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06.009/2022

CHAVE GGM: W5PS-7TYQ-YJRA-88RS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-

DIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081457.
A pregoeira responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que 

a sessão pública definida para o dia 07/04/2022 às 10:00h fica adiada para o dia 25/04/2022 às 
09:00h, tendo em vista alterações no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

O Novo Edital ficará disponível a partir do dia 07/04/2022, nos locais abaixo informados:https://
seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. 

João Pessoa, 06 de abril de 2022.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO

OMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Presidente da CPL tornar público o julgamento 

do recurso protocolado no dia 05/04/2022, través do endereço eletrônico www.pmllicitacoes@gmail.
com, destinado para Sr. Jacé (Presidente da CPL), enviada pela licitante: Bellfort Construtora Ltda, 
CNPJ: 29.495.357/0001-70.A Recorrente na sua peça recursal (constante nos autos) em citasse 
requer, outrossim, que seja retificação o julgamento da habilitação (TP Nº 005/2022) para que seja 
declarada pela CPL como licitante habilitada, por não concordar com o analise do Setor de Enge-
nharia deste Município, referente ao item 8.4 letra “b” do instrumento convocatório.Conclusão do 
julgador:Por todo o exposto, pugna este julgador que os argumentos apresentados pela Recorrente 
em sua peça recursal são capazes de retificar o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
005/2022, desta formajulgoDeferidoo pedido.Decidoque será retificado o julgamento do julgamento 
da habilitação onde será declarado como licitante habilitada a pessoa jurídica: Bellfort Construtora 
Ltda, CNPJ: 29.495.357/0001-70.Comunico que logo após decorrido o prazo para interposição de 
recurso contra a retificação do julgamento de habilitação, será marcada a sessão pública visando 
a abertura dos envelopes propostas de preços. 

Livramento-PB, 04 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
A Prefeitura de Livramento /PB, vem através de seu Presidente da CPL e nos termos do Art. 

109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição 
de Recurso Administrativo contra o julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 005/2022, 
protocolado no dia 05/04/2022 através do endereço eletrônico: pmllicitacoes@gmail.com, pela 
pessoa jurídica: Bellfort Construtora Ltda, CNPJ: 29.495.357/0001-70. Informação da CPL para 
os licitantes: Fica suspenso por tempo indeterminado a Sessão Pública (abertura dos envelopes 
proposta de preços) que seria realizada às 10h:30min (dez horas e trinta minutos) do dia 12/04/2022, 
para maiores informações os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn 
(oito horas) às 12h:00mn (doze horas). Cópia do recurso: Poderá ser retirada através do endereço 
eletrônico wwwprefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento-PB, 05 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve Adjudica o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, que tem 
objetivo a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços em forma de locação mensal de 
veículos, para fica serviços da municipalidade através das diversas Secretarias, conforme termo de 
referência. E com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es): Em 1º lugar: Bomsucesso Construções e Serviços Ltda, com o 
valor total R$ 1.012.8000,00; Em 2º lugar: Covale Construções e Serviços Eireli, com o valor total 
R$ 1.023.600,00; Em 3º lugar: Ultra Soluções e Serviços Ltda, com o valor total R$ 1.058.604,00; 
Em 4º lugar: SS Locações e Serviços Eireli, com o valor total R$ 1.124.639,76; Em 5º lugar: AKS 
Construções Serviços e Locações Eireli, com o valor total R$ 1.129.920,00. Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 06 de abril de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega- Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, que tem 
objetivo a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços em forma de locação mensal de 
veículos, para fica serviços da municipalidade através das diversas Secretarias, conforme termo de 
referência. E com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es): Em 1º lugar: Bomsucesso Construções e Serviços Ltda, com o 
valor total R$ 1.012.800,00; Em 2º lugar: Covale Construções e Serviços Eireli, com o valor total 
R$ 1.023.600,00; Em 3º lugar: Ultra Soluções e Serviços Ltda, com o valor total R$ 1.058.604,00; 
Em 4º lugar: SS Locações e Serviços Eireli, com o valor total R$ 1.124.639,76; Em 5º lugar: AKS 
Construções Serviços e Locações Eireli, com o valor total R$ 1.129.920,00.

