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perigo para saúde

Anvisa quer chá emagrecedor fora
das farmácias e lojas da Paraíba
Órgão reforçou proibição do produto, que teria provocado a morte de enfermeira, junto aos Municípios Página 3
Foto: Reprodução/Wikipedia

Cinzas de vulcão
pintam os céus
de vermelho
Erupção do Hunga-Tonga, no Oceano Pacífico, tem criado um
efeito surpreendente ao amanhecer e ao entardecer na Paraíba,
e ainda não tem hora, nem dia, para terminar. Página 8
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n “Por entre máscaras, também

vamos cuidando das outras
despedidas da minha mãe. Sim,
uma pessoa quando morre, tem
várias despedidas.”
Ana Adelaide Peixoto

Página 10
n “Não tem sentido, hoje em dia,

com a quantidade de cartões
com isenção de anuidade, ainda
possuir um cartão de crédito
pagando anuidade.”

Flávio Uchôa

Banco Central irá
disponibilizar site
exclusivo para consulta
de valores a receber

Instalada em frente à
Reitoria do campus I
da UFPB, a unidade
começou a funcionar
ontem e é exclusiva
para pessoas com
deficiência permanente
ou comorbidades,
portadores de HIV/Aids,
câncer e idosos com
uma ou mais doenças
de base.

Objetivo é evitar que a grande
quantidade de acessos coloque
em risco a página do próprio
BC, como ocorrido no mês
passado, quando a procura
pelo serviço colocou o site
fora do ar. Plataforma que
informa quem tem dinheiro
“esquecido” em contas encerradas
ou referente a tarifas indevidas começa a funcionar no próximo dia 14.
Página 18
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A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA

A 33ª edição do Salão do
Artesanato Paraibano registrou
mais de R$ 1,2 milhão em vendas
e atraiu cerca de 75 mil pessoas
durante os 25 dias de evento,
superando as expectativas dos
organizadores e dos artesãos.
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Editorial
A energia do futuro
A energia solar no Brasil está em franca expansão, apesar de os números relacionados a esse uso ainda serem pouco expressivos: de acordo com
a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, dos mais de 89 milhões de consumidores de eletricidade do país, apenas 1,1% faz uso da fonte solar para produzir energia limpa e renovável, o que corrobora a ideia
de que o Brasil ainda está atrasado em relação a outras nações na utilização dessa tecnologia.
Há um conjunto de razões que contribui para que o uso da energia fotovoltaica não tenha atingido patamares maiores no país, que, comprovadamente, tem um grande potencial nesse particular. Um deles está diretamente ligado à falta de empenho maior do Executivo federal e do próprio
Congresso para catapultar o incentivo às energias limpas.
Um fato que comprova que há uma certa lentidão nos processos decisórios é que somente recentemente, no início deste mês, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 271/21, que ratificou os
termos do acordo sobre a energia solar firmado pelo governo brasileiro,
em Nova Delhi, na Índia, em 2016, o chamado Aliança Solar Internacional
(ASI). Ou seja, apenas seis anos depois foi tomada a iniciativa de confirmar os termos estabelecidos pela ASI, cujo objetivo é justamente auxiliar
os países-membros na difusão e, portanto, na expansão da energia solar.
Esse acordo será fundamental para que o Brasil se coloque em melhor
posição no ranking de uso de energias renováveis, sobretudo a fotovoltaica, que tem tudo para ser a energia principal do futuro, ainda mais num
país como o Brasil, onde a incidência solar dura praticamente o ano todo.
Integrado ao ISA, o país terá a oportunidade de fazer ações coordenadas
com os países-membros, facilitando o acesso a financiamento, tecnologias,
inovação, pesquisa e desenvolvimento, assim como capacitação.
Importante destacar que as ações dos governos estaduais têm um papel
fundamental no crescimento da energia solar. Nesse particular, a Paraíba
tem feito esforços significativos. Ainda no ano passado, o Governo do Estado anunciou a instalação da primeira fábrica de painéis solares do estado, gerida pelo grupo Balfar Solar, em João Pessoa, que se tornará a maior
e mais moderna fábrica do segmento da América Latina. E também confirmou a instalação do Complexo Solar Santa Luzia, que será operacionalizado pelo grupo Rio Alto, em Santa Luzia e São Mamede, se constituindo como o maior parque já instalado no Brasil.

Artigo

Sitônio Pinto

sitoniopinto@gmail.com | Colaborador

Língua de peba (II)
Ao longe, avistou a vila. A Matriz do
Bom Conselho, onde se batizara e casara, o açude velho, o arruado.
Riscou a besta na primeira bodega da
entrada da rua.
— Bons dias, seu Quinca. Bote uma.
— Bons dias, seu Elias. Na rua dia
de hoje?
— Vim buscar uma encomenda.
Elias engoliu a lapada, cuspiu, tirou o
pé-de-burro apagado de trás da orelha,
riscou o isqueiro de pederneira dentro
do chapéu. Soltou a baforada.
— Bote outra, seu Quinca.
— Tem sinal de chuva na Escorregada?
— O sinal é ruim. A jurema preta
florou.
— Afe, seu Elias. Será que vamos ter
Seca?
— A jurema preta florando é na certa. Bote mais outra, seu Quinca. E o novo
inspetor?
— É Luiz Carlos, autoritário como o
tio. Mas bota ordem na vila, como o velho Teotônio botava.
Elias não gostou da resposta. Não
achou que tomar sua faca fosse botar ordem, nem numa noite de São João. Pagou
as três lapadas e saiu na besta, no giro da
casa do velho Teotônio Carlos, a cachaça botando mais fogo na fogueira do seu
peito. Ele, um homem de moral, ser desarmado pelo velho Teotônio Carlos, um
inspetor de quarteirão metido a besta.
Enfim chegou à casa do velho. Apeouse e botou a cara na porta:
— Seu Teotônio?
O velho saiu lá de dentro:
— O que deseja?
— Tá me conhecendo, seu Teotônio?
Sou Elias da Escorregada. O senhor tomou
uma faca minha numa noite de São João.
— Tou lembrado.
— Agora vim buscar.
— Vosmecê conhece a faca?
— Conheço, sim senhor.
— Então entre e espere aqui na sala.
Teotônio Carlos entrou no quarto das
selas, pegou um surrão velho e trouxe
-o para a sala. Abriu a boca do saco de

couro e despejou uma grosa de facas no
chão. Eram facas de toda qualidade: pajeuzeiras largas, pajeuzeiras finas, tipo
línguas-de-pebas, quicés, trinchetes, punhais abaulados, com um risco ao longo
da lâmina, punhais de três quinas, facas
guiadas, facas de dois gumes.
— Qual é a sua faca?
— É aquela ali!
O velho Teotônio pegou no cabo da
faca, arrastou a lâmina já colada no couro. Pisou na lâmina fina e puxou o cabo
para cima, quebrando a medonha pajeuzeira língua-de-peba, uma lâmina
de doze polegadas de comprimento por
menos de uma de largura, terminando
numa ponta de espada, mais fina que
ponta de chifre de veado. Faca de cabra
mal-intencionado.
O velho encarou o bafo dos olhos espantados de Elias:
— Como autoridade, tomei; como homem, quebrei. Agora, cabra, vamos pegar duas facas dessas para ver as tripas
um do outro!
Elias engoliu o ressaibo do sabor da
cana e saiu sem tinir as esporas, a língua na bainha, a faca e a alma partidas.
Um dia, Teotônio Carlos lhe pagaria
o novo e o velho.
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A natureza procurando espaço
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Amai-vos uns aos outros
Felizmente, nunca desenvolvi sentimentos
racistas. Sempre entendi a humanidade como
a raça humana, onde todos são iguais perante Deus. Assim fui orientado pelos meus pais
para quem a cor da pele nada significava no
julgamento ou no tratamento que deveríamos
oferecer aos nossos semelhantes, fossem negros, brancos, pardos, de qualquer origem ou
nacionalidade.
Na minha infância, criado por uma babá
negra, a Iracema, de nariz afilado e cabelo pixaim, que eu muito amava, tinha amigos de
todos os gêneros. Um deles, era o “Pelé”, que
frequentava regularmente a minha casa, onde
jogávamos bola no quintal e nos tratávamos
como irmãos. Levava-o comigo sempre, até
mesmo para o aristocrático Iate Clube do Rio
de Janeiro, onde tinha livre acesso pelo prestígio do meu pai, então ministro da Justiça, e
chegávamos sob olhares curiosos dos associados da agremiação que reunia a fina flor da sociedade carioca.
Certa vez, estávamos lá, brincando no parque aquático, quando fui interpelado por um
funcionário do clube que me advertiu que
“não era permitida a presença de empregados
na piscina”. Tive que explicar a ele que o Pelé
era apenas meu amigo, além, naturalmente,
de meu convidado. Mas fiquei tão constrangido e revoltado que preferi ir embora, bastante
desapontado e ferido em minha sensibilidade.
Faço essa introdução para comentar episódios que chocaram o mundo na semana que
passou, revelando o ambiente de hostilidade
e intolerância em que vive o país. Na primeira
cena, três homens promoveram o linchamento impiedoso do jovem Moïse Kabagambe, um
imigrante congolês que veio para o Brasil fugindo da violência, e que veio encontrá-la justamente aqui, através da forma mais estúpida
e covarde, vítima da barbárie e da crueldade.
“Perdi o controle e quis extravasar a minha raiva”, justificou um dos agressores que desferiu
várias pauladas no corpo inerte de Moïse, que
já estava ao chão, praticamente desfalecido.
No segundo ato, algumas horas depois, um
cidadão negro retornava à sua casa, após um
dia de trabalho intenso, ansioso para encontrar a família, quando foi abatido, friamente,
por três tiros disparados por um vizinho que

“

Tive que
explicar a ele
que o Pelé era
apenas meu
amigo
Abelardo Jurema Filho

alegou tê-lo confundido com um assaltante.
Não perguntou quem era; não permitiu que se
identificasse; não mandou que erguesse os braços, muito menos quis saber se estava armado:
simplesmente fuzilou o homem que , aos seus
olhos, pelo tom da pele, lhe parecia um bandido perigoso e mal-intencionado. “Não tinha a
intenção de matá-lo”, disse o assassino.
Esses dois episódios, que causam indignação e revolta, formam o retrato do sentimento racista, xenófobo e discricionário que tem
tomado conta dos brasileiros, alimentado, sobretudo, pelas redes sociais, que se tornou um
instrumento de disseminação do ódio e de
conceitos nocivos e aviltantes que corroem e
destroem o coração das pessoas, que passam
a se julgar melhores do que as outras e agridem
e discriminam os seus semelhantes pela sua
cor, preferência ideológica, pela sua origem, e
não pelo seu caráter.
Além de aguardar a decisão da Justiça, com
a punição exemplar desses criminosos que não
merecem complacência, o que se espera é que
fatos como esses despertem a necessidade de
voltarmos nossa atenção para as palavras do
Criador, sempre necessárias para que restaure em todos nós o sentimento cristão da solidariedade, do amor, do acolhimento, da compaixão e do fim de qualquer tipo de preconceito.
- Amai-vos uns aos outros, é o que diz o
Senhor.
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“50 ervas emagrecedor”

Órgão acionou vigilâncias sanitárias municipais para recolherem o produto
A Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa/
PB) reforçou às Vigilâncias
Sanitárias Municipais (Visas)
o alerta da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) nº 02/2022, que trata da
proibição, desde 2020, do produto “50 Ervas Emagrecedor”,
apontado como possível causador da morte da enfermeira Mara Abreu, de 42 anos de
idade, fato ocorrido na quintafeira, 3 de fevereiro, no Hospital das Clínicas, em São Paulo.
O documento foi encaminhado às Visas municipais.
“Nós estamos alertando
as Visas municipais a observarem se o “50 Ervas Emagrecedor” está sendo comercializado em farmácias ou lojas de
produtos naturais na Paraíba
e que, no caso de o mesmo ser
encontrado pelas equipes de
fiscalização, que seja retirado imediatamente do mercado, tendo em vista se tratar de
produto cuja comercialização,
a distribuição, a fabricação, a
propaganda e o uso está proibida no Brasil desde 2020, por
não estar regularizado junto
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo comercializado, portanto,
de forma clandestina”, informou o diretor-geral da Agevisa/PB, Geraldo Moreira de
Menezes.
Geraldo Moreira observou que as ações de fiscalização relacionadas ao produto
se aplicam a quaisquer estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive
eletrônicos, que comercializem ou divulguem o produto no país. Ele explicou que a
venda de produtos clandestinos pela internet é fiscalizada pela Anvisa, que atua junto às plataformas de comércio
eletrônico para coibir a venda
irregular destes e que também encaminha as informações sobre o comércio irregular para os órgãos com poder
de investigação, considerando que a venda de produtos

Foto: Reprodução internet
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O produto não pode
ser classificado
como alimento,
ou mesmo como
suplemento
alimentar, por
conter ingredientes
que não são
autorizados para o
uso em alimentos

Enfermeira Mara Abreu, de 42 anos, morreu após usar o produto

proibidos pode ser considerada crime.
Quanto à venda desses produtos em lojas físicas, como
farmácias e lojas de produtos
naturais, por exemplo, Geraldo
Moreira explicou que a responsabilidade pela fiscalização é
das Vigilâncias Sanitárias locais de cada município.
Sem classificação
Conforme descrito no
alerta da Anvisa, o produto
“50 Ervas Emagrecedor” não
pode ser classificado como alimento, ou mesmo como suplemento alimentar, por conter

ingredientes que não são autorizados para o uso em alimentos. “Entre esses componentes estão o chapéu-de-couro,
cavalinha, douradinha, salsaparrilha, carobinha, sene,
dente-de-leão, pau-ferro e centella asiática, que são espécies
vegetais com autorização para
uso somente em medicamentos, como fitoterápicos, e não
em suplementos alimentares”,
explicou a Anvisa.
Ainda conforme o alerta
da Anvisa, foram publicadas
duas medidas que proíbem
a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propa-

ganda e o uso do produto “50
Ervas Emagrecedor”, sendo
também determinada a sua
apreensão e inutilização.
O motivo das proibições,
segundo o alerta encaminhado às Visas municipais pela
Agevisa/PB, foi a comprovada divulgação e comercialização dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na
Anvisa, fabricados por empresa que não possui autorização
de funcionamento na agência para fabricação de medicamentos, em desacordo com
os artigos 12, 50 e 59 da Lei
6.360/1976.

Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Wilson Filho sobre pesquisa:
“Demonstra que a Paraíba
está no caminho certo”

A primeira pesquisa de intenção de voto para governador da
Paraíba registrou uma ampla
vantagem de João Azevêdo (Cidadania) em relação aos outros
nomes que estão postos como
possíveis pré-candidatos. Se
a eleição fosse agora, o governador teria 40,7% dos
votos, de acordo com a pesquisa Datavox, encomendada pelo Portal PB Agora.
Em seguida, nessa ordem,
viria o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), com
14,2%, e o senador Veneziano Vital (MDB), com 6,6%, respectivamente, em segundo e terceiros lugares. O ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT), ficou com 5,9%,
seguido por Nilvan Ferreira (PTB), com 3,2%, e a vice-governadora Lígia Feliciano (PDT), com 1%. O líder do governo na ALPB, deputado Wilson Filho (sem partido), comentou os números: “Tomamos conhecimento do resultado
com muita humildade. Isso demonstra que a Paraíba está
no caminho certo, com uma gestão fortalecida na base
do diálogo e que pensa diariamente em melhorar, cada
vez mais, a qualidade de vida dos paraibanos. A Paraíba está reconhecendo o trabalho sério de João Azevêdo”,
afirmou, ressaltando que o governador “já demonstrou
que tem compromisso com o desenvolvimento de nosso
Estado, de forma responsável e com um olhar humano”.

PT e PSB: SP é entrave à federação
Presidente do PSB na Paraíba, o deputado federal
Gervásio Maia ratifica que existem empecilhos
para a efetivação da federação envolvendo o PT,
o PCdoB e o PV. O principal empecilho está em
relação a São Paulo, estado em que o PT não quer
abrir mão da candidatura de Fernando Haddad,
enquanto o PSB quer lançar Márcio França. Há
entraves também em Pernambuco, no Rio Grande
do Sul e no Espírito Santo.

Eleições: no ‘pacote’ das federações

Saiba mais...

r De acordo com o Alerta 02/2022/Anvisa, “qualquer produto com propriedades
terapêuticas, por exemplo, com a promessa de emagrecimento, só pode ser
comercializado no Brasil com autorização da Anvisa, e esse comércio só pode
ocorrer em farmácias ou drogarias, já que substâncias com propriedades
terapêuticas são consideradas medicamentos”.
r Produtos sem registro na Anvisa não oferecem a garantia de eficácia,
segurança e qualidade exigida para produtos sob vigilância sanitária. Sem
esses requisitos mínimos, os produtos irregulares representam um alto risco de
dano e ameaça à saúde das pessoas.
r Deve-se desconfiar de produtos com promessas milagrosas, que prometem
emagrecimento fácil ou qualquer outro tipo de ação de tratamento, cura ou
prevenção de doenças.
r Todo produto com ação terapêutica precisa estar regularizado na Anvisa como
medicamento.

Circuito Verão Jovem

Fundac encerra projeto com entrega de certificados
Duas atividades encerraram a quinta edição do Circuito Verão Jovem da Fundação Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” (Fundac): a certificação da oficina
de design de sobrancelhas e
de maquiagem, no Centro de
Atendimento Socioeducativo
Rita Gadelha, e a apresentação do Ala Ursa Acorde Várzea Nova, no Centro Educacional do Jovem (CEJ).
A oficina de sobrancelhas
e maquiagem foi ministrada
pelo instrutor de maquiagem
profissional Romilson Rodrigues, durante 12 dias do Circuito Verão Jovem e encerrou
com a certificação de duas socioeducandas que cumprem
medidas socioeducativas no
Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha.
Segundo o ator e professor Romilson, esse é o quarto
ano que ele ministra cursos
profissionalizantes na unidade socioeducativa feminina da Fundac e a cada ano

Informe

Foto: Divulgação

Agevisa orienta sobre
proibição de produto
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os resultados são sempre os quiagem profissional há 12
melhores. “Esse ano, a ati- anos e com sobrancelhas há
vidade teve uma diferença, 3 anos.
após o curso de maquiagem
Para Hozana Santos, dias alunas reretora do
ceberam cerRita Gadetificado prolha, o Cirf ission a l e
cuito Verão
também se
é uma oporfor m a ra m.
tunidade de
Isso mesmo,
impedir que
fizemos pela
o ócio tome
Desenvolvido pela
primeira vez
conta do dia
Fundac, o Circuito Verão
a formatura
a dia dos soJovem
busca
preencher
das meninas
cioeducanque deram
dos, durante
a lacuna das férias
um show”,
o recesso esescolares
dos
jovens
disse.
colar. “Conem cumprimento de
“O prinseguimos
cipal objetiperceber a
medidas judiciais
vo do curmelhora na
so de design
sociabilizade sobranceção entre as
lhas e de masocioeduquiagem é fazer com que as candas e na interação com as
alunas comecem a buscar no- agentes socioeducativas, além
vos horizontes e, para elas, de ampliar as perspectivas de
cursos como esses as fazem futuro desses jovens, inserinpensar e refletir sobre dias do-os em cursos preparatómelhores”, acrescentou o ins- rios para o mercado de trabatrutor, que trabalha com ma- lho”, comentou.

O projeto

A diretora destacou que as
aulas de maquiagem e design
de sobrancelhas despertaram
o interesse das adolescentes
ao ponto delas acompanharem as atividades com empolgação. “É um estímulo e oportunidade para ajudar a traçar
novos caminhos e a construir
uma nova realidade. Outro
ponto positivo observado é o
aumento da autoestima das
adolescentes que, com isso,
elevam também a autoconfiança. Isso reflete positivamente na forma como veem
o mundo e na busca por seus
objetivos”, observou Hozana.
Uma das socioeducandas
do Rita Gadelha comentou
que aproveitou bastante o circuito. “Gostei muito das aulas
de maquiagem, sobrancelha,
teatro e vôlei, e também do cinema com o professor Orlando, que faziam a gente não se
sentir sozinha. Foi muito importante aprender isso tudo
aqui e, melhor ainda, saber
que vou poder trabalhar com
os cursos que a gente fez”.

Gervásio Maia, em entrevista a uma rádio, fez uma
pontuação pertinente: como ficariam as candidaturas natas nos estados, se a federação seja efetivada? Ele citou o caso de Recife, onde o prefeito
João Campos (PSB) certamente será candidato à
reeleição – como as federações têm quatro anos de
duração, as eleições municipais precisam entram
nesse ‘pacote’. “Nessa situação, o que prevaleceria?”, indagou.

“Poderemos ser a maior bancada da AL”
O deputado Anísio Maia (PT) enxerga como positiva
a formação de uma federação entre os partidos de
esquerda e também aponta o estado de São Paulo
como o principal obstáculo à sua efetivação. Porém,
ele acredita que as divergências regionais serão
superadas e projeta a possibilidade de a federação na Paraíba formar uma bancada majoritária
na ALPB: “Poderemos ser a maior bancada. Essa é
uma possibilidade real”, argumentou.