Publique-se e cumpra-se.
Livramento-PB, 06 de abril de 2022.

Ernandes Barboza Nóbrega
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00003/2022
REPUBLICAÇÃO

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Governador Antônio Mariz, 49 - Centro - Matinhas - PB, que por motivos de adequações as funções 
administrativas para melhor adequar o Edital; a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 0003/2022, 
do tipo menor preçovisando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações fu-
turas, para: AQUISIÇÃO COMBUSTIVELcomdata de abertura: 14:00 horas do dia 08 de abril de 
2022Referência: horário de Brasília – DF por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br 
fica republicada a Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 20 de abril de 2022. Referência: 
horário de Brasília – DF, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3637–1041. E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Edital: www.matinhas.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 05 de abril de 2022
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o aquisição de carga de gás 
liquefeito de petróleo (GPL) em botijão 13kg. Data de abertura: 20/04/2022 às 15h30min (Horário 
Local). Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, 
à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 as 18:00 
horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone 
(83) 36371001

Matinhas, 05 de abril de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00011/2022

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus, Câmara e Protetores e realização dos serviços auto-
motivos congêneres destinados à frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Manaíra/
PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25hs do dia 25/04/2022. Data e horário 
do início da disputa: 09:30hs/min do dia 25/04/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 05 de Abril de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 25 de abril de 2022, licitação modali-
dade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
Recuperação e Roço das estradas do Município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e suas alterações e 
demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Manaíra - PB, 06 de Abril de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURA PARA EVENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN-
TIDADES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 
Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 06 de abril de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA: 002/2022

O Prefeito do Município de Mari, Estado da Paraíba; no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por LEI; através da Secretaria Municipal de Educação; TORNA PÚBLICO que se acha 
aberta a CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2022; tendo por OBJETIVO: aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Os Grupos Formais/ Informais, bem como os Agricultores 
Individuais deverão apresentar a documentação para Habilitação e Projeto de Venda até o dia 
29 de abril de 2022 as 10:00hs. Maiores informações e aquisição do edital através do e-mail: cpl.
mari.2017@gmail.com ou no site www.mari.pb.gov.br ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 
146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente de 08h00min as 12h00min.

Mari, 06 de abril de 2022.
Antônio Gomes da Silva

PREFEITO

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00022/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00022/2022, tipo 

menor preços por item, com objeto, Aquisição de pneus e câmara de ar. Abertura dia 20/04/2022 às 
08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@
gmail.com.

Pedra Branca - PB, 06 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00021/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00021/2022, por menor 

preços por item, com objeto, Aquisição de material de construção. Abertura dia 19/04/2022 às 08:30 
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedra-
branca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 05 de abril de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro 

 Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 00013/2022
Objeto: serviços de exames por imagem e consulta médica.
Vencedoras VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME com o valor 

global de R$ 1.033.765,50 (um milhão trinta e três mil e cinquenta reais), a empresa LUCENA E 
CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, com o valor global de 397.259,50 (trezentos e noventa 
e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) e a empresa PERIVALDO AL-
VES DE SOUSA EIRELI com o valor global de R$ 128.624,00 (cento e vinte e oito mil seiscentos 
e vinte quatro reais)

Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei 
10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.

              Pedra Branca-PB, 06 de abril de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº. 00014/2022
Objeto: aquisição de materiais odontológico.
Vencedoras: KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI com 

o valor global de R$ 59.683,04 (cinquenta e nove mil, sessenta e oitenta e três reais e quatro centa-
vos) e PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA – DENTAL CAJAZEIRAS com o valor global 
de R$ 66.627,65 (sessenta e seis mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).  

Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDI-
CAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar termo contratual.