Uma homenagem
muito polêmica

Covid: aumento
vertiginoso em JP

A pergunta a ser feita é:
qual a contribuição do
astrólogo e escritor Olavo de Carvalho ao Brasil? E a Campina Grande, em particular? Pois
bem, o vereador Waldeny Santana (DEM)
protocolou dois projetos
de lei na Câmara Municipal para homenagear
o guru bolsonarista. Os
projetos dão seu nome
a uma praça e uma rua
da cidade. Para a líder
da oposição, Jô Oliveira
(PCdoB), trata-se de
uma “homenagem meramente ideológica”.

Secretária de Saúde de
João Pessoa, Margareth Diniz, alerta para o
crescimento vertiginoso
de casos de Covid-19
na cidade, que resultou
na ocupação de mais
de 80% dos leitos de
enfermaria e de UTI.
Ela confirmou que a
maioria dos que vieram
a óbito, em torno de 90%,
são pessoas que não se
vacinaram ou estavam
com o ciclo vacinal incompleto. A secretária
projeta que o pico da
doença será no mês de
em março.

Marcelo Queiroga poderá ser
convocado de novo pelo Senado
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, poderá
ser novamente convocado pelo Senado para dar
explicações a respeito do enfrentamento à pandemia de Covid-19, neste período em que há um
recrudescimento da doença no país. Requerimento
nesse sentido foi protocolado, na Comissão de
Direitos Humanos (CDH), pelo senador Randolfe
Rodrigues (Rede), que também solicita convite para
o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
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em guarabira

Memorial terá acesso recuperado
Governador anunciou ontem licitação para a obra que vai asfaltar a pista que leva à estátua de Frei Damião
Ítalo Arruda

Especial para A União

O governador João Azevêdo anunciou, ontem, por
meio das redes sociais, a
autorização do processo licitatório que viabilizará o
asfaltamento do acesso ao
Memorial Frei Damião, em
Guarabira, no Brejo paraibano. O investimento para
as obras, que serão executadas pelo Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado da Paraíba (DER-PB) é
de R$ 1,3 milhão.
“Essa era uma reivindicação antiga da população
de Guarabira e tem uma
importância enorme para
o turismo religioso do nosso estado”, destacou o governador.
Inaugurado em 2004, o
Memorial Frei Damião é
um dos principais pontos
turísticos da região do Brejo e atrai milhares de fiéis e
turistas. O complexo arquitetônico é composto por um
museu que retrata cenas da
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Inaugurado
em 2004, o
Memorial
Frei Damião
é um dos
principais
pontos
turísticos da
região do
Brejo e atrai
milhares de
fiéis e turistas

vida do religioso, cuja ordem sacerdotal pertencia
aos Frades Menores Capuchinhos, além de uma estátua cuja altura é de aproximadamente 34 metros,
sendo um dos monumentos
mais altos do estado. Dentro do museu é possível encontrar fotos, objetos e artigos pertencentes ao frei.

Além disso, no acesso
que será asfaltado pelo Governo do Estado, estão instaladas as 15 estações da
Via Sacra, com dezenas de
estátuas espalhadas ao longo do percurso, representando os principais momentos da Paixão de Cristo.
O Memorial também possui um Cruzeiro, datado,
segundo alguns pesquisadores de 1966, cuja imagem
de Jesus Cristo foi pintada
sobre azulejos pelo artista
pernambucano Francisco
Brennand.
O prazo para início e
conclusão das obras ainda
não foi informado.
Outras obras do DER
Além do asfaltamento
do Memorial de Frei Damião, no município de

Foto: Divulgação

Guarabira, o DER-PB vem
executando a obra de implantação e pavimentação
da rodovia PB-107, no segmento do entroncamento
da PB-125 até o Parque Estadual Pedra da Boca, em
Araruna, a 165 quilômetros
de João Pessoa.
Com um investimento
de R$ 10 milhões do Governo do Estado, a pavimentação visa ampliar a
segurança do sistema rodoviário, contribuindo, também, com o desenvolvimento econômico daquela
região, uma vez que a cidade é um importante potencial turístico. Conforme
informações do DER, a previsão é que a obra seja concluída até outubro de 2022.

pandemia

balanço

Brasil tem 431 mortes por Covid
em 24h; média móvel é de 765

Hospital de Trauma de JP tem
86% de altas médicas em janeiro

Mateus Fagundes
Agência Estado

O Brasil registrou 431
mortes por Covid-19 de domingo para segunda-feira,
elevando o total de óbitos
a 632.720. A média móvel
semanal de vidas perdidas foi de 765. O número é
o maior desde os 766 de 23
de agosto do ano passado
e representa alta de 131%
ante o registrado há duas
semanas.
Todas as 27 unidades
da Federação reportaram
números ontem. A média
móvel semanal de casos
arrefeceu a 164.433, índice
ainda 3% superior ao registrado há duas semanas. Em
24 horas, foram notificadas
68.540 contaminações, elevando o total a 26.605.137.
Os dados diários do
Brasil são do consórcio de
veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O
Globo, Extra, Folha e UOL
em parceria com 27 Secretarias Estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.
O balanço de óbitos e
casos é resultado da par-

ceria entre os seis meios
de comunicação que passaram a trabalhar, desde o
dia 8 de junho de 2020, de
forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no
Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta
à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após
os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Vacinação
O número de pessoas
vacinadas com duas doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil chegou
ontem a 151.212.431, o equivalente a 70,39% da população total. Nas últimas 24
horas, 142.203 pessoas receberam a segunda dose,
de acordo com dados reunidos pelo consórcio de
veículos de imprensa.
Ao todo, 167.289.250 pessoas tomaram ao menos
uma dose da vacina contra
a Covid, o que representa
77,87% da população com
imunização parcial contra

o coronavírus. Nas últimas
24 horas, 306.538 doses foram administradas como
1ª dose.
Somando as vacinas de
primeira e segunda dose
aplicadas, além da dose de
reforço (547.382) e as doses
únicas da Janssen (3.023), o
Brasil registrou 999.146 doses aplicadas ontem. Já em
relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a
11 anos, com o imunizante
da Pfizer), o Brasil chegou
a 3.143.204, o equivalente a
15,33% deste público.
Em termos proporcionais, São Paulo é o estado
que mais vacinou sua população até aqui: 86,40%
dos habitantes receberam ao menos a primeira
dose. Em seguida, aparece o Piauí, com 85,61%. A
porcentagem mais baixa
é encontrada em Roraima,
onde 57,60% receberam a
vacina.
Em números absolutos,
o maior número de vacinados com a primeira dose
está em São Paulo (40,6 milhões), seguido por Minas
Gerais (17 milhões) e Rio
de Janeiro (13,3 milhões).

O mês de janeiro é tradicionalmente conhecido
como de muitas ocorrências no Hospital Estadual
de Emergência e Trauma
Senador Humberto Lucena, tendo em vista que
é período de férias escolares e veraneio. Foram
em torno de 6.500 atendimentos realizados nos
31 dias, sendo 1.490 com
classificação de grave ou
gravíssima. Mas os dados estatísticos revelaram
resultados animadores:
759 internações e 653 altas, sendo 177 de pacientes que precisaram passar
pelas enfermarias. Uma
rotatividade de 86%, considerada alta, em relação
à complexidade dos casos.
Segundo o diretor-geral da unidade de saúde,
Laecio Bragante, muitos
paraibanos retornaram
ao convívio dos familiares após receberem tratamento adequado no complexo hospitalar. “Para
nós é uma grande satisfação dar notícias como
essa, acompanhar a recuperação de mais pessoas. É isso que queremos,
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Em torno
de 6.500
atendimentos
foram
realizados
nos 31
dias, sendo
1.490 com
classificação
de grave ou
gravíssima

que a cada dia mais paraibanos possam sair daqui em boas condições de
saúde. Temos uma estrutura adequada para receber pacientes complexos
e uma equipe multiprofissional que cuida das
pessoas com atenção, excelência técnica e humanização”, salientou.
A coordenadora de
Fluxo, Nathalie Queiroga, ressaltou que a rotatividade nos leitos está
acontecendo em virtude

do grande número de cirurgias que são realizadas diariamente, incluindo sábados, domingos e
feriados. “As cirurgias
eletivas estão acontecendo diuturnamente, além
disso foi instituído visitas horizontais diárias,
ou seja, uma equipe multiprofissional fixa, com os
mesmos profissionais, verifica leito a leito a situação de todos os pacientes,
bem como a possibilidade
de alta, tratamento conservador e cirurgias”, explicou.
Severino dos Santos,
50 anos, é um dos pacientes tratados e recuperados na unidade de saúde,
após sofrer uma queda de
moto e precisar de uma
cirurgia no quadril. “O
tratamento foi muito ágil
e rápido. Em uma semana
passei pela cirurgia que
precisava, me recuperei
na enfermaria e já recebi alta hospitalar com direito a retorno médico no
Ambulatório da unidade de saúde. Saio daqui
com uma impressão muito boa”, ressaltou.

transporte coletivo

Motoristas e donos de empresas não chegam a acordo
Ítalo Arruda

Especial para A União

Representantes do Sindicato dos Motoristas da Paraíba e
do Sindicato das Empresas de
Transporte Coletivo Urbano
de Passageiros de João Pessoa
(Sintur-JP) participaram, ontem, de uma audiência de conciliação, para deliberar sobre
o reajuste salarial dos trabalhadores do transporte público. No entanto, as partes ainda não chegaram a um acordo
e uma nova audiência foi marcada para a próxima terça-fei-

ra (15). Na ocasião, segundo o
presidente do Sindicato dos
Motoristas, Ronne Nunes, o
Sintur-JP propôs que a categoria apresentasse uma contrapartida inferior aos 10% de
reajuste exigidos pela classe.
A audiência foi promovida
de forma híbrida pelo Tribunal Regional do Trabalho da
13ª Região (TRT13), junto ao
Ministério Público do Trabalho, após determinação do desembargador federal Leonardo José Videres Trajano, que
aceitou, na última quinta-feira
(3), um pedido de liminar do

Sintur-JP contra novas paralisações dos motoristas de ônibus da capital.
Além do reajuste na folha
de pagamento, os trabalhadores do transporte público reivindicam a reposição do valor
referente ao auxílio-alimentação, que, segundo o sindicato, caiu de R$ 600 para R$
300; a restituição da comissão
dos motoristas, que antes oscilava entre R$ 500 e R$ 450, e,
atualmente, conforme explicou Ronne, está na faixa de R$
70 – o que equivale a 2% do faturamento em espécie de cada

veículo; e o fim da jornada dupla de trabalho. “Temos motoristas que saem de 4h30 para
iniciar o expediente, e se estendem até 19h, condicionados a um repouso alongado,
indo de encontro ao que está
estabelecido no artigo 71 da
CLT [Consolidação das Leis
do Trabalho], que determina que [o tempo de descanso
do trabalhador] não pode exceder duas horas”, disse Ronne Nunes.
Ainda de acordo com o representante dos motoristas,
não há intenção de paralisar

a circulação dos ônibus nos
próximos dias, e uma assembleia com toda a categoria será
realizada ainda esta semana,
para que se decida, em conjunto, se eles aceitarão ou não
apresentar uma proposta com
o valor de reajuste inferior ao
que estão pedindo.
Na última terça-feira (1), o
Sintur-JP divulgou uma nota
afirmando que a classe patronal propôs elevar o valor do
vale-alimentação para R$ 400,
além de reajustar o salário em
8,2%. Entretanto, os motoristas não aceitaram a condição.

O presidente da entidade,
Isaac Júnior, diz acreditar que
o imbróglio será resolvido da
melhor forma para os dois lados. “Estamos confiantes de
que, no âmbito da Justiça do
Trabalho, vamos conseguir
chegar a um acordo, em breve, entre as duas categorias”,
afirmou.
Atualmente, 68 linhas de
ônibus estão operando em
toda a capital, com cerca de
500 veículos em circulação,
conforme dados da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob-JP).
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PB tem maior número de mortes
SES apontou, ontem, 27 novos óbitos, sendo 23 em um intervalo 24 horas, o pior resultado desde o início deste ano
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Novas 27 mortes em decorrência do agravamento
da Covid-19 foram confirmadas, ontem, pela Secretaria de Estado da Saúde
(SES). Do número total, 23
aconteceram no intervalo
de 24 horas entre domingo
e ontem, outras quatro são
datadas desde o dia 28 de
janeiro e estavam em investigação. Agora a Paraíba chega a 9.832 vítimas
fatais da doença.
O registro é o maior no
estado, confirmados no
boletim diário, no ano de
2022. Superando o boletim de 27 de janeiro, com
a confirmação de 25 falecimentos, sendo apenas
nove ocorridos no intervalo de 24h observado.
Entre as mortes, duas
aconteceram em hospitais
privados, duas em residência e 23 em hospitais
públicos. As vítimas são
14 homens e 13 mulheres,
com faixa etária de 47 e
98 anos. Cinco deles não
possuía comorbidades associadas à Covid-19, nas
demais foi observada entre as vítimas a presença
de cardiopatia como patologia pré-existente com
maior frequência.
Os óbitos foram registrados entre os residentes de: João Pessoa (oito),
Campina Grande (cinco),
Cajazeiras e Santa Rita
(três cada), Alagoa Grande, Condado, Joca Claudino, Monte Horebe, Piancó,
Pombal, São Bento e São
João do Rio do Peixe (com
um caso cada).
Também foram confirmados novos 968 casos de
contaminação pela doença, sendo apenas dois com
quadros moderados e graves. Agora, a Paraíba totaliza 521.577 casos confirmados de Covid-19, onde
380.987 são considerados
pacientes recuperados.
Testagem
A Paraíba realizou, até
o momento, 1.357.507 testes para diagnóstico da
Covid-19 na rede pública de saúde, confirmando
casos e óbitos em todas as
cidades. No último sábado, o Estado trouxe a confirmação do primeiro falecimento em decorrência
da Covid no município de
Riachão do Bacamarte.
Ocupação de leitos
Segundo o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 35 pacientes foram
hospitalizados em unidades de saúde da rede pública entre domingo e a
publicação do boletim diário da SES.
Com o registro de ontem, a Paraíba chega a 446
pessoas internadas resultando em 52% de ocupação total nos leitos de UTI
(adulto, pediátrico e obstétrico) e 61% nos leitos de
enfermaria para adultos,
em todo o Estado.
Entre as macrorregiões
de saúde, a Região Metropolitana de João Pessoa

Foto: Secom-PB

n
Desde o início
da pandemia, a
Paraíba registrou
9.832 mortes
provocadas pela
Covid-19. Foram
confirmados
também no estado
521.577 casos da
doença. No boletim
divulgado ontem
pela SES, foram
registrados mais
968 diagnósticos
positivos da
doença.

volta a registrar altos índices que eram observados
em março de 2021, com
81% de ocupação nos leitos de UTI e 96% em enfermarias. Seguida pelo
Sertão, com 46% e 59% em
UTI e enfermarias, respectivamente.
Já na região sediada
por Campina Grande, os
números indicam que são
de 43% a ocupação em UTI
e 44% nos leitos de enfermaria. Todos os dados são
referentes aos leitos para
adultos.
Balanço vacinação
Já na vacinação, o Sistema de Informação SI-PNI,
do Ministério da Saúde,
informou a aplicação de
6.672.648 doses na Paraíba. Sendo, até o momento,
3.158.665 pessoas vacinadas com a primeira dose
(77,82% do total) e 2.767.694
que completaram os esquemas vacinais representando 68,19% da população total do Estado.
Entre as pessoas com o
esquema primário de vacinação completo, 2.670.633
tomaram as duas doses e
97.061 pessoas utilizaram
imunizante de dose única.
Já entre as doses adicionais, foram aplicadas
18.161 em pessoas com
alto grau de imunossupressão e 728.080 doses de
reforço na população com
idade a partir de 18 anos.
Em toda a Paraíba, foram
distribuídas um total de
6.832.643 doses de vacina
aos 223 municípios paraibanos até ontem.

Leitos

A ocupação de leitos
Covid-19 atualmente
está em 52%, no caso
das UTIs, e 61%
nas enfermarias

Informações do Programa Nacional de Imunizações aponta que Paraíba vacinou 3,92% da população da faixa etária dos cinco aos 11 anos

Mais de 13 mil crianças foram vacinadas
A Paraíba tem 13.531
crianças com idade de cinco
a 11 anos vacinadas com a primeira dose contra Covid-19.
Os dados são do Sistema de
Informações do Programa
Nacional de Imunizações (SI
-PNI) e representam 3,92% da
população desta faixa etária.
João Pessoa é a cidade com
maior número de doses aplicadas, com 1.416 registros.
Em seguida aparece Cabedelo, com 1.241 doses; Cajazeiras, com 855; Conde, com 654
e Sousa, com 545.
De acordo com o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, é possível que estes
números estejam subnotificados. “Pelo quantitativo de doses que já foram distribuídas,
acreditamos que o número de
crianças vacinadas seja maior
e que alguns municípios ainda não registraram em sistema todas as doses aplicadas”,
comentou. Até agora, a Paraíba já enviou aos 223 municípios 116.400 doses da vacina Pfizer pediátrica e 105.980
da CoronaVac/Butantan, que

foi autorizada para vacinação
de crianças a partir de 6 anos
que tenham as funções imunológicas íntegras.
Ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado da Saúde
(SES) tem observado a desaceleração da vacinação dos
adultos. A meta é imunizar
pelo menos 90% de cada grupo etário, mas a Paraíba tem
avançado pouco depois que
atingiu a marca de 68% da
população com duas doses
ou dose única da vacina contra Covid-19.
Na população adulta, que
iniciou a vacinação há mais
de um ano, a Paraíba registra 87,69% de cobertura vacinal. “Esse número deveria ser
superior a 90%, pois as doses
para garantir o esquema completo para todas as pessoas
com idade a partir de 18 anos
estão disponíveis nos postos
de vacinação em todo o estado”, alega o secretário, complementando que “a porcentagem de internados que está
com alguma dose em atraso
é de 76% e isso mostra a ur-

gência em alcançar a meta
de imunização”. Já a população com idade de 12 a 17 anos
está com 40,64% de cobertura vacinal, o que representa 153.306 adolescentes com
duas doses da vacina.
Geraldo Medeiros ressalta
que os municípios devem se
comprometer com a imunização, fazendo a busca ativa dos
cidadãos com doses em atraso e criando estratégias que
facilitem o acesso da população à vacina, seja com ampliação do horário de oferta
das doses ou criação de postos de vacinação mais acessíveis. “Também temos observado um grande número
de abstenções para as doses
de reforço e lembramos a todos que esse complemento é
indispensável para prevenir
contra a variante Ômicron,
responsável pelo aumento
vertiginoso do número de casos e óbitos em nosso estado”,
observou.
A SES destaca que, além
da vacinação, a utilização de
máscaras, o distanciamento

seguro, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos
ainda são os meios mais eficientes de prevenção contra
a Covid-19. A vacinação está
disponível nos 223 municípios para adultos e crianças
a partir de cinco anos de idade. A estratégia vacinal é individual e definida por cada
localidade.