Pedra Branca-PB, 06 de abril de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0008/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina 

Grande e João Pessoa -PB, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa 
POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA com endereço a rua Marechal Deodoro, s/nº - centro – CEP 
58.660-000, Juazeirinho-PB, cadastrada no CNPJ Nº 35.419.936/0001-36, com o valor global de 
R$ 44.090,00 (quarenta e quatro mil e noventa reais)

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 21 de março de 2022

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0008/2022
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de 

Licitação nº 00008/2022, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela contratação direta 
para Aquisição de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina Grande e 
João Pessoa -PB,, a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA  com endereço a rua Marechal 
Deodoro, s/nº - centro – CEP 58.660-000, Juazeirinho-PB, cadastrada no CNPJ Nº 35.419.936/0001-
36, com o valor global de R$ 44.090,00 (quarenta e quatro mil e noventa reais)

 Pedra Branca - PB, em 21 de março de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 0008/2022
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 00008/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA - CNPJ Nº 35.419.936/0001-36.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina 

Grande e João Pessoa -PB, VALOR R$: 44.090,00 (quarenta e quatro mil e noventa reais)
VIGÊNCIA:  31.12.2022.

Pedra Branca - PB, em 22 de março de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico

 nº 00009/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 07.553.129/0001-76
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de softwares de sistemas de con-

tabilidade pública atendendo as necessidades da Prefeitura municipal de Piancó-PB.
Valor global:R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Piancó-PB, 06 de abril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 Ma-
nutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 
02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 
02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 1005 Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação 
de Unidades Escolares 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 
361 1001 2016 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 12 365 1001 2019 Manutenção das 
Atividades da Educação Infantil– 30% 12 361 1001 2022 Manutenção do Ensino Básico – Comple-
mentação FUNDEB–VAAF e VAAT 12 365 1001 2023 Manutenção do Ensino Infantil– Complemen-
tação FUNDEB–VAAF e VAAT 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção 
do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 Manuten-
ção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) Objetivo: Manter a 10 302 1002 
2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 02.120 Secretaria de 
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 02.130 Secretaria de Esporte e 
Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo 
Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço de 
Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família 
e do Cadastro Único–IGDBF 08 244 1003 2051 Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas 
e Projetos do SUAS 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 Recursos 
Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – Saúde 15500000 Transferência do Salário– Educação 15690000 Outras 
Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 
15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 15411070 
Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – 70% 15421030 Transferências 
do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – 30% 16000000 Transferências Fundo a Fundo 
de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00087/2022 - 30.03.22 - ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - ME - R$ 42.478,10; CT 
Nº 00088/2022 - 30.03.22 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 257.459,91; CT Nº 
00089/2022 - 30.03.22 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 51.601,00; CT Nº 00090/2022 - 30.03.22 - UNHA & COR COSMÉTICOS EIRELI - R$ 
6.750,00; CT Nº 00091/2022 - 30.03.22 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 26.175,00; CT 
Nº 00092/2022 - 30.03.22 - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - R$ 
19.000,00; CT Nº 00093/2022 - 30.03.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERI-
DIONAL LTDA - R$ 34.914,00; CT Nº 00094/2022 - 30.03.22 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA 
DE CEREAIS LTDA - R$ 11.478,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
FORNECIMENTO DE ITENS, PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS 
CARENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 
de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 20 de Abril de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 06 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

“Casa Francisco Bezerra Bia”
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Ferreira Raposo, nº 15 - Centro – São João do Tigre - PB, às 16:00 horas do dia 20 de abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para locação de 01 (um) veículo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352-1138.E-mail:sjtigrecamara@gmail.com.
Edital:http://www.camaradesaojoaodotigre.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 05 de abril de 2022.  
Simone Aparecida Rodrigues da Paz

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2022 

OBJETO: Aquisição de luminárias LED para iluminação publica, desta cidade de Solânea/PB. 
Foi inabitada a empresa GUSTAVO XAVIER GARCEZ. Foi considerado vencedor do certame, o 
licitante: CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP - Valor: R$ 27.300,00. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, a Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 05 de Abril de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO - 
FINANCEIRO

TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº00002/2022. PARTES: PREF. MUN. DE 
SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA 
LTDA, CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUND. LEGAL: PREGÃO 
ELETRONICO Nº00014/2021, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAL, O QUE SE REF. 
REALINHAMENTO DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUE FICARÁ 
COM OS SEGUINTE PREÇOS: ETANOL R$ 5,39; ÓLEO DIESEL S10 R$ 6,80; MANTENDO AS 
DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO XXI, DO ART. 37 DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM SUAS POSTERIORES 
E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO E POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de material de expe-

diente para atender a necessidade das secretarias do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça 
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02030.04.122.1003.2005 –02040.04.122.1005.2007 
–02050.12.361.1006.2071 –02050.12.361.2002.2015 – 02050.12.361.2002.2016 
-02070.15.122.1007.2034 –02080.20.122.1008.2038 –02090.08.122.1009.2042 
–02110.10.302.2019.2066 –02110.10.301.2007.2024 –02110.10.301.2007.2083 
–02110.10.302.2019.2067 –02120.08.243.2017.2043 –02120.08.243.2017.2068 
–02130.13.392.2006.2065 –PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal: CT Nº 00031/2022 
- 04.04.22 até 31.12.22 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 187.255,85; CT Nº 00091/2021 
- 23.11.21 até 31.12.21 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 187.255,85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº: RP 00002/2022

A Pref Municipal, nos termos da Lei Federal nº 10.520, nº 8.666, nº 123; Decreto Federal nº 
10.024, nº 00023, de 06 2017; conforme a classificação apresentada no PE nº 00002/2022: Con-
tratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Insumos odontológicos para atender 
a necessidade da Secretaria de Saúde deste Município; resolve registrar o preço, com vigência 
de 12meses, considerados da data de publicação.Integram esta Ata, o Edital PE nº 00002/2022 e 
seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras:APOGEU CENTER COM. DE PROD HOSP 
E MEDIC.02.911.193/0001-68Item:23-63-107-128-133-135-153-170.R$7.916,90-DENTAL COSTA 
PROD. ODONT. LTDA.11.054.242/0001-84 Item:1-2-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-19-24-25-26-27-28-
29-38-40-41-42-47-50-64-65-66-68-71-73-76-77-85-86-87-88-89-90-95-100-101-102-113-115-116-
117-118-122-123-125-130-131-136-140-141-142-157-158-161-167-171-172.R$ 147.864,93 DENTAL 
OESTE EIRELI – EPP.05.412.147/0001-02 Item:43-44-155-175-177.R$11.638,30- DENTEMED 
EQUIP. ODONT. LTDA.07.897.039/0001-00Item:93-96-98-112-114.R$ 24.210,00 - EMIGE MAT. 
ODONT. LTDA.71.505.564/0001-24 Item:18-30-39-45-46-51-80-81-82-94-104-105-111-127-134-
169-178.R$ 13.572,88- IN–DENTAL PROD ODONT, MED. E HOSP. LTDA.07.788.510/0001-14 
Item:3-4-7-16-17-20-21-22-49-52-60-61-62-67-69-70-78-79-83-91-103-106-109-110-119-121-124-
126-129-132-137-139-146-147-148-149-151-152-154-162-165-168-173-174-176.R$ 54.221,79- 
MCN COM. E IMPORT DE PROD CIR LTDA.29.220.512/0001-45 Item:143-159-160.R$10.880,00-
-ODONTOMED COMERCIO DE PROD MED HOSP. LTDA – ME.09.478.023/0001-80 Item: 48-53-54-
55-56-57-58-59-84-97-99-108-138-144-145-150-156-163-164-166.R$31.537,22-ODONTOMEDT/A 
LTDA.27.205.945/0001-04 Item:74-75.R$ 7.644,00- PHARMAPLUS LTDA.03.817.043/0001-52: 
item 72-120. R$ 3.614.00. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Abril de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO 