“

Pelo quantitativo
de doses já
distribuídas,
acreditamos
que o número de
crianças vacinadas
seja maior.
Geraldo Medeiros

Saúde aponta alta nas internações de crianças
A Secretaria de Saúde
de Campina Grande registrou um aumento no número de internações de
crianças infectadas com a
Covid-19. No Hospital da
Criança e do Adolescente
(HCA), atualmente estão internadas onze crianças que
apresentaram resultados
positivos para o novo coronavírus. Apesar disso, a
maioria apresenta casos leves e boa parte está internada por outras doenças.
Todas as crianças estão
internadas em leitos de enfermaria. Não há registro
de internações em leitos de

UTI. Como foi esclarecido,
boa parte foi admitida por
outras patologias, mas também apresentou diagnóstico de Covid-19, assim como
outras crianças vieram para
o HCA transferidas de outras unidades hospitalares
onde estavam tratando de
doenças de base ou outras
patologias e, como testaram
positivo para a Covid-19, foram encaminhadas para ao
Hospital da Criança, que é
a referência de internação
para crianças com o coronavírus.
“Assim como toda a população está adoecendo, não

seria diferente com as crianças, que são parte da população e também estão sendo
acometidas em maior número com a doença. Contudo,
quero tranquilizar os pais
e responsáveis, pois a maioria apresenta quadros muito
leves. Apesar disso, é necessário redobrar os cuidados
para evitar que os pequenos
sejam infectados”, disse a diretora técnica do HCA, médica Taís Dantas.
Outra preocupação com
as crianças está relacionada à Síndrome Inflamatória
Multissistêmica Pediátrica,
que pode provocar danos

maiores à saúde das crianças, sendo desencadeada a
partir da Covid-19.
A médica Taís Dantas
também falou sobre a importância da vacinação para
as crianças neste momento.
“Além disso, o grupo infantil é uma parcela da sociedade que está mais desprotegida com relação à vacinação,
porque adolescentes, adultos e idosos já têm, na grande maioria, esquema vacinal
completo e com dose de reforço. Por isso é tão importante que os pais e responsáveis vacinem seus filhos
imediatamente”, disse.
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No primeiro dia de funcionamento
do posto especial de testagem
foram feitos 74 testes, sendo que
28 deram positivos para Covid-19

diagnóstico da covid

Novo posto de testagem na UFPB
Unidade é exclusiva para portadores de deficiência permanente, ou com comorbidades, e funciona das 8h às 12h
Foto: Evandro Pereira

Lucilene Meireles

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

A população de João Pessoa passou a contar, desde
ontem, com um novo posto
de testagem para Covid-19.
Funciona na Universidade
Federal da Paraíba (UFPB)
e é exclusivo para pessoas
com deficiência permanente ou comorbidades, portadores de HIV/Aids, câncer
e idosos com uma ou mais
doenças de base. Instalada
em frente à Reitoria, a unidade atende das 9h às 12h,
com agendamento. Só no
primeiro dia, foram realizados 74 testes dos quais 28
com resultado positivo.
Na avaliação da publicitária Carolina Vieira, que
é cadeirante, a abertura de
um posto específico para
o público que tem comorbidades ou deficiência foi
muito positiva. “Nós não temos condições de ficar muito tempo esperando em longas filas. Disponibilizar o
serviço aqui foi muito bom”,
declarou.
Ela foi acompanhada
pelo marido, o funcionário público Gustavo Correia, que tem problemas cardíacos, e pelo filho Gustavo
Henrique Salvino Correia,

S E RV I Ç O
a Postos de testagens da Covid-19

que vão funcionar hoje:
Exclusivo para PcD
ou comorbidades –
9h às 12h
UFPB – em frente à Reitoria
Público geral – 8h às 12h
Centro de Vivência – UFPB
Unidades de Saúde da
Família
Distrito Sanitário I
USF Integrada
Nova Conquista
Bairro Alto do Mateus
Distrito Sanitário II
USF Integrada Colinas do Sul

que é autista e tem epilepsia.
Os três apresentavam sintomas leves, como coriza, dor
de cabeça, febre baixa. Eles
foram testados e o resultado
foi negativo para Covid-19.
A enfermeira Íris Mariane da Costa Barros, responsável pelo posto especial na
UFPB, explicou que a maioria dos que realizaram o teste apresentava sintomas leves. “Quando o resultado

é positivo, pedimos para o
paciente manter o distanciamento, fazer o isolamento e continuar usando máscara. Também orientamos
a procurar o serviço médico de urgência ou o telemedicina, caso tenha febre ou
falta de ar”, explicou.
A diretora de Vigilância da Saúde da SMS, Alline Grisi, ressaltou que esse
grupo precisa apresentar

o comprovante de sua comorbidade.
Para o público em geral,
a testagem agendada está
sendo realizada nas unidades de saúde da família (USFs) Integrada Cruz
das Armas I, Estação Saúde,
Nova União, Alto do Céu
Integrada e USF São José,
e o posto no Centro de Vivência da UFPB. Em todos
esses locais, o atendimen-

As aulas da rede pública de João Pessoa começam
amanhã. Nessa data, os alunos deveriam ser recebidos
de forma presencial, mas
com o avanço de casos de
Covid-19 terão um acolhimento remoto. A secretária executiva de Educação
e Cultura (Sedec), Luciana
Dias, explicou que as matrículas já foram encerradas, mas ainda não foram
computadas. Ela revelou
que o número de novatos
surpreendeu e avisou que
todas as escolas vão exigir
o passaporte da vacina.
“A gente continua realizando reuniões pedagógicas e todas as unidades
escolares continuam em
planejamento para acompanhar as mudanças e recomendações da Saúde. No
momento, não podemos dizer se as aulas serão presenciais, híbridas ou remotas.

Distrito Sanitário IV
USF Integrada Viver Bem Bairro 13 de Maio
Distrito Sanitário V
USF Integrada Bessa - Bairro
Bessa
17h às 21h
Centro Universitário Uniesp

to é das 8h às 12h. No Centro Universitário Uniesp, a
testagem acontece das 17h
às 21h.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o
agendamento deve ser feito através do aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo
site vacina.joaopessoa.pb.
gov.br. A orientação é que o
agendamento do teste seja

feito apenas por pessoas
que estão com sintomas ou
síndromes gripais há pelo
menos três dias ou quem
manteve contato com alguém que testou positivo
para Covid-19.
O protocolo de triagem
evita congestionar o serviço. Em caso de dúvidas, a
população pode ligar para
os números 3214-7938 e
3218-7181.

medidas sanitárias

Ano letivo começa amanhã em JP
zavieira2@gmail.com

Distrito Sanitário III
USF Integrada Caminho do
Sol - Bairro Valentina

Para realizar os exames na UFPB, as pessoas que têm comorbidade precisam apresentar a comprovação

aulas remotas

José Alves

II - Colinas do Sul

Tudo vai depender dos decretos que serão divulgados
pelo governo municipal”,
esclareceu.
A cidade de João Pessoa
tem 100 unidades escolares
e cerca de 1.600 professores efetivos. Mas todos os
anos, em razão do aumento
do número de alunos, existe
a necessidade de contratar
profissionais prestadores
de serviço para atender à
demanda.
Só no ano passado a
rede recebeu 10 mil alunos
a mais no Ensino Infantil e
Fundamental, vindos de escolas da rede privada. Para
esse ano, a estimativa é que
o número seja ainda maior.
Vagas para todos
Luciana Dias informou
também que as matrículas já
se encerraram, mas todas as
diretoras foram orientadas
a receber estudantes retardatários. “A questão é que,
ao longo do ano, sempre
chegam crianças transferi-

Alta

A Rede de Ensino
de João Pessoa
recebeu, no
ano passado,
10 mil alunos
provenientes
das escolas
particulares

das de outros colégios, ou
mesmo de escolas do interior do estado, e nós recebemos todos”, afirmou ela,
enfatizando que a meta do
município é garantir vaga
para todos.
As matrículas da rede foram iniciadas no dia 12 de

janeiro para alunos novatos
das escolas da rede municipal e dos Centros de Referência de Educação Infantil
(Creis), e se estenderam até
o dia 21 de forma digital.
Para esse ano letivo a
Sedec irá ofertar aulas pelo
canal aberto de televisão
“JP EDU TV”, sintonia 6.3,
como também pelo canal do
YouTube. Os alunos também poderão assistir aulas
pelo ambiente virtual “Google Sala de Aula”.
A Prefeitura de João
Pessoa também garantiu a
entrega de tablets para os
alunos, internet para estudantes e professores, chromebooks para professores,
além de um kit digital, uso
do aplicativo “EducaSim de
Gestão Escolar”. Trata-se de
uma plataforma que irá gerir todos os serviços de forma digital das escolas, como
o reconhecimento facial dos
alunos, controle acadêmico
diário, recursos humanos e
matrículas.

Procon-JP notifica escolas
privadas sobre protocolos
A Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa está notificando as escolas da rede
privada para que procedam
a aplicação de forma imediata do Decreto 9.962/2021 da
Prefeitura da capital que prevê medidas de enfrentamento
e prevenção à Covid-19 nessas
instituições de ensino. A princípio, o Procon-JP está emitindo o documento para aquelas
escolas que foram alvo de denúncias e reclamações na secretaria por descumprimento
aos protocolos sanitários.
De acordo com o decreto
municipal publicado no último dia 1º de fevereiro, as instituições privadas de Ensino
infantil, Fundamental, Médio, superior e cursos livres
estarão autorizadas a funcionar de forma remota, híbrida
(remota e presencial) ou presencial, com distanciamento
mínimo de um metro entre
os alunos e entre os professores e os funcionários, além do

uso obrigatório de máscaras e
da disponibilização de álcool
70% nas salas.
O secretário Rougger
Guerra explica que a visita do
Procon-JP prioriza, nesse momento, as escolas que foram
denunciadas pelo próprio consumidor. “Estamos notificando para cumprimento e adequação imediatos ao protocolo
sanitário que o decreto da Prefeitura prevê para prevenção
ao contágio de Covid-19, cuja
variante Ômicron está infectando uma grande quantidade de pessoas”, afirmou.
O titular do Procon-JP alerta à população para acionar a
secretaria caso encontre alguma irregularidade no que se
refere a esse quesito nas escolas da rede privada, já que se
trata de saúde pública. “As denúncias podem ser feitas através do whatsapp 98665-0179
(Procon-JP na sua mão), do
0800-083-2015 ou na sede da
secretaria, na Avenida Pedro I,
473, no bairro Tambiá”, frisou.

Paraíba
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Várias
guarnições
da Polícia
Militar
estiveram em
comunidades
do bairro
Cristo
Redentor

repressão ao crime

PM amplia ação em comunidades
Facções rivais estavam aterrorizando moradores das localidades, realizando tiroteios e postando em redes sociais
dos ao tráfico de drogas. Um
dos alvos foi a comunidade
Bela Vista, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa.
Nas comunidades que
fazem parte do bairro do
Cristo Redentor (Vale das

sem medo

Câmeras de segurança
não inibem criminosos
Câmeras de segurança
instaladas no interior de estabelecimentos comerciais,
como também nas vias públicas e em rodovias, não estão inibindo a bandidagem
e, diariamente, essas ações
são flagradas. Nesse fim de
semana assaltos com abordagens violentas foram registrados e uma das vítimas
foi o perito da Polícia Federal, Elvis Rodrigues de Farias, que se encontra internado no Hospital da Unimed,
em João Pessoa.
Em Campina Grande
imagens mostram um assalto a uma farmácia e também
o arrombamento do galpão
de uma empresa. Em João
Pessoa, além do caso do perito federal, câmeras também
registraram outra abordagem criminosa contra duas
mulheres quando uma delas estaciona o veículo – uma
van para entrar em um condomínio; o arrombamento
de uma loja de baterias em
Mangabeira e outros casos.
No arrombamento à loja
em Mangabeira a polícia
sabe que os bandidos usaram um veículo Corsa, de cor
branca, que havia sido tomado por assalto. A identificação do carro foi possível por
causa de imagens de câmeras localizadas na parte externa e também dentro do

estabelecimento comercial.
O delegado Pedro Ivo disse que as imagens de câmeras de segurança são fundamentais para esclarecer um
crime e, cada vez mais, estão sendo úteis nas investigações policiais. De acordo com o delegado a partir
das imagens a polícia realiza uma análise geral, como o
local do fato, de veículos utilizados e características físicas dos criminosos, como
roupas que utilizam, algum
sinal de movimento, como
deficiência física.
Hoje em dia, explica Pedro Ivo, está cada vez mais
comum a instalação de câmeras de segurança em estabelecimentos comerciais,
residências para a segurança patrimonial. “Muitas vezes os criminosos estão ignorando isso, mesmo sabendo
que são filmados fazendo a
ação”, disse. “Mas a polícia
sempre está atenta” garante.
Com as imagens que chegam, a polícia realiza as diligências com celeridade, em
muitos casos. Mesmo apagadas com o tempo, elas são extraídas e encaminhadas para
perícia, onde são feitos comparativos com características
de uma pessoa, aproximação
de imagens, placas, características de um veículo e vestimentas do suspeito.
Foto: Edson Matos

Palmeiras, Boa Esperança
e Bela Vista), foi realizada
uma ocupação em vários
pontos, proporcionando
uma sensação de segurança aos moradores da área.
A Polícia Militar solicita à

população que denuncie no
190 o esconderijo de possíveis suspeitos.
O objetivo da PM é identificar todos os envolvidos
em tiroteios que eram orquestrados para gravar e

soltar em redes sociais
para propagar o medo entre os moradores daquelas
localidades. Uma arma foi
apreendida.
Nas ações, realizadas
nesse fim de semana, no

bairro do Valentina Figueiredo, na comunidade Santa
Bárbara, foram presos dois
jovens de 20 e 26 anos que
estavam com um revólver,
dinheiro e embalagens com
cocaína e crack.

prisão

Foto: Reprodução

A Polícia Militar realizou
durante o fim de semana várias ações contra a criminalidade, principalmente em
bairros apontados como locais
onde estariam acontecendo
disputas de grupos rivais liga-

Trio é detido em CG
após praticar assaltos

Câmera grava fuga da dupla que atirou contra perito

tentativa de morte

Polícia Civil investiga
ação contra perito da PF
A Polícia Civil já iniciou
as investigações sobre a
tentativa de latrocínio contra o perito da Polícia Federal Elvis Rodrigues Farias,
de 56 anos, na noite de domingo (6), em João Pessoa.
O caso está sendo apurado
pela Delegacia de Homicídios da capital.
A namorada de Élvis
foi ouvida e disse que o casal foi vítima de um roubo. No entanto, Élvis entrou em luta corporal com
um dos assaltantes e acabou sofrendo um disparo
que atingiu suas costas. A
população pode contribuir
com informações através
do Disque-Denúncia 197.
A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.
Até a tarde de ontem,
Elvis Farias continuava
internado no Hospital da
Unimed, em João Pessoa.
O perito foi baleado durante tentativa de assalto, no bairro de Tambaú,
logo após deixar a namorada na residência dela. Até
o início da noite de ontem
os suspeitos do crime não

haviam sido localizados.
A família não autorizou o
hospital a fornecer informações à imprensa sobre o
estado de saúde da vítima.
Uma câmera de segurança, instalada na rua
onde ocorreu o fato, registra o momento da abordagem sofrida por Elvis
Rodrigues de Farias. Dois
rapazes se aproximam do
carro dele, exigem as chaves do veículo. Nesse instante o perito reage contra
os bandidos e um deles efetua disparos, sendo atingido nas costas.
Outra câmera registra
o momento em que os dois
bandidos fogem correndo e
desaparecem em outra rua.
Informações dão conta que
a dupla de assaltantes teria
exigido as chaves do carro,
no entanto, como se tratava de um veículo automático Elvis Farias disse que
não tinha as chaves e, reagiu dando um soco em um
dos ladrões. Pelas imagens
a polícia acredita se tratar
de adolescentes que tentaram praticar o assalto.

Policiais militares do 10º
BPM prenderam em flagrante, em Campina Grande,
um casal suspeito de assaltar uma pastelaria no bairro
Cruzeiro e uma farmácia no
centro da cidade no fim de semana. Um terceiro envolvido,
filho do homem e enteado da
mulher, também foi preso.
Com a prisão dos três a Polícia Civil está investigando
a possível participação deles
em outras ações.
Os presos são Gabriel
Lima, de 20 anos; o pai dele,
Lúcio Bruno, de 40, e Lucineide de Lima, de 38 residentes no bairro dos Pereiros,
em Serra Branca, no Cariri
do estado.
Segundo a assessoria de

comunicação o CIOP do 10º
BPM havia recebido informações de que uma farmácia estava sendo assaltada na Rua
Marquês do Herval. Houve
breve perseguição e no “Beco
do Açúcar”, com João Suassuna, a polícia realizou a prisão
do trio que estava num veículo Siena de cor preta e um dos
assaltantes portava uma “réplica” de pistola.
O trio foi reconhecido pelas vítimas da pastelaria e da
farmácia. Com Gabriel, Lúcio
e a mulher os policiais militares apreenderam a arma de
brinquedo, o carro, uma faca,
cerca de R$ 1 mil e quatro celulares. O dinheiro e um dos
celulares foram produtos dos
roubos.

recuperação

Dupla é perseguida pela
PRF e abandona moto
A equipe da Polícia Rodoviária Federal recuperou
uma motocicleta roubada e
apreendeu uma pistola com
munições. A ação aconteceu
no domingo (6), na Unidade Operacional de Mamanguape, na BR-101. Segundo a
PRF os policiais sinalizaram
para que o condutor parasse
a motocicleta Yamaha/Faser,
que pilotava, no entanto não
obedeceu e empreendeu fuga
pela rodovia estadual PB-071.
Imediatamente foi iniciada uma perseguição, sendo
que o piloto e um passageiro seguiram pela contramão
em alta velocidade, colocando

em risco a segurança de todos
que transitavam pela rodovia.
Na fuga condutor e passageiro abandonaram a moto
e fugiram pelo canavial. No
veículo os policiais encontraram sob o banco traseiro uma
pistola Taurus calibre 380, e
um carregador com oito munições.
Na realização de identificação veicular, verificou-se
que a moto possuía indícios
de adulteração. Os policiais
ainda tentaram localizar os
ocupantes, mas não obtiveram êxito. Todo o material
apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária.

Perigoso

Preso acusado de roubos a bancos
Pedro Ivo diz que imagens são importantes para elucidar crimes

Policiais civis da Paraíba e do Mato Grosso do Sul
prenderam, ontem membro de uma facção criminosa especializada em tráfico
de drogas e roubos a agências bancárias e carros-for-

tes, em vários estados. A
prisão aconteceu em Campo Grande (MS). A investigação foi realizada pela
Delegacia de Repressão ao
Crime Organizado (Draco)
da Paraíba, que entrou em

contato com a polícia sul
-mato-grossense.
De acordo com o delegado Diego Beltrão, o homem
preso é investigado também por homicídio. Diego informou que o preso

atuava no Sertão da Paraíba em outros estados. Havia um mandado de prisão em seu desfavor. No
momento da prisão, o assaltante estava de posse de
uma pistola .40.
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Vulcão no Pacífico

Cinzas mudam a cor do céu na PB
Erupção na ilha de Tonga é a responsável pelo amanhecer e entardecer em tons avermelhados dos últimos dias
Foto: Reprodução

Juliana Cavalcanti

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A erupção do vulcão submerso Hunga-Tonga Hunga
-Ha’apai, na ilha de Tonga, no
Oceano Pacífico, trouxe uma
série de consequências para
várias regiões brasileiras. Na
Paraíba, suas cinzas têm deixado o céu com tons avermelhados durante o amanhecer
e anoitecer, desde o final de
janeiro. De acordo com o presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA),
Marcelo Zurita, “a expectativa é que o fenômeno continue acontecendo, mas não tem
como prever por quanto tempo ele ainda vai permanecer e
o dia especifico em que ele vai
aparecer”, afirma.
Inclusive, a mudança na
coloração do céu também foi
vista ontem, durante o amanhecer e, segundo o especialista, foi mais intensa do que
nos dias anteriores.
O fenômeno foi visto em
todas as regiões da Paraíba,
com maior frequência, no Litoral do Estado. “Também temos
imagens da cidade de Monteiro, que mostram essa nuvem
no amanhecer bem destacada, em relação às imagens de
outros dias”, completou Marcelo Zurita.
Conforme o presidente
da APA, as cinzas do vulcão
viajaram pela estratosfera,
levadas pelos ventos em altitudes acima de 25km. Nessa
altitude, não têm muitos impedimentos, como nuvens
de chuva ou zonas de baixa pressão que podiam fazer com que essas partículas precipitassem. Então, elas
continuem em suspensão por
mais tempo.
Elas chegaram ao Brasil,
aproximadamente, no dia 26
de janeiro, inicialmente pela
região Sudeste. O Nordeste,
para o pesquisador, está pegando uma espécie de “sobra”
dessas cinzas, pois são apenas algumas nuvens que estão se dispersando e seguiram
as correntes de ar. “O efeito
foi muito mais sentido no Sul
e Sudeste, sendo registrado
no Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais, Mato Grosso e
Bahia”, descreveu.
Essa mudança só vai deixar de ocorrer quando essas
partículas deixarem o país (o
que ainda não se sabe quando
vai acontecer) ou se elas precipitarem através das chuvas.
Para o representante da APA,
as cinzas ficarão circulando na
atmosfera e quando encontrarem as zonas de ventos des-

Explosão

já é considerada
por muitos uma das
maiores erupções
vulcâncias dos
últimos 30 anos

cendentes, irão descer e não
voltam mais.
Outra opção é irem para
uma camada atmosférica que
tenha nuvens de chuva onde
também irão desaparecer. Ele
lembra que, mesmo que as cinzas fiquem dispersas na atmosfera, muitos fatores interferem nesse movimento. Um
deles são os ventos horizontais que levam as partículas
pelos países.
Além disso, no Hemisfério
Sul, a circulação dos ventos estratosféricos é sempre de leste
para oeste. “Essas partículas
seguem esses ventos. Só que
também existem correntes de
ar descendentes e ascendentes
em locais específicos. Quando
essas partículas atingem uma
corrente descendente, acabam
precipitando”, acrescentou.
A explosão do vulcão submarino Hunga Tonga-HungaHa’apal aconteceu no dia
15 de janeiro e já é considerada por muitos estudiosos uma
das maiores erupções vulcânicas dos últimos 30 anos, pois a
sua intensidade foi percebida
em vários países.
O pesquisador observa
que esse avermelhado no céu,
por conta das partículas do
vulcão é um acontecimento
raro, embora ele também fique
avermelhado em situações de
queimadas, por exemplo. “ A
diferença é que essas cinzas
agora estão na estratosfera e a
gente consegue ver por mais
tempo. Esse fenômeno provocado pelas cinzas do vulcão é
raro porque precisa não só de
uma grande erupção, mas de
uma explosão intensa o suficiente para lançar essas cinzas
tão alto”, esclareceu.
Marcelo destacou que na
maior parte das erupções, as
cinzas ficam abaixo das nuvens de chuva. Isso faz com
que elas precipitem bem antes.
Portanto, não chegam a alcançar uma distância tão grande
na atmosfera. Em nota, a Associação Paraibana de Astronomia confirmou que a explosão
lançou bilhões de metros cúbicos de cinzas na estratosfera, a

No estado, embora estivessem em nuvens dispersas, o fenômeno foi percebida pela coloração do céu no início e no fim das noites

mais de 30 km de altitude. Trata-se de uma nuvem de gás, vapor e cinzas nas camadas mais
altas da atmosfera queatravessou os oceanos Pacífico e Índico, passou pela África e mesmo
com a intensidade reduzida alcançou a costa brasileira.
“A explosão do Hunga-Tonga foi tão intensa que foi escutada a mais de 500 km de distância. Mas o fato de estarmos
a quase 15 mil km de Tonga
não nos livra totalmente dos
efeitos de uma erupção como
essa. A onda de choque gerada
pela erupção deu várias voltas
no mundo e foi percebida por
estações meteorológicas em
todo planeta, inclusive na Paraíba. Também foi registrada a
partir do espaço, em imagens
de satélite”, informou o texto
da entidade.
Cinzas lançadas
A circulação de ar fez com
que as partículas subissem
para as camadas mais altas da
atmosfera e assim pudessem se
deslocar levando as cinzas vulcânicas.A APA definiu que o
principal motivo para as cinzas
do vulcão terem chegado à Paraíba é que a erupção do Hunga-Tonga lançou as cinzas na
estratosfera, há mais de 30 km
de altitude.
“Lá elas encontram fortes ventos que podem levá-las
para longe e, como estão acima das nuvens que formam as
chuvas, permanecem em suspensão por mais tempo”, esclareceu em nota.

Fenômeno não afeta o clima da região
Apesar das cinzas terem “viajado” pela estratosfera e alcançado diversas regiões brasileiras, o
fenômeno não exerce nenhuma influência no clima dessas áreas. A informação é do meteorologista
do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet), Flaviano Fernandes, o qual
aponta que: “Essa foi apenas uma manifestação visual no céu que não teve
nenhuma in fluência no
clima. Tratam-se apenas
de algumas partículas de
poeira. Não existe nenhuma relação com o clima”,
afirmou.
A Associação Paraibana de Astronomia também
considerou que não existem razões para se preocupar com os efeitos dessas
cinzas no clima, porque
não são prejudiciais. Também reforçou que ainda
não foi confirmado como
essaerupção vai interferir
no planeta. “Embora uma
erupção lance na atmosfera uma enorme quantidade de CO2, que é um gás
que produz efeito estufa,
isso ainda é, incrivelmente, bem menos do que produz a atividade humana”,
pontuou em nota.
No entanto, a APA ressalta que no momento em
que as cinzas atingem a
estratosfera, o enxofre se

converte em ácido sulfúrico, que se condensa rapidamente formando aerossóis
de sulfato. Esses aerossóis
são capazes de refletir mais
a radiação solar de volta
para o espaço, provocando
o efeito contrário do CO2.
“No fim, a erupção ajuda
a combater o efeito estufa.
Mas além disso, erupções
vulcânicas muitas vezes
foram responsáveis pelo
resfriamento do planeta”,
completou a ApaPB.
Entenda
No dia 15 de janeiro, a
erupção do vulcão Hunga Tonga-HungaHa’apai,
localizado no Pacífico Sul
gerou um alerta mu ndial. Ela durou em torno de oito minutos e causou uma grande explosão,
além de tsu nam is que
atingiram as costas das
ilhas próximas. Também
houve registros de ondas
nos Estados Unidos, Nova
Zelândia, Japão e Peru.
O vulcão é formado pela
união de duas ilhas desabitadas, Hunga Tonga e HungaHa’apai, localizadas 65
km ao norte de Nuku’alofa, capital de Tonga. Tratase de uma região de alta
atividade sísmica onde foram registradas erupções
de magma e vapor em 2009,
2014 e 2015. Porém, foram
alterações menores do que

a que aconteceu em janeiro.
O Hunga Tonga-HungaHa’apaié um vulcão submarino do tipo basáltico
(como os do Havaí) e por
essa razão suas erupções
tendem a ser menos violentas em comparação aos
outros tipos
Vulcões submarinos são
aqueles localizados totalmente ou em sua maioria
abaixo do nível do mar. Segundo a Administração
Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (Noaa
– sigla em inglês), as erupções vulcânicas subaquáticas são características das
zonas de ruptura onde se
formam as placas da crosta
terrestre. A entidade americana prevê que três quartos da atividade vulcânica
do planeta correspondem a
erupções submarinas.

n
O Hunga TongaHungaHa’apai
é um vulcão
submarino
como os do
Havaí
e por essa razão
suas erupções
tendem a ser
menos violentas
em comparação
aos outros tipos

Mais mobilidade

Trecho da Avenida Juarez Távora muda a partir de hoje
Foto: Divulgação

Intervenção será no cruzamento entre a Rua Joaquim Torres e o girador de acesso à Avenida Júlia Freire

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (SemobJP) vai alterar, a partir de
hoje, o sentido de circulação
de um trecho da Avenida
Juarez Távora, no bairro da
Torre. O objetivo é dar mais
mobilidade à região e tornar o acesso à Epitácio Pessoa mais viável.
A intervenção ocorrerá
no cruzamento entre a Rua
Joaquim Torres e o girador
de acesso à Avenida Júlia
Freire, em um percurso de
aproximadamente 100 metros. De acordo com George Morais, superintenden-

te de mobilidade da capital,
apesar de ser um trecho pequeno, a alteração trará benefícios a quem circula pela
localidade, pois diminuirá
o trajeto para quem se deslocar com destino à Avenida Epitácio Pessoa.
“A Avenida Juarez Távora é um corredor com muita
movimentação e, neste trecho em específico, há vários
estabelecimentos comerciais
e clínicas. A nossa equipe
técnica avaliou a situação e
verificou a necessidade de
atender este pedido vindo
da própria população. Agora, quem sai da Juarez Távo-

ra pela Joaquim Torres poderá acessar a Epitácio pela
Rua Hortêncio Peixe”, explicou George Morais.
Como fica
Condutores que estiverem transitando pela Avenida Juarez Távora ou pela Avenida Corinta Rosas vão poder
seguir pelo girador dobrando
a direita, seguindo em frente
ou dobrando a esquerda.
A ida para a Epitácio Pessoa, antes feito apenas pela
Corinta Rosas, agora será
mais curto pelo novo trecho, com sentido duplo, da
Juarez Távora.
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Campinense Israel Castro é o
único paraibano selecionado para
intercâmbio em uma escola de
dança na Suíça
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“E

stou surpreso
e muito feliz
por ter obtido
essa conquista gigantesca, que é algo muito
importante”, disse o bailarino
campinense Israel Castro, único
paraibano selecionado para participar, durante 90 dias, de um
intercâmbio na escola de dança
Marcelos Move Dance School,
localizada em São Galo, na Suíça, Europa. No intuito de arcar
com algumas despesas, ele vem
realizando uma “vaquinha” eletrônica através do seu perfil no
Instagram (@rhaelcastro), no qual
está disponibilizado o PIX, cuja
chave é israel.aiac@gmail.com
para receber contribuições em
quaisquer valores.
A previsão de embarque de
Israel Castro para a viagem será
no dia 6 de abril. “Vou começar
os estudos na escola de dança na
Suíça no dia 11, mas o professor
pernambucano Marcelo Pereira, que está radicado há várias
décadas na Europa e já atuou no
Ballet Bolshoi, me pediu que eu
viajasse um pouco antes, para
poder me adaptar a algumas
situações, como o fuso horário.
Mas, para conseguir alcançar
minha meta, que é obter a quantia de R$ 15 mil para custear as
passagens, o seguro saúde contra
a Covid-19 e a alimentação, pois o

“

Meu objetivo
é absorver o
máximo que
eu puder,
pois quero
aprender cada
vez mais. E,
para isso,
pretendo levar
para a Suíça
muita força,
determinação
e persistência”
Israel Castro

custo de vida lá é alto, vou continuar realizando a ‘vaquinha’ virtual, rifas e outros eventos, como
um aulão aberto em uma arena
em Campina Grande, ainda a
ser definida, mas que ocorrerá
às 16h30 do dia 19 de março”,
informou ele, acrescentando que
a hospedagem será paga pela
própria escola de dança.
“Meu objetivo é absorver o
máximo que eu puder, pois quero aprender cada vez mais. E,
para isso, pretendo levar para a
Suíça muita força determinação
e persistência e quero trazer as
experiências que a viagem vai
proporcionar para mostrar na
minha cidade”, confessou Israel,
que tem 28 anos de idade e reside
com a mãe e a irmã no Bairro
Santa Rosa, em Campina Grande.
“Posso vir a ser professor de jazz,
como me sugeriu a professora
Renally Chagas, no estúdio de
ballet Power Clube, onde treino
e sou professor”, disse ele, que
participou de quadrilhas juninas
na cidade e, atualmente, integra o
grupo Tropeiros da Borborema.
Israel Castro está atuando
como bailarino clássico há pouco mais de dois anos, a convite
da professora Renally Chagas,
que o viu se apresentando. “Dos
13 concorrentes do Brasil passaram nove e só eu sou da Paraíba.
Quando fiz minha inscrição para
a escola de dança na Suíça não
acreditava que poderia passar,
pois fiquei um pouco inseguro
com a própria audição, que aconteceu de forma remota no dia 28
de novembro de 2021”, admitiu
ele, acrescentando que o fato de
ter vencido a disputa com pessoas
mais experientes o tem levado a
valorizar essa conquista.
Em novembro do ano passado, o bailarino descobriu a
inscrição para intercâmbio na
escola de dança na Suíça nas
redes sociais. “ Participei da seleção encaminhando um portfólio
em que tinha vídeos dançando
ballet clássico”, contou o campinense, cujo contato com a dança
começou aos 6 anos de idade, na
casa da própria avó e com suas
primas. “A dança, para mim,
representa paixão”.
Na Suíça, Israel Castro pretende estudar jazz, ballet clássico,
dança contemporânea, além de
musicalidade e coreografia. Ele
disse que as atividades deverão
incluir aulas teóricas e práticas.
Ele confessou que tem um sonho:
ingressar numa companhia de
ballet profissional.

Foto: Divulgação

Bailarino faz
campanha para
ir à Europa

Nos 90 dias de intercâmbio na
Marcelos Move Dance School,
Castro pretende estudar jazz, ballet
clássico, dança contemporânea,
além de musicalidade e coreografia

Através do QR Code
acima, acesse o
perfil oficial de Israel
Castro no Instagram
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andrecananea2@gmail.com

Cancelamento de Chico pode, mas do funk não?
A palavra “cancelamento” ganhou popularidade a partir do
BBB21, edição que nossa conterrânea Juliette sagrou-se vitoriosa.
Logo no início do programa, polêmicas envolvendo a artista Karol
Conká, tida como uma “metralhadora de cancelamentos”, como ouvi
na época, ajudaram a popularizar o
termo. Cancelamento é uma espécie de veto, de rejeição, de “sai pra
lá”... e a polêmica do cancelamento
da vez envolve uma canção composta em 1966 por um jovem de 23 anos
chamado Chico Buarque, atendendo a um pedido de uma intérprete só um pouco mais velha que ele,
Nara Leão, que queria uma música
de “mulher sofrida”.
‘Com açúcar e com afeto’ foi lançada por Nara no LP Vento de Maio,
de 1967, e regravada por um sem
número de cantoras e cantores, de
Maria Creuza à italiana Mina, de
Rosa Passos (em versão instrumental) a Fernanda Takai, isso quando
célebres artistas, como Maria Bethânia, se não a gravou, costumava
cantá-la em repertórios de outrora,
assim como seu autor, que recentemente a “cancelou” em definitivo de
seus shows.
A avalanche que virou polêmica
foi acesa a partir de uma provocação
feita na excelente minissérie O Canto
Livre de Nara Leão, disponível na Globoplay. Afinal, a canção em primeira
pessoa que retrata um amor submisso era – nas palavras de Chico – algo
comum na sociedade de então. Não
mais hoje, contudo. Afinal, no entender do mundo igualitário de 2022, a
letra é machista ao mostrar uma mulher tolerante às cafajestices do marido e ainda recompensá-lo “com açúcar e com afeto”.
“As feministas têm razão, vou
sempre dar razão às feministas…”,
afirma Chico na série da Globoplay,
“...mas elas precisam compreender que naquela época não existia,
não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão, que
uma mulher não precisa ser tratada assim”.

Foto: Pixabay

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

A TV a cabo
morrerá?

H

Reflexão: retrato de seu tempo, toda música antiga é depreciativa e preconceituosa?

É fato que muita coisa mudou
nos últimos 50, 60 anos. E mudaram
muito rápido, se a gente parar para
pensar. Mas a arte é um retrato de
seu tempo, e desconectá-la de seu
contexto dá muito pano pra manga.
De Elis Regina cantando “Nega do
cabelo duro / Qual é o pente que te
penteia / Qual é o pente que te penteia, nega?” a Dorival Caymmi conclamando que “com qualquer dez
mil réis e uma nega, ô / se faz um
vatapá”, há centenas – eu disse centenas – de canções que não seriam
bem vistas hoje.
Mas há que se refletir: todas são
ofensivas, depreciativas, preconceituosas? Quais estão à serviço de
uma crítica aos costumes e quais,
de fato, endossam comportamentos estereotipados? O próprio Chico tem outras canções que, à primeira vista, seriam queimadas no
fogo do cancelamento. ‘Mulheres
de Atenas’, por exemplo! (“Miremse no exemplo daquelas mulheres
de Atenas / Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas). A
canção, repleta de ironia, é uma cla-

Crônica

ra crítica à falta de igualdade entre
homens e mulheres.
Contudo, esse debate em torno de
uma música de Chico Buarque – que
como vocês bem sabem, tem os braços em volta de Lula e uma postura
histórica de esquerda e combate às
ditaduras da direita – deixa de lado
algo que eu vejo com uma gravidade muito maior: as canções de funk,
sertanejo e “forrónejo” que continuam a ser produzidas, de maneira nem um pouco sutis, reforçando
estereótipos e preconceitos, sobretudo os funks ditos “proibidões”,
termo que parece despertar mais interesse do que alertar para um problema sério, afinal enquanto você lê
este texto, milhares de jovens estão
propagando conteúdos machistas e
misóginos, quanto em bailes quanto nas redes sociais, com as populares “dancinhas do TikTok”.
São canções (e, muitas vezes, videoclipes) que atendem por nomes
como “Open the tcheca”, “Adestrador
de cadela”, “Predador de perereca”,
“Novinha taradinha” e daí para baixo... mas isso, ninguém fala, né?

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

Que verão triste com sorvete de coco
Lendo a crônica do jornalista Petrônio Souto sobre o
Cabo Branco (no blog Ambiente
de Leitura Carlos Romero) e a sua
degradação, me deu uma tristeza. Morei por 10 anos à beira-mar nessa praia, nos anos
1970 e, reafirmo que era um
paraíso de beleza. Depois vim
morar no Bessa e, desde 1984 –
sim, a data de George Orwell e
a distopia do mundo – que habito por entre cajueiros de conta e que se perderam na invasão dos prédios desordenados,
dos pombos e das sujeiras de
que fala Petrônio. E assim eu
assisti incrédula, à também
deterioração dos paraísos que
tive a sorte de conhecer no início dos anos 1980: Pipa (RN),
Praia do Francês (AL) e Canoa
Quebrada (CE).
Mas, no meu verão tem
sido tempos difíceis e que não
tem a ver com mar. Através da
crônica do amigo Nelson Barros (“Dias melhores virão” –
A União), eu também chorei
a morte de Monica Vitti, uma
das mulheres mais belas e enigmáticas do cinema italiano; a
partida precoce do teatrólogo
e cineasta Eliézer Rolim, com
quem troquei algumas palavras por ocasião em que ele me
apresentou a sua filha ilustradora; e levei um soco no estômago com o caso do congolês
– Moïse. Sem acreditar que alguém possa ser morto à pauladas num quiosque à beira mar.
Já não se fazem mais praias
como antigamente. Que mundo é esse?
E nesse verão também li
sobre a música ‘Com açúcar

Fernando
Vasconcelos

e com afeto’, que Chico Buarque não quis mais cantar nos
shows, e que gerou discussões
nas redes. Disse ele: “Continuo
achando que é uma coisa meio
vencida, essa coisa da mulher
lamurienta, que fica em casa.
Puxa, nós estamos no tempo
da Anitta! As mulheres estão
falando alto, estão de cabeça erguida e acho bonito isso. É uma
conquista do movimento feminista. O movimento feminista
tem uma grande importância”
(O Globo – 6/2/2022). Eu mocinha, cantei muito essa música,
e o que é pior, me colocando no
papel da mulher que espera e
dá um beijo em seu retrato. Claro que, retrato de uma época.
Importante permanecer, ainda mais para termos esse registro histórico, musical e político.
Mas Chico que, como ninguém,
sabe se colocar nessa posição de
fala da mulher oprimida, escreveu tantas outras lindas canções sobre o tema, (o jornalista
Silvio Osias, fala disso na sua
maravilhosa última sexta musical), tem todo o direito sim, de
fazer a sua escolha.
Por entre Covid, e sintomas
pós-Covid, eu driblo o verão.
Muito em casa. Um mergulho
no mar. Fartura de jaboticaba e manga; agulha frita, tapiocas para a minha hóspede,
irmã Teca, que nos visita nessa
pandemia. Logo ela que veio
do País de Gales – Grã Bretanha, onde a normalidade aos
poucos voltava, chega aqui e a
família adoece. Vamos contando, protocolarmente, os dias, os
isolamentos de cada um, para
que surja uma água de coco,

um feijão verde com carne de
sol desfiada, ou simplesmente
um aceno de longe.
Por entre máscaras, também vamos cuidando das outras despedidas da minha mãe.
Sim, uma pessoa quando morre,
tem várias despedidas. Aquela
do velório, a dos objetos, o desfazer da sua casa, a burocrática,
a dos cartórios milionários, e finalmente a das cinzas ao mar.
Um longo caminho, vivido nas
conversas, nos silêncios, e nas
tristezas de cada uma.
Mas, no meio desse verão
sofrido e cheio de altos e baixos, fomos tomar um sorvete de coco, graviola, castanha
e goiaba na Friberg, olhar as
sandálias Havaianas, e a maré
cheia de fevereiro, com as suas
ondas a quebrarem na calçada. Espumas ao vento. Um cenário de que gosto e sempre
fico a contemplar aquela parte de Manaíra que, apesar de
suja e esquecida, como diz Petrônio, eu me abstraio e só vejo
os barcos, o mar, e essas ondas
que vem e vão. Caminhando
na calçada, cruzamos com uma
jovem mulher, em cadeira de
rodas automática, e o companheiro ao lado. Chamou-nos à
atenção a sua juventude presa
na cadeira, mas ela parecia estar ali para contemplar a tarde.
Fomos adiante e na volta, encontramos o casal novamente. Dessa vez, ela sentada nos
degraus da calçadinha, com os
pés brincando na areia branca
da praia, o seu amor sentado ao
lado, e os dois pareciam felizes
e sozinhos naquele ritual que,
talvez fosse costumeiro. Aque-

la cena me enterneceu. A sua
força e delicadeza, de apreciar
o mar com os pés roçando na
areia. Seu corpo preso e vulnerável, mas o seu poder de contemplação intacto. Pronto para
apreciar as ondas e aquele final
de tarde único.
Agradeci as minhas pernas
que, tanto batem para perambular por aí. E não reclamei
mais de nada. Brindei à vida
com meu sorvete derretendo
pingos de coco e castanha pra
todo lado.
Hoje domingo, não tinha a
amizade com Martinho Moreira Franco (in memoriam) como
a do querido Gonzaga Rodrigues. Mas, com certeza, receberia um alô de Martinho
também para comentar essa
crônica. Saudades desse leitor
atento e carinhoso.
Fica o domingo. Pé de cachimbo!

“

Agradeci as
minhas pernas
que, tanto batem
para perambular
por aí. E não
reclamei mais
de nada.”