Prefeito Constitucional 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de Medicamentos da Farmácia básica (Medicações essenciais) 
para atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEU-
TICOS LTDA - R$ 51.134,82; DROGAFONTE LTDA - R$ 59.404,40; EUROMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 170.753,50; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 25.111,00; NMED– Distribuição, importação e exportação de Medicamentos - R$ 103.771,20.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Abril de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 31 - Centro - Santa Rita - PB, às 15:00 horas do dia 20 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objeti-
vando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLTATIVA, SENDO: MATERIAS DE 
EXPEDIENTE, PAPELARIA, ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, DESCARTÁVIES E UTENSÍLOS 
DIVERSOS; MATERIAS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO 
D0 TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Portaria nº 001/2022-GP/22; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações e obtenção do Edital: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço eletrônico. E-mail: slc.cmsr.pb@gmail.com.

Santa Rita - PB, 06 de Abril de 2022
NAPOLEÃO GUERRA NÓBREGA JUNIOR 

MATRÍCULA Nº 1.540
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de exames diversos para a Secretaria de Saúde. Abertura da sessão pública: 09:30 
horas do dia 25 de Abril de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 06 de Abril de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 0KM DO TIPO MINI VAN, MOTOR PO-

TÊNCIA MÍNIMA 1.6, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE 
OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 03.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 2017 1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA 
A SEC. DE EDUCAÇÃO – 4.4.90.52 00 1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
– RECURSOS FEDERAL. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 02401/2022 - 06.04.22 - TAMBORIL 
VEICULOS LTDA - R$ 131.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UM 
VEICULO AUTOMOTOR 0KM DO TIPO MINI VAN, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.6, VENDIDO POR 
UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TAMBORIL 
VEICULOS LTDA - R$ 131.000,00.

São João do Tigre - PB, 05 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00014/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material médico hospitalar 
para as Unidades de Saúde e SAMU do município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do 
recebimento das propostas: até às 09:25 hs/min do dia 22/04/2022. Data e horário do início da dis-
puta: 09:30 horas do dia 22/04/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da 
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 
05 - Centro - São José de Bonfim – PB e através do Portal Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 05 de Abril de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO 

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00015/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para os veículos das diversas 
secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/
PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25hs/min do dia 25/04/2022. Data e 
horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 25/04/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de 
Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na 
Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José de Bonfim – PB e através do Portal Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 06 de Abril de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
ERRATA

Onde ler-se Pregão Presencial nº 019/2022 – Parte 02 Leia-se Pregão Presencial 024/2022
Objetivo:Aquisição parcelada de mochilas e de kits contendo material escolar para atender as 

necessidades da Secretaria De Educação do Município de Serra Grande – PB, conforme especifi-
cações no edital, conforme especificações no edital.

Data da sessão:14 de abril de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município. 
Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura 
Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.php e 
e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 06 de abril de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

ADIAMENTO
O município de São Jose de Espinharas-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público o ADIAMENTO da sessão da referida licitação para Contratação de prestação de 
serviço de limpeza urbana, pequenas construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e 
praças públicas, conforme Termo de Referência e edital. Assim a sessão que estava agendada para: 
às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2022, FICA ADIADA para: ás 10:30 horas do dia 19/04/2022. 
Motivo: Ponto facultativo da repartição. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na  Praça Bossuet 
Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 06 de Abril de 2022.
ROGÉRIA JORDÂNIA DA SILVA ASSIS  

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

Avisode NOVA SESSÂO
PREGAO PRESENCIAL13/2022

Torna-se público que,
NOVA SESSÃO marcada para o dia 26/04/2022 as 9h00m no mesmo local que ocorreu a sessão 

anterior para dar continuidade aos trabalhos do processo.
Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 06-04-2022.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

PREGOEIRA

 Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Vista Serrana

Comissão de Licitação
Aviso de Licitação

Processo Administrativo nº.2022.086/2022
Tomada de Preços nº 002/2022

Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDO E DRENAGEM NO SÍTIO BOQUEIRÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VISTA 
SERRANA – PB, CR 1076263-39/2021 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
conforme termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93.