á algumas colunas passadas tratei da “morte
do carro popular”. Em outras oportunidades
falei da “morte” do telefone fixo, do fax, dos
orelhões, do telex... E fico pensando: a quantas mortes
ainda iremos assistir, ocasionadas pelo progresso
tecnológico? Em décadas passadas evoluímos da
TV por antenas para os modelos parabólicos. Era
uma verdadeira revolução nos costumes. Nas minhas
andanças pelo interior do Estado, espantei-me muitas
vezes com a quantidade de antenas parabólicas
enfeitando casinhas simples, muitas delas de taipa
ou de “pau a pique”.
E hoje, como tudo funciona? Nas cidades
interioranas, jovens se apresentam nas
calçadas, munidos de potentes Smartphones,
acessando notícias do mundo em tempo real e se
comunicando pelas inúmeras redes sociais. E a
TV, como fica? Ainda é um instrumento potente de
lazer e comunicação, mas, com o advento da TV
a cabo, demos um enorme salto nas modalidades
de comunicação televisiva. Porém, há mais uma
novidade no ar: o streaming, constituído por
Netflix, Apple, YouTube, Amazon Prime e tantas
outras. Os agoureiros da modernidade já estão
apregoando uma nova morte: a da TV a cabo,
igualzinha à do telefone fixo.
A grande dúvida é saber se consumidores irão
se afastar da TV paga de forma lenta ou se ela
desmoronará abruptamente. O fim da TV a cabo
vem sendo anunciado há muitos anos, mas nunca
foi previsto de forma tão clara quanto em uma
matéria sobre tecnologia, publicada recentemente
no jornal The New York Times. O título era o seguinte:
“A TV a cabo é o novo telefone fixo”. Claro que o
articulista descrevia a situação vivenciada pelo
mercado americano. Há uma década, cerca de
85% dos lares dos Estados Unidos pagavam por
pacotes de canais de TV por assinatura (cabo ou
satélite). Hoje, a parcela desses mesmos lares
americanos, que pagam por serviços desse tipo, está
se aproximando de 50%. Para efeito de comparação,
diz a autora da matéria: “Os telefones celulares
existiram por décadas, antes que a porcentagem
de americanos que não tinham telefone fixo em
casa chegasse a 50%. Isso, por volta de 2017. Hoje,
segundo dados do governo, somente um terço dos
adultos americanos têm telefone fixo”.
No Brasil, passamos do telefone fixo diretamente
para os vários modelos de celulares. Por isso,
estudiosos consideram inevitável e previsível que a
TV a cabo siga o mesmo caminho do telefone fixo.
Aqui, os dados sobre a erosão da base de clientes
também apontam para baixo. Segundo o jornalista
Samuel Possebom, do site Teletime, o número de
assinantes de TV paga em novembro de 2021 foi
de aproximadamente 13,3 milhões/ano (os dados
de dezembro ainda não estão disponíveis). Isso
significa uma perda considerável de assinantes a
cada ano. Desde novembro de 2014, quando chegou
a 19,7 milhões de assinantes, o mercado está em
declínio, procurando se adaptar e se movendo
conforme as novidades. A perda, hoje, gira em torno
de um milhão de assinantes por ano.
Os leitores podem perguntar: o que
está acontecendo hoje com o mercado de
entretenimento? Se a TV por antena já está morta,
será que o modelo atual de TV por assinatura está
sentenciado à morte? Será que os usuários estão
optando por modelos mais diretos de aquisição de
conteúdo (exemplo: a Netflix), que seguem o padrão
americano de serviço e não são bem atendidos
pelas leis nacionais que regulam o setor? A visão
de funcionários da Anatel é no sentido de que essa
obsolescência das regras foi o principal motivo para
a disputa judicial entre as operadoras a cabo e
alguns canais de TV, especialmente nos EUA.
O telespectador não entende muito esses
meandros complicados do mercado e das disputas
judiciais. Ele quer é lazer. Pouco lhe importa as
disputas por “venda direta de transmissão ao vivo”
por empresas do setor ou guerra de preços no
oferecimento de filmes ou programas esportivos. Isso
é coisa para os órgãos encarregados de fazer valer a
lei e as normas competitivas do mercado. Entretanto,
segundo comentários, o que temos em vigor são
regras que não abraçam mais os novos modelos de
distribuição de conteúdo, prejudicando o equilíbrio
que deve existir no mercado de consumo.
Os fatos já estão atingindo o futebol.
Jogos de campeonatos estaduais, e até do
campeonato nacional, estão à disposição dos
usuários através do YouTube ou por outros
canais de entretenimento. Se não houver uma
regulamentação coerente com os direitos do
consumidor brasileiro, em breve veremos uma
verdadeira “zorra” televisiva!
Colunista colaborador
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Curta da PB está entre
os 10 melhores de 2021
Documentário ‘A Fome de Lázaro’ é o único do Estado na lista da Abraccine
Da Redação

Entre a queda de braço de lançamentos nas salas do cinema e nas
plataformas de streaming os membros da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) votaram e elegeram seus destaques para
o Prêmio Abraccine 2021. Dentre as
listas, uma já premiada produção
realizada na Paraíba.
Anunciado no começo deste mês,
o resultado teve a presença expressiva de filmes dirigidos por mulheres, além de uma predominância
dos serviços de streaming como veículo de divulgação para lançamentos importantes da temporada. Um
exmplo é o Melhor Filme Estrangeiro, que ficou com o drama Ataque
dos Cães, dirigido pela neozelandesa Jane Campion (de O Piano), disponível na Netflix e uma das apostas para o Oscar.
No Top10 de curtas-metragens
do Brasil mais votados (divulgado
por ordem alfabética pela Abracci-

Foto: Divulgação

ne), o documentário A Fome de Lázaro, do paraibano Diego Benevides, é
o único do Estado na lista (cujo vencedor na categoria foi uma cineasta: Chão de Fábrica (SP), dirigido por
Nina Kopko.
A Fome de Lázaro é uma refilmagem de um curta de Torquato Joel feito de 1997. O filme se passa na comunidade dos Monteiros, em Cachoeira
dos Índios, no Sertão da Paraíba,
onde acontece o festejo religioso chamado de A Mesa de Lázaro.
Na 49ª edição do Festival de Ci-

nema de Gramado (RS), a produção
audiovisual de Diego Benevides foi
reconhecida como o Melhor CurtaMetragem da Mostra Competitiva
Nacional. O documentário também
levou o troféu de Melhor Direção de
Arte (para Torquato Joel).

Filme paraibano acompanha um
festejo religioso no Sertão do Estado

EM cartaz

Além de Ataque dos Cães e Chão de
Fábrica, o mais votado entre os longas-metragens brasileiros foi Cabeça
de Nêgo, realizado no Ceará com direção de Déo Cardoso.

Foto: Divulgação

ESTREIA
As Aventuras de Gulliver (Ucrânia,
Chipre. Dir: Ilya Maksimov. Animação. Livre). Ao
retornar à cidade de Lilliput, Gulliver descobre
que muita coisa mudou desde a sua partida e
que os moradores estão enfrentando a ameaça de um general com sede de vingança. Gulliver é a última esperança para salvar a cidade
e terá que se esforçar para vencer esse desafio
gigante. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 16h30 (somente sáb. e dom.) - 18h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 17h15 - 19h30.
Moonfall - Ameaça Lunar (EUA. Dir:
Roland Emmerich. Ficção Científica. 14 anos).
Por motivos desconhecidos, a Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar uma colisão em breve. Uma ex-astrounauta da Nasa (Halle Berry) acha que pode
resolver essa situação e impedir que o impacto
aconteça, mas apenas um de seus colegas (Patrick Wilson) acredita nela. CENTERPLEX MAG 2
(leg.): 15h30 (somente sáb. e dom.) - 20h30; CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 18h; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINÉPOLIS
MANAÍRA 6 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS
MANAÍRA 9 - MacroXE (bub.): 15h - 18h - 21h;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h15
- 17h45 - 20h15; CINE SERCLA SERCLA 3(dub.):
15h15 - 17h45 - 20h15.
Tô Ryca 2 (Brasil. Dir: Pedro Antônio.
Comédia. 12 anos). Selminha (Samantha
Schmütz) está de volta. Após ficar rica ela
paga mais caro em tudo que quer e que pode
pagar, sem pensar nas consequências. Mas
tudo que é bom dura pouco. A fortuna de Selminha e todo seu dinheiro são colocados a prova
quando uma estranha aparece do nada e coloca o dedo em onde não é dela. Para piorar, a
estranha tem mesmo nome que Selminha e se
diz herdeira legitima da fortuna. CENTERPLEX
MAG 4: 19h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3:
14h15 - 16h45 - 19h - 21h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 16h45 - 19h - 21h15; CINE SERCLA
TAMBIÁ 5: 16h30 - 18h30 - 20h30; CINE SERCLA
SERCLA 1: 16h30 - 18h30 - 20h30.
CONTINUAÇÃO
O Beco do Pesadelo (Nightmare Alley.
EUA, México. Dir: Guillermo del Toro. Suspense.
16 anos). Quando o carismático, mas sem sorte,
Stanton Carlisle (Bradley Cooper) se torna querido para a vidente Zeena (Toni Collette) e o seu
marido mentalista Pete (David Strathairn) numa
feira itinerante, ele ganha um bilhete dourado
para o sucesso, usando o conhecimento adquirido com eles para ludibriar a elite rica da sociedade de Nova Yorque dos anos 1940. Com a virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente ao seu lado,

Serviço

Halle Berry é uma ex-astronauta que pretende resolver a colisão da Lua com a Terra em ‘Moonfall’
Stanton planeja enganar um magnata perigoso
com a ajuda de uma psiquiatra misteriosa que
pode vir a ser sua melhor adversária. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 20h20.
Eduardo e Mônica (Brasil. Dir: René
Sampaio. Romance e Drama. 16 anos). Em
um dia atípico, uma série de coincidências levam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice Braga) em uma festa. Uma curiosidade é despertada entre os dois e, apesar de não
serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 16h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 14h15 (exceto sáb. e dom.);
CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 18h30; CINE SERCLA
SERCLA 4: 18h30.
Homem-Aranha - Sem Volta para
Casa (Spiderman - No Way Home. EUA. Dir:
Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos).
Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as
consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker
pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado. CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 13h40 (dub.) - 16h40
(3D, leg.) - 19h50 (3D, leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h20 - 17h30 (3D) - 20h45 (3D);
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 17h - 20h; CINE
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 17h - 20h.
Pânico (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Terror, Suspense e Thriller. 16 anos). Vinte e cinco anos após uma série
de crimes brutais chocar a tranquila Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos
do passado mortal da cidade. Agora, a repórter
Gale Weathers (Courteney Cox) e o xerife Dewey

(David Arquette) se reúnem com Sidney Prescott
(Neve Campbell) para enfrentar um novo psicopata. CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 18h45 (dub.) 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.):
21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h45;
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h45.
Sing 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação.
Livre). Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem
novos amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos novamente. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA
8 (dub.): 13h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.):
14h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h20;
CINE SERCLA SERCLA 4 (dub.): 16h20.
Spencer (EUA, Reino Unido, Alemanha,
Chile. Dir: Pablo Larrain. Biografia e Drama. 12
anos). Nos anos 90, Diana (Kristen Stewart) passa o feriado do Natal com a família real em Norfolk, Reino Unido. Apesar das bebidas, brincadeiras e comidas em que sabe o roteiro, esse final
de ano vai ser diferente. Após rumores de traição,
a princesa se vê em um impasse quando percebe que o seu casamento com o Príncipe Charles
(Jack Farthing) não está dando certo. Mesmo com
os dois filhos, ela decide o deixar. CENTERPLEX
MAG 3 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 VIP (leg.): 15h45 - 18h30 - 21h15.
Turma da Mônica: Lições (Brasil. Dir:
Daniel Rezende. Aventura e Comédia. Livre.).
Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da
escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. Nesta nova
jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade. CINÉPOLIS MANAÍRA
2: 13h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 14h15
(somente sáb. e dom.); CINESERCLA TAMBIÁ 6:
15h10 (somente sáb. e dom.); CINESERCLA PARTAGE 2: 15h10 (somente sáb. e dom.).

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]
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Bdaúe livros
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Ziko: um
menino diferente

A

lgumas histórias não precisam de palavras
para ser contadas, só de um pouco de
silêncio para deixar germinar os segredos,
feito sementes de algodão.
(Maté)
2021 foi o Ano Cultural José Lins do Rego
e aconteceram muitos eventos na Funesc em
comemoração ao escritor paraibano. Entrevistas,
com os familiares de José Lins do Rego (filha
e neta), palestras on-line, abrangendo toda a
produção romanesca de Zé Lins, concurso literário
que contemplou as categorias: romance, conto,
crônica, poesia e infantojuvenil. Os vencedores do
concurso tiveram seus textos transformados em
livros e publicados pela Editora A União. Outra
atividade desenvolvida no decorrer do ano foi a
publicação de uma revista com artigos críticos
sobre o autor de Menino de Engenho, organizada
pelo jornalista William Costa.
No que se refere à literatura infantil, o primeiro
lugar coube ao texto – O fantástico mundo de Ziko,
de Lúcia Nóbrega, com arte de capa e ilustrações
de Anacah. Lúcia de Fátima Nóbrega da Silveira é
natural de Livramento, interior do Cariri paraibano,
atualmente mora em João Pessoa, tem formação em
Psicologia, com Supervisão em Clínica de Adultos e
Adolescentes, é também professora, atriz, cordelista
poetisa e escritora.
O personagem principal da história é Ziko, um
menino de nove anos de idade, filho de um casal de
artesãos Seu Pedrinho e Dona Suely. É um menino
calmo, quieto, quase não fala, muito educado
e querido por seus pais. É filho único e muito
“bonzinho”, parece que está parado no tempo.
Por sua atuação na área de Psicologia, certamente
Lúcia Nóbrega encontra crianças com os mesmos
problemas deste personagem – calado, alheio ao que
se passa a seu redor, indiferente aos amigos. Muitas
vezes os pais não percebem que o filho apresenta
algum problema, acham que é apenas um “menino
silencioso”.
O convívio diário com Ziko em sala de aula deu
oportunidade à professora Nicinha a notar que ele
era diferente, e chamou os pais para uma conversa,
ela queria saber como o menino se comportava em
casa, o que fazia e obteve a resposta que ficava
sempre trancado no quarto vendo televisão ou
olhando fixo para um ponto qualquer da casa. Para
os pais, tudo parecia normal.
Certas atitudes de Ziko na sala de aula causou
mais estranheza à professora, como dividir o lanche
com um amigo imaginário, conversar com esse
amigo e criou até um nome para o amigo invisível –
Gael. Ela sentiu que tinha chegado o momento de
conversar mais seriamente com os pais do menino
que tinha deixado até de frequentar a escola,
alguma coisa estava errada.
Esses momentos sempre são difíceis para a
família. O diálogo entre a professora e os pais
foi tenso, a mãe não aceitava que o filho tivesse
algum problema. Os argumentos da professora –
seu filho está precisando de um psicólogo, de um
psicoterapeuta ou até mesmo de um psiquiatra – só
fizeram irritar Seu Pedrinho e Dona Suely.
Como foi resolvida a questão? Só a leitura do
livro poderá dar a resposta.
Na literatura infantil, certos temas delicados,
como autismo, Síndrome de Down, transtornos do
déficit de atenção (hiperatividade) são apresentados
de forma lúdica e com naturalidade pelos escritores.
André Neves escreveu e ilustrou o belíssimo texto
– Tom., a história de um menino autista. O jogador
Romário tem uma filha com Síndrome de Down
e escreveu um livro para crianças falando sobre
o problema da filha. Na literatura para adultos,
Cristóvão Tezza escreveu O Filho Eterno, que aborda
o tema da Síndrome de Down.
Vale lembrar o que diz Freud a respeito do
amor dos pais aos filhos que ele considera
narcísico: “O amor dos pais, tão comovedor
e no fundo tão infantil, nada mais é se não
o narcisismo dos pais renascido, o qual,
transformado em amor objetal, inequivocamente,
revela sua natureza anterior”.
Nota literária
O professor José Octávio de Arruda Mello e Victor
Raul da Rocha Mello, organizadores da antologia
O Movimento de 64 na Paraíba: origens, assalto
ao poder e repressão (Ed. A União e Eduepb),
escolheram a data de 18 de março (sexta-feira) para
relançar este livro em Campina Grande, no pátio do
Calçadão, local escolhido em tempos de pandemia
para lançamentos de livros. Vários campinenses
participam dessa antologia e certamente estarão
presentes nesta data festiva.
Castro Alves, em um dos seus poemas, disse:
“A praça é do povo como o céu é do condor”.
Campinenses “democratas, progressistas e
nacionalistas” sintam-se todos convidados e façam
do calçadão a praça do povo.
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Obra explora dores do relacionamento
Romance ‘Diga Que Não Me Conhece’ ganhou o prêmio entre os melhores de 2021 pela APCA
Até que ponto o fim de um
relacionamento, e o consequente
turbilhão emocional que chega logo em seguida, é caso de
saúde mental? Essa é uma das
questões do terceiro romance de
Flavio Cafiero, Diga Que Não Me
Conhece, que ganhou o prêmio
entre os melhores de 2021 pela
Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). O escritor
nascido no Rio de Janeiro, e radicado em São Paulo há 26 anos,
largou tudo para se dedicar à
literatura em 2013, estreou com
O Frio Aqui Fora, livro finalista
dos prêmios Jabuti e São Paulo
de Literatura.
Em entrevista ao Estadão, ele
explica que São Paulo esteve
sempre presente em seus livros.
“Em diversos momentos meus
personagens saem andando pela
cidade e são, de alguma forma,
machucados por ela, mas também a própria cidade, que é dura,
oferece recursos de cura e saídas
possíveis que são infinitas”.
A escolha da região central
foi proposital para a criação das
personagens. “O centro tem uma
diversidade muito grande de
pessoas”, explica Cafiero. O autor doou ao livro sua vivência,
por dois anos, em um prédio na
região dos Campos Elísios.
Fuga
Tato, o protagonista, após o
rompimento com o namorado,
muda para um novo apartamento a convite de uma amiga de
infância A intenção era se desvencilhar das dores do relacionamento, embora ela não cesse, até
ele se questionar se está doente.
Cafiero reflete essa sensação de
sofrimento que não abandona
o personagem: “A quantidade
de doenças não para de crescer,
bem como sintomas decorrentes
dessa criação de doenças psiquiátricas vão aumentando, quer
dizer, a gente vai se identificando
com a doença cada vez mais”. A
sensação de doença não surge
apenas de dentro para fora, mas
no caminho inverso, quando
os outros entendem que certos
comportamentos surgidos do

sofrimento são qualificados genericamente como psicopatia ou
sociopatia. É dessa forma que o
comportamento antissocial de
Tato é julgado pelos amigos.
Segundo Cafiero, “em nossos
próprios comportamentos nas
redes sociais, comecei a ouvir
pessoas cada vez mais chamando umas às outras de psicopatas”. Foi um prato feito, diz ele.
“Comecei a tecer essas relações
e coloquei no livro”.
A onipresença das redes sociais é outro tema abordado no
livro, que ajuda a incrementar
o sentimento de estar doente. A
esfera digital, que nos foi prometida quando surgiu como
uma forma de agregar, é retratada tal qual ela se transformou:
em uma rede de egos e ódios.
“Elas (as redes sociais) cresceram muito em cima do aumento
das nossas individualidades e
alimentaram as nossas individualidades, mas ajudaram
a gente a chegar num tom de
individualismo. Acho que estamos nos transformando em pessoas totalmente individualistas,
e, dentro do individualismo,
acho que a empatia está bastante
comprometida”, analisa.
Mesmo escapando para se
desvencilhar do sofrimento,
Tato não consegue esquecer da
figura de seu ex-namorado, sempre presente e brilhando nas
redes sociais. Sem saber, Tato é
sugado por essas imagens como
vítima de uma trama montada
nas redes para atingi-lo.
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‘Palco Tabajara’ tem
edição de hoje adiada

Livro (ao lado) é o terceiro romance de Flavio
Cafiero (foto maior), autor carioca radicado na
capital paulista que já foi finalista dos prêmios
Jabuti e São Paulo de Literatura

n O programa ‘Palco Tabajara
de Verão’, em comemoração
aos 85 anos da emissora e que
aconteceria hoje, foi adiado.
O anúncio foi dado por meio
das redes sociais da Rádio
Tabajara ainda no início da
tarde de ontem. Com isso, o
evento marcado para as 20h
na Usina Cultural Energisa, em
João Pessoa, deve ganhar uma
nova data a ser anunciada em
breve. As atrações do terceiro
dia desta temporada teriam
as presenças das bandas Seu
Pereira e Coletivo 401 e La
Gambiaja.
“O programa precisou
ser adiado devido às questões
organizacionais do evento”,
justificou através de uma nota
oficial a produção do evento,
que é transmitido pelas
frequências AM 1.110 e FM
105,5, pela TV Assembleia e
por meio das redes sociais
da rádio. “Uma nova data será
marcada para as bandas que
se apresentariam amanhã”,
informou o comunicado.
Dessa forma, a
programação do ‘Palco
Tabajara de Verão’ deve
retornar normalmente no
dia 15 de fevereiro, com
as presenças do cantor e
compositor Elon e da banda
paraibana Os Eloquentes.
No dia 22 de fevereiro já está
agendada as participações de
Polyanna Resende e do grupo
Tracundum.
O ‘Palco Tabajara’, projeto
da Empresa Paraibana de
Comunicação (EPC), é focado
na música autoral paraibana,
e acontece sem a presença da
plateia no local, atendendo
as medidas sanitárias de
segurança em decorrência da
pandemia do coronavírus. O
programa com apresentação
da cantora e compositora Val
Donato estreou sua temporada
de verão no dia 25 de janeiro
com os vencedores das duas
últimas edições do Festival
de Música da Paraíba, Bixarte
(2020) e João Carlos Jr. (2021).