Reunião: 28 de abril de 2022, as 08hs:30min. 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. Das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 06 de abril de 2022
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

MANDADO DE CITAÇÃO 32/2022
SEE-PRC-2021/01445.

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 034/2022 de 20de janeirode 
2022, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a)servidor (a)Geyse Renata Lima do Nascimento, mat. 186.915-9a fim de apresentar 
DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias  com relação aos fatos que lhe são imputados no 
TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 16:30.

João Pessoa, 04 de abrilde 2022.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI-SEECT/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Registro CGE Nº 22-00358-9

COMUNICADO
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, co-
munica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, no COMUNICADO publicado 
no dia 04/04/2022, onde se lê: “TOMADA DE PREÇOS                     Nº 01/2021”, leia-se:” TOMADA 
DE PREÇOS Nº 01/2022”

João Pessoa, 06 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de abril de 2022 Publicidades

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR 
DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIADE RATIFICAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. 

O  Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de São José dos Ramos/
PB inscrito sobCNPJ:23.064.912/0001-22 neste ato representado pelo seu presidente o  Sr.Eronildo 
Viana da Silva portador do  CPF: 024.375.504.02  NIT:126.64497.56-3residente naRua Sebastião 
José de Lima, Centro, n.º 50 CEP: 58339-000 Município de  São José dos Ramos/PB Convoca 
toda a categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, proprietários ou não, 
incluídos os aposentados ativos e inativos, os assentados, arrendatários cessionários, comodatários, 
extrativistas artesanais, meeiros, parceiros, possuidores ou usufrutuários que trabalhem individu-
almente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma 
família, indispensável à própria subsistência e executado em condições de mútua dependência e 
colaboração, ainda que com a ajuda eventual de terceiros, conforme o  Decreto Lei nº 1.166/71 até 
o limite de 02 (dois) módulos rurais do município de  São José dos Ramos/PB  para Assembleia 
Geral  Extraordinária de Ratificação da Fundação e Alteração Estatutáriaa ser realizada no dia 06 
de Maio de 2022, tendo como local a sede da entidade localizada na Rua José Caxias de Lima 
CEP: 58339-000 Município de São José dos Ramos/PB às 09:00 horas  em primeira convocação 
e às 09:30 horas em segunda convocação com qualquer número de  participantes para tratar da 
seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
a Agricultura Familiar de São José dos Ramos/PB 2) Leitura e aprovação do novo Estatuto social;3) 
Ratificação da eleição, apuração dos votos e posse da atual diretoria e conselho fiscal realizada 
no dia em 25 de julho de 2019 4) FILIAÇÃO ÀFETRAFPARAÍBA CONTRAF BRASIL e àCENTRAL 
ÚNICA DOS TRABALHADORES; 5) Outros assuntos de interesse da categoria

São José dos Ramos/PB  30 demarço de 2022
Eronildo Viana da Silva

Presidente

NORACRYL S.A. FIBRAS ACRÍLICAS DA PARAÍBA
CNPJ nº 09.136.995/0001-97

Convocação
Ficam convocados os Srs. acionistas para uma Assembléia extraordinária, às 10:00 hs. do dia 

22.04.22, à  Rua da República, 138, para deliberar sobre eleição da Diretoria. João Pessoa, 07de 
abril de 2022. A Diretoria. 