Vagas na APC

Academia Paraibana de Cinema organizará eleições

Foto: Reprodução
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Na pauta da
reunião de
amanhã, entidade
vai discutir
o pleito para
ocupação das
Cadeiras 40 e
20 que eram,
respectivamente,
dos cineastas
Eliézer Rolim (ao
lado) e Manfredo
Caldas (acima)

A Academia Paraibana de Cinema (APC) realizará reunião remota
com seus integrantes amanhã (dia 9),
a partir das 9h, cujo objetivo é tratar
de alguns assuntos. A presidente da
entidade, a atriz Zezita Matos, informou que um dos temas, por exemplo,
é a questão da eleição para a ocupação
de duas cadeiras, as de números 40,
vaga com a recente morte de Eliézer
Rolim, ocorrida na semana passada,
aos 61 anos de idade, e a 20, de Manfredo Caldas, que faleceu em novembro de 2016, aos 69 anos.
Primeira mulher a dirigir a APC,
Zezita Matos comentou que devem ser
abordados, durante a reunião, aspectos como os procedimentos, conforme
o regulamento da entidade, para a inscrição de candidatos às cadeiras vagas.
“Detalhes a respeito do pleito também
vão depender da situação da pandemia
da Covid-19, pois não podemos correr
riscos”, comentou ela.
Eliézer Rolim foi cineasta, e também
premiado por sua produção teatral, no
qual atuou nas áreas da dramaturgia,
cenografia, direção e iluminação. Ele
também era professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
desde 1993. Dentre suas produções au-

diovisuais destacam-se o curta Eu Sou
o Servo (2002), e os longas O Sonho de
Inacim (2009) e Beiço de Estrada (2018),
este sendo o último filme do realizador
de Cajazeiras, baseado em uma peça
homônima da sua autoria.
Já o cineasta Manfredo Caldas foi
roteirista e diretor de várias produções
cinematográficas e ajudou a fundar a
Associação Brasileira de Documentaristas e o Núcleo de Documentação Cinematográfica (Nudoc) da UFPB. Produziu o filme Barra 68, junto ao também
cineasta Vladimir Carvalho, e dirigiu
O Romance do Vaqueiro Voador (2008),
dentre outros.
Cineclube virtual
Outro assunto que estará em pauta é o propósito da APC de solicitar
para a Fundação Casa de José Américo (FCJA) a retomada das atividades do
Cineclube O Homem de Areia, promovido pela instituição cuja sede fica em
João Pessoa.
Com relação à ideia de sugerir a retomada das atividades do cineclube da
FCJA, Zezita Matos comentou que o funcionamento poderia ser virtual, por causa da pandemia. Ela acredita que, por
esse formato, a iniciativa atenderia ao
público que costumava assistir às exibições dos filmes e, inclusive, levar ao
crescimento do número de espectadores na modalidade remota.
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conversa com o governador

Secretários prestam contas de ações
Com Covid-19, João Azevêdo não participa do programa de rádio, mas diz pelas redes sociais que está se recuperando
Iluska Cavalcante

cavalcanteiluska@gmail.com

O programa Conversa
com o Governador de ontem, veiculado a nível regional através da Rádio Tabajara,
prestou contas à população
sobre o trabalho do Estado
nas áreas de segurança, infraestrutura e economia. Devido ao diagnóstico de Covid-19, o governador João
Azevêdo (Cidadania) não
pôde participar do programa, que contou com a presença de secretários de Estado.
“Eu sigo bem, me recuperando, mas por causa da necessidade do isolamento não
poderei participar, para não
expor nossa equipe. Seguirei os cuidados para voltar o
quanto antes”, escreveu o governador nas suas redes sociais.
Durante o programa, a superintendente da Suplan, Simone Guimarães, comentou
sobre os investimentos na infraestrutura do Estado. Segundo ela, ano passado foram entregues 78 obras, mais
de R$ 60 milhões em investimentos. Este ano, mais de R$
330 milhões em investimentos, com uma perspectiva de
gerar mais de 3 mil empregos
diretos e indiretos só através
da Suplan.

“O bacana da construção
civil é isso. O quanto a gente pode movimentar na contratação de empregos. O que
faz com o comércio em geral
e não só com o material de
construção, movimenta toda
a economia”, comentou.
Na segurança pública, o
secretário Jean Nunes ressaltou a importância do Projeto de Lei (PL) que irá viabilizar as promoções de praças
da Polícia Militar a cada sete
anos. Anteriormente, ocorriam em 10 anos. O PL foi
encaminhado à Assembleia
Legislativa da Paraíba pelo
governador João Azevêdo.
“Essa é uma legislação
completamente promissora para as nossas forças policiais, em especial para os
praças, reduzindo consideravelmente o tempo em que
esse policial vai passar para
ser promovido. Isso foi um
grande ganho, uma visão diferente do governador para
que pudesse dar mais celeridade à carreira dos nossos
praças. Em reconhecimento para que tenham promoções de maneira mais rápida
e, consequentemente, ganhos
financeiros também”, comentou Jean Nunes.
João Azevêdo encaminhou ainda, na última semana, ao Poder Legislativo, ajus-

Fotos: Reprodução

Bruno Frade (no alto), das Finanças, Jean Nunes (ao lado), da Segurança, e Simone
Guimarães (abaixo), da Suplan, prestaram contas de ações do governo em diversas
áreas de atuação. Eles fizeram o Programa Conversa com o Governador, ao qual João
Azevêdo não compareceu por estar em quarentena se recuperando da Covid-19

tes na Lei de Proteção Social
dos Militares que garantem
diversas melhorias, entre elas
a manutenção dos direitos de
adicionais e proventos para
os profissionais que já estejam nas Corporações; abertura do fluxo das ascensões
profissionais com regras mais
adequadas de passagem para
a reserva; integralidade dos
proventos para os militares
transferidos em situações de
saúde ou acidentes.
Segundo ressaltou o secretário de Segurança do Estado,
as legislações estruturantes
que têm beneficiado as forças

de segurança da Paraíba são
realizadas em conjunto, sob
a liderança do governador, e
com a participação dos representantes da categoria.
“É importante frisar que
são legislações estruturantes
construídas a várias mãos,
sob a liderança do governador. Conseguimos dar espaço
para que todos se manifestassem e para que as representações legítimas e eleitas fizessem suas ponderações e
críticas ao texto. É uma legislação complexa mas que a
gente tentou avaliar a várias
maos e ouvindo as catego-

rias levar a melhor possibilidade”, disse.
Profisco II
O secretário executivo da
Fazenda, Bruno Frade, comentou sobre o Programa
de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Paraíba, mais conhecido como
“Profisco II PB”. Ele esclareceu dúvidas sobre o programa e ressaltou que através da
modernização que o Profisco vai gerar na gestão do Estado deve atrair mais empresas à Paraíba.
“Através do Profisco serão

contempladas cinco secretarias, onde vamos tratar a modernização da gestão fiscal,
aprimoramento dos processos, além de aumentar o desenvolvimento tecnológico.
Com o Profisco I avançamos
muito e agora com o II, onde
são mais de 200 milhões de
reais investidos, teremos a diminuição do processamento
e da burocracia da máquina
pública, modernização dos
sistemas de controle financeiro e isso trará, sem dúvida um maior ganho de equilíbrio e desenvolvimento para
o nosso estado”, disse.
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justiça federal

TRF começa a correição na Paraíba
Trabalho está sendo feito nas varas federais de forma remota e será concluído no próximo dia 18 de fevereiro
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5
deu início aos trabalhos de
correição ordinária nas Varas da Justiça Federal da
Paraíba (JFPB), ontem. Em
reunião on-line na plataforma Zoom, o corregedor
-regional da Justiça Federal
da 5ª Região, desembargador federal Élio Siqueira
Filho, destacou a satisfação em começar a correição na seccional paraibana,
agradeceu a presença de todos, detalhou o cronograma das ações e colocou sua
equipe à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
A reunião contou com a
participação do juiz fede-

ral Manuel Maia, diretor
do Foro da JFPB, dos magistrados federais e dos diretores de Secretaria das
Varas Federais, da Turma
Recursal, da Secretaria Administrativa e do Núcleo
Judiciário da Seção Judiciária da Paraíba, bem como
da equipe da Corregedoria
-Regional do TRF5 e procurador-chefe da Procuradoria da União na Paraíba, o
advogado Eduardo Girão.
“A partir de meia-noite de
hoje, nós já começamos a
correição eletrônica, que
seguirá até o dia 18 de fevereiro. Estamos analisando, por amostragem e de
forma remota, os proces-

Remoto

Serão analisados,
por amostragem,
os processos
que tramitam
virtualmente

sos que tramitam virtualmente nos sistemas Creta, PJe e PJe 2.x.”, afirmou

o desembargador federal.
“Teremos, no mês de março, a presença da Corregedoria-Regional na JFPB,
oportunidade em que queremos também manter contato com representantes da
Ordem dos Advogados do
Brasil - Seccional Paraíba,
da Procuradoria da República e de outros órgãos federais, no intuito de melhorar o serviço judiciário
prestado”, complementou.
A correição presencial da
correição ordinária ocorrerá de 07 a 11/03 na Sede,
em João Pessoa, e nas Subseções Judiciárias de Guarabira e Campina Grande;
e de 22 a 25/03, nas Sub-

seções de Monteiro, Patos
e Sousa. As vistorias serão nas instalações da Secretaria Administrativa,
Varas (capital e interior),
Turma Recursal e Cejusc.
Serão analisados também
os procedimentos administrativos e uma amostragem dos processos físicos (Tebas) e eletrônicos em
trâmite no sistema SEEU.
O objetivo dos trabalhos é
o de diagnosticar os serviços prestados, inclusive no
âmbito administrativo, das
unidades da Justiça Federal,
identificando dificuldades,
que demandem a intervenção ou a orientação da Corregedoria ou outros órgãos,

bem como boas práticas
que possam ser disseminadas na 5ª Região e no país.
A Corregedoria Regional
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)
é responsável pela coordenação e apoio às atividades funcionais de Primeira
Instância da Região. Cabe
àquele órgão realizar atividades correicionais, produzir relatórios e elaborar estatísticas, com a finalidade
de avaliar o trabalho desenvolvido e assegurar o bom
funcionamento e o aperfeiçoamento da Justiça Federal de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande
do Norte, Paraíba e Ceará.
Foto: Reprodução

posse no tre

Roberto D’Horn assume cargo de
juiz efetivo e vai atuar na eleição
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

O jurista Roberto D’Horn
Moreira Monteiro da Franca
Sobrinho tomou posse ontem do cargo de juiz efetivo
no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), em
vaga decorrente do término
do mandato de Márcio Maranhão Brasilino da Silva.
A lista tríplice para o cargo de juiz efetivo contendo o
nome do nomeado foi aprovada pelo Pleno do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na sessão administrativa do dia
14 de julho de 2021 e a nomeação ocorreu no último
dia 28 de janeiro, quando
foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e assinada pelo presidente da
República, Jair Messias Bolsonaro (PL).
Durante a solenidade,
que ocorreu de forma híbrida, o novo juiz efetivo
do TRE ressaltou os desafios que esperam nas elei-

ções deste ano. “Os desafios
são enormes. Ainda vivenciamos uma pandemia que
ceifou muitas vidas, infelizmente. Mas com fé em Deus
e união superaremos todos
os obstáculos”.
O juiz comentou ainda
sobre as suas expectativas
para o cargo. “A Justiça Eleitoral segue o seu caminho
se renovando e reinventando para continuar oferecendo um serviço de alta qualidade a todos os paraibanos
e paraibanas. Ao lado desse
Tribunal, almejo contribuir
com a construção desta bela
história por um país mais
justo, livre, democrático e solidário”, disse. Ele concluiu a
sua fala realizando agradecimentos pessoais a Deus,
seus familiares e amigos.
Em nome da Corte Eleitoral, o juiz membro Arthur
Monteiro Lins Fialho saudou o empossado, elogiou
a sua carreira profissional e
ressaltou sua alegria em recebê-lo. “É com esse ar fami-

liar de alegria que lhe dou
as boas vindas ao Tribunal
Regional Eleitoral, aqui o
senhor vai constatar que
somos uma verdadeira família, trabalhamos em harmonia. Tenho certeza que
vossa excelência, com esse
histórico e com esses testemunhos que recebi, vai dar
continuidade a esse trabalho que estamos desenvolvendo”.
Além disso, a procuradora Regional Eleitoral, Acácia Soares Peixoto Suassuna, também desejou as boas
vindas ao juiz, em nome do
Ministério Público Eleitoral.
“Eu tenho certeza que vossa excelência abrilhantará
as discussões desta Corte.
O Ministério Público Eleitoral deseja uma boa sorte
nessa nova etapa que se inicia hoje. Tão desafiadora, de
tanta responsabilidade, que
tem essa missão de defender a rigidez das eleições,
de trabalhar com firmeza e
imparcialidade. Mas tenho

Na posse, em sessão remota, o novo juiz destacou os desafios que serão enfrentados nas eleições

certeza que vossa excelência reúne as qualidades para
contribuir com o papel fundamental de defesa da democracia desta Corte”.
Perfil
O novo juiz do TRE-PB
é advogado da União desde 2006, e atualmente exerce a chefia da procuradoria-Seccional da União em
Campina Grande como procurador-seccional. Exerce
também o cargo de coordenador na Coordenação Regional Trabalhista (CORETRABS) da Procuradoria
Regional da União da 5ª Região (PRU-5ª Região).

n
Juiz Roberto
D’Horn
afirmou que
a Justiça
Eleitoral
segue o seu
caminho, se
renovando e
reinventando
para continuar
oferecendo
um serviço de
alta qualidade

O c upou o ca rgo de
coordenador da Coordenação de Atuação Proativa da Procuradoria Regional da União da 1ª Região
(PRU-1ª Região), com sede
em Brasília-DF (2009-2013).
Integrou a Coordenação
Regional de Juizados Especiais Federais e Ações
Trabalhistas da Procuradoria Regional da União
da 5ª Região (PRU-5ª Região), com sede em Recife
-PE (2013/2018). Integrou o
Grupo Regional de Atuação Proativa (GRAPS) da
Procuradoria Regional da
União da 5ª Região (PRU-5ª
Região), com sede em Recife-PE (2019/2020).

covid-19

OAB-PB adia posse da nova diretoria
Em virtude do avanço dos casos de Covid-19,
a Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), decidiu adiar
a posse festiva da nova diretoria da instituição, que estava agendada para o próximo dia 9 de fevereiro, no
Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural, em João Pessoa.
O presidente da OAB-PB,
Harrison Targino, destaca
que a decisão foi tomada
em comum acordo com todos os diretores da Ordem,
levando em consideração
a nova onda de infecções
na Paraíba pela variante
Ômicron da Covid-19, que
mesmo com baixa letalidade é extremamente transmissível, o que acarretaria
em um risco desnecessário para todos os presentes.
Harrison ressalta também que o adiamento da
posse festiva não prejudica em nada os trabalhos e
atividades da nova Direto-

Foto: Divulgação

Segundo
Harrison Targino,
a OAB-PB seguirá
acompanhando
a evolução da
pandemia do
coronavírus,
os protocolos
de segurança
sanitária e as
recomendações
dos comitês
científicos

ria OAB-PB, iniciados desde o último dia 3 de janeiro.
A posse administrativa da
atual gestão aconteceu no
final do último mês de dezembro. “A OAB-PB seguirá
acompanhando a evolução
da pandemia do coronavírus, os protocolos de segurança sanitária e as recomendações dos comitês
científicos, e assim que hou-

ver condições, uma nova
data para a posse será marcada”, declarou.
Além de Harrison Targino, compõem a nova Diretoria da OAB-PB os advogados e advogadas Rafaella
Brandão (vice-presidente),
Rodrigo Farias (secretário
geral), Larissa Bonates (secretária geral adjunta) e Leilane Soares (Tesoureira).

Harrison Targino observou que diversas Seccionas da OAB, a exemplo de
Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Distrito Federal,
Amazonas, Paraná, adiaram as solenidades de posse
festiva em face do agravamento da situação sanitária provocado nos estados
pelo crescimento de casos
de Covid.

Daniela é vice-presidente
do Parlatino, no Panamá
A senadora Daniella
Ribeiro assumiu a vice
-presidência do Grupo
Brasileiro do Parlamento
Latino-Americano (Parlatino). A primeira missão já acontece nesta semana, na República do
Panamá, onde será realizada a 36ª assembleia ordinária do Parlatino. Daniella vai representar o
Senado Federal.
“É mais uma missão
que assumo como senadora da República e sei
que é um ambiente importante para debatermos temas de interesse
da população. Para mim,
como mulher, senadora, é uma honra encarar mais esse desafio na
minha carreira política”,
afirmou Daniella.
O Parlatino discute
temas como sistemas de
saúde, economia, dívidas sociais, desenvolvimento regional, seguran-

ça, educação, tecnologia,
direitos humanos, combate à violência contra a
mulher, agricultura, pecuária e pesca, minas e
energia, dentre outros.
Todos voltados para a integração dos continentes. Especialistas técnicos
também participam das
reuniões com o objetivo de enriquecer o debate trazendo dados sobre
os assuntos abordados, o
que facilita a elaboração
dos projetos de lei.
O Parlatino é uma organização regional, permanente e unicameral,
integrada por representantes dos Congressos
e Assembleias Legislativas dos Estados participantes, democraticamente constituídos na
América Latina. O Brasil, por sua vez, tornouse membro desde a fundação do bloco, há quase
60 anos.
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Polêmica sobre vacina

Senado volta a convocar Queiroga
Comissão quer explicação sobre nota do ministério que questiona a eficácia da imunizante contra a Covid
n
A Comissão
de Direitos
Humanos
aprovou
também a
convocação
da ministra
da Mulher,
Família e
Direitos
Humanos

Daniel Weterman
Agência Estado

A Comissão de Direitos
Humanos (CDH) do Senado
aprovou a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para falar sobre a nota da
pasta que questiona a eficácia
da vacina contra a Covid e incentiva o uso da hidroxicloroquina. Os senadores vinculam
a atuação do governo ao atraso
na vacinação de crianças
A comissão também aprovou a convocação da ministra
da Mulher, Família e Direitos
Humanos, Damares Alves, e
convites ao secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério
da Saúde, Hélio Angotti Neto,
e ao presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, para falar
sobre a vacinação de crianças
e o passaporte vacinal. Os requerimentos foram aprovados
em uma reunião extraordinária nessa segunda-feira, 7.
Os senadores decidiram
chamar as autoridades para
questionar o governo sobre as
orientações contrárias à vacinação contra a Covid, apesar
das orientações e comprova-

ções científicas, e pressionar
o Executivo a imunizar o público infantil. Conforme o Estadão publicou, em 15 dias
de campanha de imunização, o Brasil poderia ter vacinado 75% das crianças de 5
a 11 anos, mas vacinou apenas 10%.
“O atraso da vacinação infantil no nosso país, as ações
claramente negacionistas
do Ministério da Saúde que
postergaram a vacinação das
crianças e as campanhas que
têm estado em curso, que na
verdade tem desmobilizado a
campanha nacional de imunização de crianças em nosso
país”, afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
Uma nota publicada pelo
Ministério da Saúde em janeiro para barrar as diretrizes que contraindicam o uso
do chamado “kit covid” classificou a hidroxicloroquina
como eficaz para o tratamento contra a Covid-19 e afirma
que as vacinas não demonstram a mesma efetividade,
contrariando uma série de estudos e orientações sanitárias
pelo mundo.

Foto: Agência Estado

Senadores decidiram chamar Queiroga para questioná-lo sobre orientações contrárias à vacinação contra Covid

Terceira fase em vigor

Depoimento no RN

PF ouve publicitário que sugeriu Acordo para entrada nos EUA é
envenenar Bolsonaro no Nordeste estendido a todos os brasileiros
Natália Santos
Agência Estado

A Polícia Federal esteve
na residência de um morador de Caicó (RN) ontem
para buscar esclarecimentos
sobre ameaças ao presidente
Jair Bolsonaro (PL). Identificado como Bismarck Victor
Diniz, o publicitário sugeriu
em redes sociais que alguém
deveria aproveitar a estadia
de Bolsonaro no município
para envenená-lo.
“Quem será que vai fazer
o serviço de colocar veneno?
Faz falta alguma. É até um
serviço de bem pra sociedade”, escreveu Bismarck na
publicação que deu origem
ao caso.
“Hoje, pela manhã, duas
viaturas da Polícia Federal
foram até a residência dele
[Bismarck] obter informações a respeito e saber o fundo de verdade dos comentários. Essa visita durou em
torno de 3 a 5 minutos”, dis-

se Navde Rafael, advogado
de defesa do publicitário. O
advogado também declarou que os policiais foram
“cordiais e educados” e sugeriram que o publicitário
evitasse fazer comentários
desse tipo. O caso foi revelado pela Tribuna do Norte
e confirmado pelo Estadão.
As publicações foram feitas neste domingo e, logo,
prints foram veiculados em
grupos de WhatsApp. Navde Rafael acredita que essa
movimentação fez com que
o instagram de Bismarck
fosse derrubado por meio
de denúncias dos próprios
usuários. “O meu cliente foi
notificado pelo próprio Instagram para que justifique
o motivo pelo qual ele deve
voltar para a rede”, disse.
“Foi um ato impensado.
Motivado pelo próprio ódio
que circula nas redes sociais
hoje, ele fez esse comentário
infeliz sem nenhuma pretensão de atentar contra a

vida do presidente”, disse o
advogado.
Bolsonaro estará terça e
quarta-feira na região Nordeste para participar do
evento de chegada das águas
de transposição do Rio São
Francisco ao Rio Grande do
Norte. A viagem deve contar também com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho.

“

Quem será que
vai fazer o serviço
de colocar
veneno? Faz falta
alguma. É até um
serviço de bem
pra sociedade”
Bismarck Victor Diniz

Alex Rodrigues
Agência Brasil

O governo do Brasil anunciou ontem a entrada em vigor
da terceira e última fase do acordo assinado com o governo dos
Estados Unidos (EUA) para facilitar a entrada de brasileiros
no país. Fruto de negociações
iniciadas em 2013, a adesão brasileira à iniciativa norte-americana batizada com o nome de
Global Entry foi formalizada em
novembro de 2019, alguns meses
após viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro nos EUA.
Conforme decreto assinado
em março de 2020 pelo presidente Bolsonaro e pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, inicialmente,
a iniciativa seria testada com
até 20 brasileiros participantes
do Fórum de Altos Executivos
Brasil-EUA. Posteriormente, as
inscrições seriam disponibilizadas para um número limitado de pessoas, para que o sistema informatizado desenvolvido
pelo Serviço Federal de Proces-

Programa

Não substitui a
exigência de visto,
mas pode acelerar
os procedimentos de
entrada e saída de
estrangeiros autorizados
a ingressar nos EUA
sem passar por filas
de imigração nos
aeroportos americanos
samento de Dados (Serpro) fosse testado e aprimorado.
Na terceira e última fase de
implementação do programa, a
inscrição no Global Entry fica
disponível a todo cidadão brasileiro interessado em simplificar a passagem pelo controle de
passaporte nos Estados Unidos.
Para aderir ao programa, é

preciso pagar taxa de US$ 100 (o
equivalente a R$ 529 pelo câmbio atual) à autoridade de Proteção de Fronteiras e Alfândega
do Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos (CBP), que coordena o programa. A taxa é válida por cinco
anos, ao fim dos quais, precisará
ser renovada.
O Global Entry não substitui a exigência de visto, mas
pode acelerar os procedimentos
de entrada e saída de estrangeiros autorizados a ingressar em
território norte-americano sem
passar por filas de imigração
nos aeroportos que dispõem de
quiosques de atendimento automático que eliminam a necessidade de contato com agentes de
imigração.
No caso do acordo brasileiro,
as inscrições no programa são
analisadas pela Receita Federal e
pela Polícia Federal, antes de serem avaliadas pelo CBP, ao qual
cabe a decisão sobre quem pode
receber tratamento diferenciado
no controle migratório.

Encontro no Planalto

Moraes e Fachin convidam presidente para posse no TSE
Eduardo Gayer e Weslley Galzo
Agência Brasil

Os ministros Alexandre
de Moraes e Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Federal (STF), deixaram por volta
das 12h30 de ontem o Palácio do Planalto sem conversar
com a imprensa Eles foram
entregar ao presidente Jair
Bolsonaro convite para a cerimônia de posse do novo comando do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE), como constava da agenda do chefe do
Executivo.
A reunião ocorreu em um
momento de tensão entre os
Poderes Executivo e Judiciário e foi rápida - durou cerca de 15 minutos. O ministro
da Advocacia-Geral da União
(AGU), Bruno Bianco, também participou do encontro.
Os ministros assumem no
próximo dia 28 os cargos de
presidente e vice-presiden-

te, respectivamente, da Corte Eleitoral.
A agenda vem em meio a
mais uma tensão entre Bolsonaro e Moraes. O presidente
descumpriu ordem judicial
do ministro, que o intimou a
depor à Polícia Federal (PF)
no âmbito do inquérito em
curso no STF para investigar
o vazamento de dados sigilosos pelo presidente.
Na semana passada, Bolsonaro não compareceu à ce-

rimônia de retomada dos trabalhos no STF. No início da
sessão, o presidente da Corte, Luiz Fux, informou que o
chefe do Executivo não participaria do encontro entre as
autoridades porque estava em
visita ao estado de São Paulo
para inspecionar as comunidades atingidas pelas chuvas.
Fachin fica na presidência do TSE até agosto, quando Moraes assumirá o tribunal. Dessa forma, o desafeto

de Bolsonaro - e relator do
inquérito das fake news no
Supremo - estará à frente da
Corte durante as eleições.
A Secretaria Especial de
Comunicação (Secom) do governo foi procurada para comentar o encontro e questionada se o presidente teria se
comprometido com Moraes a
cumprir sua determinação e
prestar depoimento à Polícia
Federal, mas não retornou até
a publicação desta matéria.

Agenda

vem em meio a mais
uma tensão entre
Moraes e Bolsonaro,
que descumpriu
recentemente ordem
judicial do ministro para
prestar depoimento

M
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ONU denuncia coreia do norte

Dólares roubados financiam mísseis
Organização afirma que ciberataques norte-coreanos conseguiram apoderar-se de US$ 50 milhões em ativos digitais
Agência Brasil

Os ataques cibernéticos
de Pyongyang resultaram
no roubo de milhões de dólares em criptomoedas para
financiamento dos programas de mísseis do país, revela relatório divulgado pelas Organização das Nações
Unidas (ONU).
Em 2020 e 2021, os ciberataques norte-coreanos conseguiram apoderar-se de
US$ 50 milhões em ativos
digitais, que são “importante fonte de receitas” para o
programa nuclear e de mísseis balísticos, concluíram
investigadores.
Os ataques cibernéticos
atingiram pelo menos três
câmbios de criptomoedas na
América do Norte, Europa e
Ásia. De acordo com a investigação, entregue ao comite
de sanções da ONU na sexta-feira (4), esses ataques têm
se revelado decisivos para fi-

nanciar os programas do regime norte-coreano.
O relatório cita estudo,
divulgado no mês passado
pela empresa de segurança Chainalasy, sugerindo
que os ataques cibernéticos
poderiam valer até US$ 400
milhões em ativos digitais
aos cofres norte-coreanos, só
durante o último ano.
O estudo revelou que
os ataques recor ria m a
“phishing, explorações de código, malware e engenharia
social avançada para desviar
fundos das carteiras quentes,
ligadas à internet dessas organizações, transferindo-os
para endereços controlados
pela Coreia do Norte”.
Em 2019, as Nações Unidas concluíram que a Coreia
do Norte tinha conseguido
reunir US$ 2 bilhões para
os programas nucleares e
de mísseis balísticos com recurso a ataques cibernéticos
sofisticados.

Testes estão proibidos
Desde 2006, a Coreia do
Norte está impedida pelo Conselho de Segurança da ONU
de realizar testes nucleares e
lançar mísseis balísticos, apesar das pesadas sanções internacionais. As Nações Unidas
consideram que o regime de
Kim Jong-un está conseguindo desenvolver, com “aceleração acentuada”, infraestruturas
nucleares e de misseis.
“Embora não haja relatos
de testes nucleares ou lançamento de mísseis balísticos
intercontinentais, a Coreia do
Norte continuou a resolver a
sua capacidade de produção
de materiais nucleares”, adiantam os especialistas em cibersegurança citados no relatório da ONU.

Só no mês passado, de
acordo com os Estados Unidos, a Coreia do Norte realizou pelo menos nove testes com mísseis. No domingo,
Washington anunciou que o
representante especial dos
EUA para a Coreia do Norte
estará reunido com as autoridades japonesas e sul-coreanas no fim desta semana para
discutir a situação.
O relatório destaca também
que a situação humanitária no
país “continua a piorar”, possivelmente devido às restrições provocadas pela Covid-19.
Acrescenta, no entanto, que a
grande escassez de informação não permite determinar a
influência das sanções internacionais na vida da população.

No Canadá

A polícia do Canadá está reprimindo as manifestações antivacinas do chamado “Comboio
da Liberdade” na capital Ottawa,
fazendo várias prisões, emitindo
centenas de multas e apreendendo
veículos e combustível após o prefeito declarar estado de emergência.
A declaração de emergência
foi projetada para dar aos policiais
mais flexibilidade para responder
às centenas e às vezes milhares de
caminhoneiros e seus apoiadores
que estão reunidos nas ruas para
protestos contra as medidas de contenção do coronavírus, disse o prefeito Jim Watson no domingo, 6.
Segundo ele, a declaração reflete o
“grave perigo e ameaça à segurança
e proteção dos moradores”.
Fogos de artifício foram disparados, motoristas buzinaram e as
ruas permaneceram bloqueadas
pelo segundo fim de semana consecutivo, e Watson admitiu no domingo que as autoridades estavam
“em menor número” e “perdendo
esta batalha”.
O Serviço de Polícia de Ottawa
disse em comunicado que abriu
mais de 60 investigações criminais
em meio aos protestos, incluindo
roubos, crimes de ódio e danos à
propriedade. Pelo menos sete prisões foram feitas até a noite de domingo, ligadas a danos materiais
e outros atos de “prejuízo”, disse a
polícia. “Vários veículos e combustível foram apreendidos”, disse o
comunicado.
Entre as mais de 500 multas

n
Ataques
cibernéticos
atingiram pelo
menos três
câmbios de
criptomoedas
na América do
Norte, Europa
e Ásia

Relatório da ONU denuncia que programas de mísseis da Coreia do Norte são financiados com criptomoedas roubadas

Encontro em Moscou

Líderes discutem tensão na Ucrânia
Agência Estado

O presidente da França, Emmanuel Macron, se
reuniu ontem, com o homólogo russo, Vladimir
Putin, em Moscou, quando o francês expressou o
interesse em uma redu-

emitidas neste fim de semana estavam avisos de “buzina excessiva” e violação do uso de cinto de
segurança. Na manhã de domingo, a polícia disse que os policiais
emitiram mais de 450 multas desde o dia anterior, inclusive para caminhões sem seguro e placas obstruídas. Outras 100 multas foram
anunciadas no domingo à noite, inclusive para pessoas que estavam
dirigindo na contramão.
O “Comboio da Liberdade”,
composto em grande parte por caminhoneiros, começou como um
movimento contra a exigência de
vacina para motoristas que cruzassem a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Mas desde
então evoluiu para uma mobilização contra as medidas restritivas do
primeiro-ministro Justin Trudeau
para combater a pandemia.
O centro de Ottawa, sede do
Parlamento, Banco Central e edifícios do governo canadense, incluindo o escritório de Trudeau, está em
grande parte em confinamento depois que os caminhoneiros ocuparam as ruas. Uma ação coletiva
busca uma liminar para silenciar
os constantes buzinaços dos caminhoneiros.
Na noite de domingo (6), a polícia começou a remover suprimentos de gás e combustível em um
acampamento logístico montado
por manifestantes. Uma cadeia de
suprimentos bem organizada - incluindo saunas portáteis, cozinha
comunitária e castelos infláveis
para crianças - tem sustentado os
manifestantes.

ção nas tensões recentes.
Em seu Twitter, Macron
escreveu sobre o encontro dizendo que é preciso avançar na “desescalada”, e que os “termos” são
conhecidos para grandes
questões de segurança coletiva, como a Ucrânia, e a
situação em Belarus.

“Comecemos a construir uma resposta que
seja útil para a Rússia, útil
para toda a nossa Europa,
uma resposta que permita
evitar a guerra, construir
os elementos de confiança, estabilidade e visibilidade. Juntos”, afirmou o
francês.

Nos últimos dias, Macron vem realizando uma
série de diálogos com lideranças envolvidas na
crise recente, o que envolveu desde uma conversa
com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
a outros três contatos por
telefone com Putin.

cidade do vaticano

Papa faz defesa do meio ambiente
Agência Brasil

Protestos anticovid
terminam em prisões
Por Redação

Foto: Agência Brasil

Despejar plástico em
cursos d’água é “criminoso” e tem que acabar se a
humanidade quiser salvar
o planeta para as gerações
futuras, disse o papa Francisco em entrevista à televisão no domingo (6).
Em entrevista de uma
hora ao Canal 3 da emissora estatal RAI, Francisco
reiterou alguns dos principais temas de seu papado,
condenando gastos exces-

sivos em armamentos, defendendo os direitos dos
imigrantes e condenando
a rigidez ideológica dos
conservadores na Igreja.
O papa, que tem feito
da defesa do meio ambiente um pilar de seu pontificado, contou que pescadores italianos o procuraram
e lhe disseram que encontraram muitas toneladas
de plástico no Mar Adriático. Em outra vez que o
papa os viu, disseram que
haviam encontrado o dobro e se encarregaram de

ajudar a limpar um pouco.
“Jogar plástico no mar
é criminoso. Mata a biodiversidade, mata a Terra,
mata tudo”, afirmou.
Cuidar das gerações é
um processo de educação
em que precisamos nos engajar, acrescentou Francisco, citando uma música do
cantor brasileiro Roberto
Carlos em que um menino
pergunta ao pai por que o
rio não canta mais, e o pai
responde que já não existe mais.
Questionado sobre seu

gosto musical, o papa, que
fez visita surpresa a uma
loja de discos de Roma no
mês passado, disse que
gosta principalmente de
música clássica, mas também de tango.
Em resposta a uma pergunta sobre guerra, Francisco afirmou: “Pensem
nisso. Se parássemos de fabricar armas por um ano,
poderíamos alimentar e
educar o mundo inteiro.
Nos acostumamos com as
guerras. É difícil, mas é a
verdade.”
Foto: Agência Brasil

O papa Franciso disse que despejar plástico em cursos d’água é “criminoso” e tem que acabar se a humanidade quiser salvar o planeta
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Libra

Esterlina

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Fixado em 2 de
fevereiro de 2022

10,75%

R$ 1.212

-1,26%

-1,36%

-1,16%

R$ 5,255

R$ 6,011

R$ 7,112

Crediamigo

BNB oferece vantagens
para quitação de débitos
Clientes paraibanos têm dívidas acumuladas de R$ 4 mihões junto ao banco
José Alves

zavieira2@gmail.com

O Banco do Nordeste
(BNB), por meio do Crediamigo, que é uma linha de crédito para financiamento de
empréstimos a micro e pequenos empreendedores, está oferecendo vantagens para que
clientes com parcelas em atraso renegociem e quitem suas
dívidas. O não pagamento das
parcelas, ao longo dos anos,
gerou, até o momento, uma
dívida acumulada de R$ 4 milhões na Paraíba.
Hoje, o Crediamigo do
Banco do Nordeste conta com
165.700 clientes ativos na Paraíba. Somente em janeiro deste ano, o banco desembolsou
mais de R$ 54 milhões, o que
permitiu realizar 18 mil operações em valores na faixa de R$
2,9 mil. Para este ano, a meta
do banco é que os empréstimos atinjam a cifra de R$ 1,5
bilhão.
A gerente geral do escritório Crediamigo na Paraíba,
Liliana Arruda, comentou sobre o valor acumulado da dívida e destacou o risco que
essa linha de crédito passa no
momento. “Acredito que isso

aconteceu por causa da pandemia da Covid-19, que não permitiu que muitos empreendimentos prosperassem. Por
este motivo, estamos dando
oportunidade a todos os clientes que não estão tendo condições de cumprir seus compromissos para que quitem seus
débitos, limpem seus nomes e
voltem a operar no mercado”,
informou.
Ainda de acordo com Liliana Arruda, os clientes podem obter essas vantagens e
renegociar suas dívidas até
dia 30 de junho próximo. O
cliente que está com parcelas
em atraso também poderá ganhar até 24 meses para quitar
sua operação.
A gerente enfatizou que o
Crediamigo é o maior programa de microcrédito da América do Sul. “Trata-se de uma
linha de crédito que oferece
financiamento para os que
já têm atividades produtivas
como, também, para os que
tenham interesse em começar uma atividade produtiva”,
ressaltou.
Há mais de 20 anos no
mercado, o Crediamigo vem
proporcionando a melhoria
da qualidade de vida das pes-

soas que possuem um mercadinho, uma farmácia ou mesmo um pequeno ponto de
venda de cosméticos. “Nosso
público-alvo são empreendedores que faturam até R$ 360
mil/ano, podendo ter ou não
Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ)”, explicou.
O Crediamigo também
trabalha com o empreendedor informal - aquele que está
precisando de um crédito para
tocar uma pequena fábrica de
bolo, de salgadinhos ou mesmo um ponto de venda de dindim. “Os valores que a gente
financia são de até R$ 21 mil e
a documentação necessária é
bem simples: comprovante de
residência, CPF e carteira de
identidade. A garantia exigida para muitos é a do aval solidário, ou seja, a gente forma
um grupo de amigos que se
conheçam e que confiem uns
nos outros e cada um recebe o
seu valor”, explicou.
Mas, se o cliente já tem
CNPJ, pode entrar individualmente para fazer o empréstimo com a garantia de um avalista com renda comprovada.
“Temos recurso para capital
de giro e para investimento
fixo. Também temos recur-

so para que o empreendedor
possa fazer uma reforma, ou
para compra de equipamentos, entre outras coisas, para
que ele possa dar andamento
a sua atividade empreendedora”, declarou.
Serviço
Quem quiser ser cliente do Crediamigo do Banco
do Nordeste não precisa ir
até as agências. Basta entrar
em contato pelos números
do WhatsApp 085 9973-0700
ou 0800 728 3030. Após o contato por telefone, um agente
bancário vai até onde o cliente está e, após tudo acertado,
o crédito é repassado para o
empreendedor em menos de
uma semana.

CRÉDITO
Negociação de
débitos em atraso é
oportunidade para
clientes voltarem a
operar no mercado

Foto: Marcos Russo

Dezembro/2021
Novembro/2021
Outubro/2021
Setembro/2021
Agosto/2021

0,73
0,95
1,25
1,16
0,87

Até 31 de março

PMJP concede desconto de 30% no ITBI
Os compradores de imóveis em João Pessoa têm garantido um desconto de 30%
no pagamento do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI) dado
pela Prefeitura da capital até
o dia 31 de março. A oportunidade de pagar o imposto
com uma redução no valor
foi concedida pelo prefeito

Cícero Lucena para quem
efetuar o pagamento em
parcela única.
“Temos uma demanda
reprimida de pessoas que
compraram um imóvel, mas
ainda não fizeram a transferência de titularidade e esta
é uma excelente oportunidade, pois é uma redução significativa no valor do imposto”,

afirmou o secretário da Receita Municipal, Sebastião
Feitosa. Somente após a regularização do pagamento do
tributo, o contribuinte pode
ter a escritura do imóvel.
O desconto é concedido
sobre o valor bruto do imposto sem considerar qualquer desconto e caso esteja
vencido, o valor do tribu-

to será acrescido de atualização monetária e multa de
mora após a incidência do
desconto. O secretário da
Receita explica ainda que
o desconto será aplicado às
transmissões e cessões já declaradas ou lançadas, inclusive até o dia 31 de março.
O ITBI corresponde a 3% do
valor do imóvel.