POLYNOR S.A. IND. E COM. DE FIBRAS SINTÉTICAS DA PARAÍBA
CNPJ nº 09.126.970/0001-02

Convocação
Ficam convocados os Srs. acionistas para uma Assembléia extraordinária, às 9:00 hs. do dia 

22.04.22, no Km 04 da Rodovia BR-101, João Pessoa,  para deliberar sobre eleição da Diretoria. 
João Pessoa, 07 de abril de 2022. A Diretoria. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Presidente do Sindicato Unificado dos Servidores Públicos Municipais da Região do Brejo- 

SINDSERVM-PB, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 29 do Estatuto Social e tendo em 
vista o disposto nas alíneas a, b, c, d, e, do mesmo Estatuto, convoca os associados efetivos 
do Sindicato para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realiza-se no sede do 
SINDSERVM, na Rua Oséias Gomes, 182 – Centro – Guarabira-PB, CEP: 59200-000, no dia 09 
de abril de 2022, às 08:00h (oito) em primeira convocação com quórum de filiados qualificados ou 
em segunda convocação com qualquer número de filiados, às 08:30h (oito e trinta), para apreciar 
e deliberar sobre as seguintes ORDENS DO DIA: Apresentação do Relatório de atividades do ano 
anterior; Plano de trabalho para 2022; Prestação de Contas 2021;Previsão orçamentária e dá outras 
providências. Contamos com a presença de todos (as)! 

Guarabira-PB, 06 de abril de 2022.

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA Torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação - (Regularização), para 
Estação Rádio Base Telefonia Celular (ERB), site JOP008AT, situado na Rua: Luiz Gonzaga Mendes 
Lira, S/N°, Bairro: José Américo Almeida – João Pessoa/PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade depavimentação da Rodovia PB-
382, trecho: Serra Grande /São José de Piranhas- UF: PB. Processo: 2022-001095/TEC/LI-8384.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 250/2022 em João Pessoa, 09/02/2022 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Implantação de conjunto popular com 42 unidades autônomas – rede de coleta de 
esgoto, Município: Pedras de Fogo – UF: PB. Processo: 2021-008928/TEC/LI-8204.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 324/2022 em João Pessoa, 17/02/2022 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Construção de conjunto habitacional com 50 unidades – sistema de esgoto particular: 
tanque séptico e sumidouro, Município: São José do Sabugi – UF: PB. Processo: 2021-007841/
TEC/LI-8105.

ELIVEL AUTOMOTORES LTDA., CNPJ 54.820.774/0022-12, torna público que requereu a SE-
MAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental, para comércio a varejo de automóveis, 
caminhonetes e utilitários, situado à Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2639 - CEP 58.030-002 - João 
Pessoa - PB.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
PROCESSO Nº 19.000.005955.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00211-8

                                                                                                            João Pessoa, 06 de abril de 2022.
João Cláudio Araújo Soares 

Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021
PROCESSO Nº 19.000.009410.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVER-
SOS (REFRIGERADOR, FOGÃO, TELEVISOR ETC), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA MU-
LHER E DA DIVERSIDADE HUMANA - SEMDH E FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” - FUNDAC, conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 26/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 990882021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019,da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01847-9
João Pessoa, 06 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021
PROCESSO Nº  19.000.010622.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

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

Cadastro da CGE nº 21-02451-8
João Pessoa, 6 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022
PROCESSO Nº 19.000.013989.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE UNIFORME DAS 
TROPAS ESPECIALIZADAS, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00579-0  
                                                                                                            João Pessoa, 06 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 012/2022

REGISTRO Nº 22-00591-3
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M. ANÉSIO LEÃO, EM CAMPINA 

GRANDE/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: 10 de maio de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 06 de abril de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam 
convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia20 de Abril de 2022, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021; b) 
Eleição do conselho de administração para o triênio 2023/2025; c) Eleição da Diretoria para o triênio 
2023/2025; d)Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição 
dos senhores acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. 
João Pessoa - PB, 31 de Março de 2022. A Diretoria.

SAMPA S/A – MARIA PAZ AGRO PASTORIL - CNPJ/MF nº 41.133.406/0001-20 - CAMPINA 
GRANDE – PARAÍBA - EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - Pelo presente, convidamos os 
Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária seguida de Extraordinária, às 
10:00 (dez) horas do dia 06 de Maio de 2022, no escritório administrativo da empresa, sito à rua 
Capitão João Alves de Lira, 742- Prata,  Campina Grande, Paraíba, quando serão tratados os 
seguintes assuntos: I - Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis  
relativas ao exercício social findos em 31.12.2021; II –Fixação de honorários para os adminis-
tradores e  outros assuntos de interesse social. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos 
Senhores Acionistas, que se encontra a disposição dos interessados, no escritório administrativo 
da empresa, no endereço supra citado, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76.  
Campina Grande(PB), 01 de abril de 2022. RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA - Presidente 
do Conselho de Administração.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BANANEIRAS-SISEMBANS
CNPJ 10.331.802/0001-38

COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Eleitoral constituída no dia 26 de fevereiro de 2022, para gerir o processo eleitoral 
do SISEMBANS, atendendo o que preceitua o Estatuto da entidade, para o pleito referente ao 
mandato da Diretoria para o quadriênio 2022/2026 (31/05/2022 a 31/05/2026), vem convocar todos 
os servidores públicos municipais da base territorial de Bananeiras-PB, filiados ao SISEMBANS, em 
dia com as finanças do sindicato e aptos para votarem e serem votados, de acordo com o documento 
supra citado, que se encontra à disposição de todos na sede do Sindicato, para participarem das 
Eleições da entidade representativa, para tanto fazendo saber:

1. Eleição/Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
2. Data: 30 de abril de 2022.
3. Local: Sede do Sindicato, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 10, 1º Andar, Centro, 

Bananeiras-PB.
4. Horário da Eleição: das 08:00H às 16:00H.
5. Prazo para Registro de chapas: 07 (sete) dias corridos após publicação deste edital, con-

forme Estatuto.
6. Documentação necessária, Artigo 29 do Estatuto da entidade:
a. Solicitação de Registro de Chapa devidamente preenchido em 02 (duas) vias; disponível na 

sede. Horário expediente, 07:00H às 11:00H – 13:00H às 17:00H.
b. Ficha de qualificação (individual para cada cargo na chapa), devidamente, preenchida e 

assinada pelo(a) candidato(a); disponível na sede. Horário expediente, 07:00H às 11:00H – 13:00H 
às 17:00H.

c. Xerox da carteira de identidade e contracheque comprovando o desconto da contribuição 
sindical, na forma e prazo estabelecidos no Estatuto da entidade.

7. Prazo para impugnação: 05 (cinco) dias após publicação de homologação das chapas, 
conforme Estatuto.

8. Poderão votar nas eleições para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, os servidores que 
contarem, antes da realização do pleito, com no mínimo 06 (seis) meses de filiação no quadro social 
do sindicato (tomando como base a folha de desconto mensal junto à Prefeitura referente ao mês 
de outubro de 2021); e poderão ser votados, os servidores que contarem antes da data do registro 
de sua chapa, com no mínimo 01 (um) ano de filiação no quadro social do sindicato (tomando como 
base a folha de desconto mensal junto à Prefeitura referente ao mês de abril de 2021); e mais de 
02 (dois) anos no exercício da atividade profissional). (Artigo 6º, alínea “a”; Artigo 43).

9. Concorrendo 02 (duas) ou mais chapas, será declarada vitoriosa a que obtiver 50% (cinquenta 
por cento) mais 01 (um) dos votos válidos e obedecendo demais requisitos, do Artigo 29, § 6º do 
Estatuto do SISEMBANS.

10. Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, seguirá ritual postulado no Artigo 
29, § 7º do Estatuto do SISEMBANS.

Bananeiras-PB, 06 de abril de 2022.
A Comissão Eleitoral

Tonielle Lucena de Moraes-Membro-Presidente
Gilvando Quirino da Silva-Membro-Secretário
Priscila Santos Rodrigues da Silva-Membro

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bananeiras-SISEMBANS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 10, 1º andar, Centro, Bananeiras, PB, CEP 58220-000
email: sisembans@gmail.com
Fone: 083993802358
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