Ibovespa
111.996 pts
-0,22%

PdeontoEquilíbrio

Flávio Uchôa

flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Revisar gastos
recorrentes

T

er uma vida com educação financeira
requer disciplina em ficar atento a,
sempre que puder e no espaço de tempo
pré-determinado, analisar seus gastos a
fim de revisar seus valores, com o intuito de
buscar o melhor custo-benefício dentro da
sua realidade.
E dentro da análise e revisão
é primordial anualizar os valores
menosprezando aquele conceito e
pensamento de achar que você mensura
a despesa pelo mês. Se tens uma despesa
de R$ 100 (cem reais) por mês, levamos em
consideração a soma anual que neste caso
seria de R$ 1.200 (um mil e duzentos reais) e
é a partir deste número que precisa ser feita
a avaliação. Eu gasto R$ 1.200 (um mil e
duzentos reais) por ano!
E dentro deste conceito existem aquelas
despesas que porventura achamos em
algum momento ser pequena, porém ela é
fixa, onde temos o costume de deixá-la no
limbo sem nos preocupar por achar que é
isso mesmo e não tem o que fazer com ela.
Pois bem, te passo quatro despesas que
sempre faço revisão e consigo ganhar algum
benefício e diminuir seu valor.
A primeira é o plano de celular. O que
devemos levar em consideração neste
caso é que se a demanda contratada com
a operadora está de acordo com o meu
consumo e uso. Muitas vezes não usamos
o que é contratado e ficamos pagando por
algo que não nos foi útil. Do mesmo modo
se contratarmos um plano aquém do uso,
pagamos extra com valores maiores do
que o do contrato. Nos dias atuais para
a maioria o plano melhor a ser gerido é
de navegação na internet, lembrando do
acesso fácil que temos no WI-FI em tantos
lugares que frequentamos.
O segundo é o plano de TV a cabo e
internet para a casa. Contratamos o plano
com centenas de canais, mas não assistimos
uma dúzia deles. Com os serviços de
streaming reunindo as melhores séries e
filmes será cada
dia menos usado.
Agora cuidado para
não fazer todas
as assinaturas
possíveis de
Sempre faço
streaming porque
revisão (das
vai ser a mesma
despesa sem o
despesas)
devido uso.
e consigo
O terceiro são as
tarifas
bancárias.
diminuir seu
Sabemos que no
valor.
Brasil cinco bancos
possuem 80% do
Flávio Uchôa mercado e ditam
as regras sem se
importar mesmo com o que o cliente vai
achar. Vivemos no setor um sistema parecido
com Robin Hood sendo ao contrário. Os
mais abastados que possuem recursos nos
bancos não pagam tarifas e quando querem
recursos os juros são mais em conta. Os
menos abastados pagam tarifas e juros
altos. É simples e assim que funciona. Então
veja se seu pacote de tarifas te atende e
principalmente se consegue trabalhar com
um banco digital que não tem tarifas.
E por último e não menos importante é a
anuidade do cartão de crédito. Não tem sentido,
hoje em dia, com a quantidade de cartões com
isenção de anuidade, ainda possuir um cartão
de crédito pagando anuidade. Fora as dezenas
de cartões que te devolvem parte dos gastos na
forma de cashback.
Tenho a absoluta certeza de que se
fizeres a revisão destes quatro itens ainda
este mês, economizarás centenas ou
milhares de reais em 2022! O que estás
esperando?

“
Redução no valor do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis beneficia comprador que efetuar o pagamento em parcela única
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calendário

Caixa começa hoje pagamento do PIS
Valores serão disponibilizados até o dia 31 de março deste ano e poderão ser resgatados até 29 de dezembro

O pagamento do PIS começa a ser realizado pela
Caixa Econômica Federal a
partir de hoje para nascidos
em janeiro. Assim como foi
feito com o auxílio emergencial, o calendário de disponibilização de valores será
escalonado.
O benefício, pago proporcionalmente aos meses
trabalhados, pode chegar a
até um salário mínimo, R$
1.212. Para poder receber,
o cidadão precisa ter trabalhado, ao menos, 30 dias
com carteira assinada por
empresa no ano-base, que,
neste caso, é 2020. Os valores
serão disponibilizados até o
dia 31 de março deste ano e
poderão ser resgatados até
29 de dezembro de 2022.
De acordo com informações do site da Caixa, para
ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa: estar cadastrado no PIS/Pasep há
pelo menos cinco anos; ter
recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano
-base; ter exercido atividade
remunerada para pessoa
jurídica durante pelo menos 30 dias, consecutivos
ou não, no ano-base; ter seus
dados informados pelo empregador corretamente na
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.
Consulta
Para os beneficiários
com nascimento entre janeiro e junho, além de pessoas
com residência em muni-

cípios afetados pelas chuvas na Bahia e em Minas
Gerais, o canais para consulta dos valores são estes:
aplicativo Caixa Tem; aplicativo Caixa Trabalhador,
que pode ser baixado para
Android e para iOS; atendimento Caixa ao Cidadão,
por meio do telefone 0800
726 0207. É possível também
entrar nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Previdência para esclarecer dúvidas.
Pagamento
A forma de pagamento
pode variar conforme a situação do beneficiário. Se a
pessoa tiver relacionamento com o banco, ele ocorre por meio de crédito em
conta (corrente, poupança
ou digital) da Caixa. Se tiver conta poupança social
digital, o pagamento será
realizado por meio do Caixa Tem. Também é possível fazer o saque nos caixas
eletrônicos, casas lotéricas
e em correspondentes Caixa Aqui, com cartão social e
senha; e em qualquer agência da Caixa, com documento oficial.
Pasep
Assim como a Caixa efetua pagamentos do abono
salarial para trabalhadores
da iniciativa privada, o Banco do Brasil realiza a disponibilização de valores para
o setor público, com o nome
de Pasep. O calendário de
2022 consta no site oficial
do banco. Os valores ficarão disponíveis até 29 de dezembro de 2022.

n Confira o calendário completo do abono salarial 2022
n PIS
Nascidos em janeiro
Nascidos em fevereiro
Nascidos em março
Nascidos em abril
Nascidos em maio
Nascidos em junho
Nascidos em julho
Nascidos em agosto
Nascidos em setembro
Nascidos em outubro
Nascidos em novembro
Nascidos em dezembro

8 de fevereiro;
10 de fevereiro;
15 de fevereiro;
17 de fevereiro;
22 de fevereiro;
24 de fevereiro;
15 de março;
17 de março;
22 de março;
24 de março;
29 de março;
31 de março.

n Pasep
Final da inscrição
Final da inscrição
Final da inscrição
Final da inscrição
Final da inscrição
Final da inscrição
Final da inscrição
Final da inscrição
Final da inscrição
Final da inscrição

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

15 de fevereiro;
15 de fevereiro;
17 de fevereiro;
17 de fevereiro;
22 de fevereiro;
24 de fevereiro;
15 de março;
17 de março;
22 de março;
24 de março.

Foto: Reprodução

Felipe Siqueira
Agência Estado

Os valores ficarão disponíveis até
29 de dezembro de 2022.

valores a receber

BC terá site exclusivo para consulta
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O Banco Central informou ontem que as consultas ao Sistema Valores a
Receber (SRV) serão retomadas por meio de um site
exclusivo para esse fim, no
próximo dia 14.
O objetivo é evitar que
a grande quantidade de
acessos coloque em risco
o site do próprio BC, como
ocorrido no mês passado,
quando a demanda inesperada de acessos ao SRV

derrubou a página da instituição. Com o site exclusivo, todo relacionamento
do cidadão com o sistema
será por meio do site valoresareceber.bcb.gov.br, não
sendo possível “consultar
ou solicitar valores” na página principal do BC na internet, nem dentro do sistema Registrato.
“No momento da consulta em valoresareceber.
bcb.gov.br o cidadão saberá se tem valor a receber
e, caso positivo, receberá
a data para conhecer es-

ses valores e solicitar sua
transferência, a partir do
dia 7 de março de 2022”, informou o BC ao recomendar que o cidadão consulte
a página, na data informada.
Caso, por algum motivo, o interessado perca
a data, poderá fazer uma
nova consulta a qualquer
momento para receber
uma nova data de agendamento. No site há um passo
-a-passo com todas informações necessárias para o
resgate dos valores.

“O cidadão nunca perde
o direito sobre os valores em
seu nome. As instituições financeiras guardarão esses
recursos pelo tempo que for
necessário, esperando até
que o cidadão solicite a devolução”, diz a nota do BC.
Ainda segundo o banco,
para acessar o Sistema Valores a Receber é necessário
que o interessado tenha um
cadastro no site gov.br nível prata ou ouro. O cadastro pode ser feito gratuitamente pelo aplicativo gov.
br ou por meio da internet.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

violação de concorrência

TIM nega haver consórcio
em operação de venda da Oi
Luísa Laval
Agência Estado

A TIM emitiu nota ontem afirmando que a forma como a operação de
venda da Oi Móvel foi desenhada preserva todo o
ecossistema de telecomunicações brasileiro. A declaração ocorreu após o
Ministério Público Federal (MPF) recomendar ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) que reprove a compra da Oi Móvel pela TIM,
Telefônica/Vivo e Claro
devido a “violações à concorrência”
“Nesse processo da
compra, nunca existiu nenhum consórcio, mas três
operações distintas de ativos colocados à venda em
função de uma recuperação judicial acompanhada
por todas as autoridades
competentes, inclusive o
MP estadual”, afirma a
empresa.
De acordo com a nota,
a TIM é compradora da
maior parte dos ativos e
traduzirá o movimento
em maior competição e
ampliação dos níveis de
serviço para todos seus
clientes, incluindo os
oriundos da Oi. A companhia defende que o desequilíbrio que se criou por
meio de outras operações
aprovadas é, na verdade,

o gerador de assimetria
competitiva que a operação tenta corrigir
A empresa telefônica
defende que os remédios
previstos pela Anatel, os
que vierem a ser estabelecidos pelo Acordo em
Controle de Concentrações (ACC) do Cade, o êxito do leilão 5G e a intensa
regulação setorial são garantias de um ambiente
saudável de competição e
investimentos.
A TIM diz ainda que a
aprovação da venda da Oi
Móvel viabiliza um grande projeto de rede neutra
nacional em fibra, um insumo chave para o plano
de reconstrução e fortalecimento das telecomunicações no Brasil. Portanto,
na visão da companhia, a
avaliação do processo precisa levar em conta um
quadro amplo de variáveis, em prol de concorrência, investimentos e
desenvolvimento tecnológico nas próximas décadas em um setor estratégico para o país.
“Uma saída desordenada da Oi Móvel do mercado terá consequências
caóticas para todo o sistema de telecomunicações,
com impactos negativos
para a competição, o consumidor e o avanço digital do país”, conclui a nota
da empresa.

Objetivo do site é evitar
que a grande quantidade
de acessos coloque em
risco o site do próprio
BC, como ocorrido no
mês passado, quando
a demanda inesperada
de acessos ao sistema
derrubou a página da
instituição

Boletim Focus

Pior janeiro

Expectativa para a Selic no fim de
2022 permanece em 11,75% ao ano

Produção de
veículos cai
27,4%, mostra
Anfavea

Thaís Barcellos
Agência Estado

Após sinalização direta
do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central de que deve reduzir o ritmo de alta da taxa
Selic no próximo encontro,
os economistas do mercado financeiro mantiveram
a projeção para os juros básicos da economia no fim
de 2022.
A projeção continuou
em 11,75%, conforme o Relatório de Mercado Focus,
mesmo porcentual de um
mês atrás. Mas, considerando apenas as 45 respostas nos últimos cinco dias
úteis, a expectativa para a
Selic no fim deste ano cedeu de 11,88% para 11,75%.
“Em relação aos seus
próximos passos, o Comitê antevê como mais adequada, neste momento, a

JUROS

Projeções para
os anos seguintes
também foram
mantidas pelo
Banco Central

redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros.
Essa sinalização reflete o
estágio do ciclo de aperto,
cujos efeitos cumulativos se
manifestarão ao longo do
horizonte relevante”, informou o Copom, após elevar
a Selic em 1,50 ponto porcentual este mês, de 9,25%
para 10,75% ao ano.

O colegiado, porém, repetiu que irá perseverar na
estratégia de aperto monetário “até que se consolide não apenas o processo
de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas
metas”, preocupado com o
aumento das projeções de
inflação e o risco de descolamento da inflação em
prazos mais longos.
No Boletim Focus, o cenário para a taxa básica de
juros da economia foi mantida para os anos seguintes. A estimativa do Focus
para a taxa Selic no fim de
2023 continuou em 8%, ante
igual taxa há quatro semanas. Para 2024, ficou em 7%,
mesmo porcentual de um
mês atrás. Da mesma forma, a previsão para o fim
de 2025 continuou em 7%,
repetindo a taxa de quatro
semanas atrás.

Eduardo Laguna
Agência Estado

A produção de veículos caiu 27,4% em janeiro contra o mesmo mês
do ano passado, somando 145,4 mil unidades entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões
e ônibus. Na comparação
com dezembro, a queda foi
de 31,1%. Divulgado ontem pela Anfavea, associação que representa as
montadoras, o balanço revela o janeiro mais baixo
na produção da indústria
automotiva em 19 anos.
A puxada de produção no fim do ano passado
permitiu ao setor entrar
em 2022 com mais estoque, porém as vendas de
janeiro foram as mais baixas para o mês em 17 anos.
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salão do artesanato paraibano

Vendas superaram R$ 1,2 milhão
Durante os 25 dias do evento, mais de 44,6 mil peças foram vendidas e cerca de 75 mil pessoas visitaram a feira
A 33ª edição do Salão do
Artesanato Paraibano, que
chegou ao fim nesse domingo (6), acumulou mais de
R$ 1,2 milhão em vendas,
superando as expectativas
da gestão do evento e dos
próprios artesãos. Com o
tema “Toda Arte que Vem
do Mar”, o Salão ocorreu de
12 de janeiro a 6 de fevereiro em uma megaestrutura
montada na Orla de Cabo
Branco, em João Pessoa.
Ao todo, foram comercializados R$ 1.265.964,40, com
44.686 peças vendidas. No domingo, último dia do Salão,
foram R$ 66.993,40 em vendas e R$ 4.047 em encomendas. Nesses 25 dias, 75 mil
pessoas visitaram o evento.
A primeira-dama do Estado e presidente de Honra
do Programa do Artesanato
Paraibano (PAP), Ana Maria
Lins, ressaltou que os resultados foram muito satisfatórios.
“Ainda estamos no meio de
uma pandemia, que por sinal
vive um momento delicado
com o avanço dessas variantes. Alcançar esse valor neste
período que estamos vivendo
é motivo de comemoração”,

disse, agradecendo também
às mais de quatro toneladas
de alimentos que foram arrecadadas em uma parceria
com o Hospital Padre Zé.
A mesma linha de raciocínio foi adotada pela gestora do PAP, vinculado à Secretaria de Estado do Turismo e
Desenvolvimento Econômico (Setde), Marielza Rodriguez. “O momento é de agradecimento com os resultados
obtidos - e não me refiro apenas aos valores -, mas a essa
retomada, às grandes parcerias que firmamos, aos nossos
artesãos e artesãs, ao governador João Azevêdo, à presidente de Honra do PAP, Ana
Maria Lins. A nossa meta era
uma R$ 1 milhão por conta
do momento delicado; fomos
além”, disse.
O Salão do Artesanato
Paraibano foi uma realização do Governo da Paraíba
e do Sebrae-PB em parceria
com o Empreender-PB; Empresa Paraibana de Comunicação (EPC); Companhia de
Água e Esgotos da Paraíba
(Cagepa); Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba
(Detran-PB); Junta Comercial

Foto: Marcos Russo

“

Na foto (detalhe) objetos confeccionados em acordo com o tema, trabalhos feitos a partir de conchas do mar

do Estado da Paraíba (Jucep); Procon-PB; Fundação Espaço Cultural
José Lins do Rego (Funesc); Corpo
de Bombeiros Militares; Vila Olímpica Parahyba; Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep);
Prefeitura Municipal de João Pessoa; e Hospital PadreZé.
O tema deste ano, “Toda Arte
que Vem do Mar”, homenagou as
artesãs dos municípios de Pitimbu,
Cabedelo e João Pessoa que trabalham com matérias-primas do am-

A nossa meta era
uma R$ 1 milhão por
conta do momento
delicado; fomos
além”
Ana Maria Lins

Programa primeira Chance

rão uma bolsa no valor de
R$ 22,00 pela hora de trabalho. A seleção será feita por
meio da titulação acadêmica e experiência profissional dos candidatos.

quer situação que inviabilize ou interrompa parcial
ou totalmente, as atividades
de estágio dos participantes;
identificar possíveis campos
de estágios e captá-los para
inscrição nos editais referentes ao Programa; orientar as empresas sobre a importância de profissionais
qualificados para a supervisão local do estagiário do
Programa; firmar parcerias
por intermédio da relação
“Escola-Empresa”, mediante Termo de Convênio; auxiliar os participantes do Pri-

Atribuições
Os supervisores selecionados terão que desempenhar as seguintes atribuições: alinhar junto a Gestão
Escolar (Gestor, CAF e Coordenador Pedagógico) e ao
Programa ações relacionadas aos estágios firmados;
informar ao Programa qual-

DATAS

biente marinho, a exemplo de escamas de peixe e conchas de marisco.
O Salão, tradicionalmente realizado duas vezes ao ano – em janeiro, em João Pessoa; e, em Campina Grande, no mês de junho – já
faz parte do calendário de eventos
do Estado, sendo uma grande oportunidade de reunir a família e amigos, pois, além das peças artesanais,
verdadeiras obras de arte, conta com
o melhor da gastronomia e com diversas atrações culturais.

cooperação internacional

Programa Primeira Chance abre seleção
com 101 vagas para supervisor bolsista
A Secretaria de Estado da
Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT-PB) abriu
Processo de Seleção Simplificada para Supervisor Estadual do Programa Primeira
Chance. O processo destina-se a selecionar candidatos interessados em serem
bolsistas para atuação no
Programa Primeira Chance
pelo Paraibatec. As inscrições estão abertas e seguem
até sexta-feira (11). Os interessados devem preencher
um formulário disponível
no site bit.ly/pbtec. No mesmo endereço, encontra-se o
Edital do Processo de Seleção com todas as informações sobre as vagas.
As 101 vagas são destinadas a professores da base
técnica das Escolas Cidadãs
Integrais Técnicas (ECITs)
e da Educação Profissional
e Tecnológica (EPTs) e com
curso superior na área de
um dos cursos técnicos ofertados; profissionais com curso superior na área de um
dos cursos técnicos ofertados; ou profissionais com
curso superior em Administração. Os selecionados
cumprirão carga horária de
20 horas semanais e recebe-

n
O tema deste
ano,“Toda
Arte que
Vem do Mar”,
homenagou
artesãs de
Pitimbu,
Cabedelo e
João Pessoa que
trabalham com
matérias-primas
do ambiente
marinho

Foto: Secom/PB

meira Chance na resolução
de problemas; dentre outras
atribuições estabelecidas no
Edital.
Primeira Chance
O Programa Estadual
Primeira Chance foi instituído pela Lei Estadual
n° 11.344, de 05 de junho
de 2019, visando o incentivo à concessão de estágio,
aprendizagem, atividades
de iniciação à prática profissional em instituições de
ensino e primeira experiência profissional.

Cronograma

ETAPAS

27/01/2022 a 11/02/2022 .. Inscrições

Universidade Estadual
da Paraíba firma parceria
A Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), através
da Coordenadoria de Relações Internacionais (CoRI),
e a Universidade Sevilha,
instituição da Espanha, firmaram um Acordo de Cooperação Internacional a fim
de explorar conjuntamente
ações de pesquisa, ensino e
extensão acadêmica. Tratase de mais um avanço na implementação da Plano de Internacionalização da UEPB,
o qual estabelece como meta
formalizar parcerias com
instituições estratégicas na
região da Europa.
Apesar da formalização
ocorrer apenas em 2022, desde 2018 ambas as instituições já desenvolvem projetos
de maneira conjunta no âmbito do Programa Erasmus+.
Já em outras oportunidades,

14/02/2022 ....................... Divulgação da relação dos candidatos inscritos

docentes, discentes e técnicos administrativos tiveram
a oportunidade de participar
de uma formação presencial
em Sevilha.
Em decorrência desse
acordo, ambas as instituições poderão promover o
intercâmbio de estudantes,
técnicos e professores; o desenvolvimento de projetos
de pesquisa conjunto; a realização de programas pósgraduação ou pesquisa; a
troca de informações relacionadas à sua organização,
estrutura e operação, bem
como o desenvolvimento dos
programas anuais; o ensino
de cursos, seminários, simpósios; e a troca de material
bibliográfico, edições, entre
outras ações, bem como sua
adequada divulgação através dos canais estabelecidos.
Foto: AUIP

21/02/2022 ....................... Divulgação preliminar do resultado da avaliação curricular
22 e 23/02/2022................ Interposição de recurso da avaliação curricular
25/02/2022 ..................... Resposta aos recursos da avaliação curricular
25/02/2022 .................... Divulgação das informações da etapa descrita no Item 7.1.2
03/03/2022 a 10/03/2022 ... Entrevistas, avaliação didática e avaliação de conhecimentos específicos
14/03/2022 ....................... Resultado das entrevistas, avaliação didática e avaliação de conhecimentos específicos
15 e 16/03/2022.................. Interposição de recurso das entrevistas, avaliação didática e avaliação de conhecimentos específicos
17/03/2022 ....................... Resposta aos recursos das entrevistas, avaliação didática e avaliação de conhecimentos específicos
18/03/2022 ...................... Resultado final
21/03/2022 a 25/03/2022 ... Convocação e posse dos candidatos
28/03/2022 a 31/03/2022 ... Período de treinamento

Acordo de cooperação foi firmado com a Universidade de Sevilha

01/04/2022 ........................ Início das atividades

Hospital de Trauma de CG

Quedas lideraram os atendimentos no final de semana
O Hospital Estadual de
Emergência e Trauma Dom
Luiz Gonzaga Fernandes, em
Campina Grande, atendeu 413
pessoas durante o fim de semana. O balanço tem como base
as entradas realizadas a partir
da zero hora do sábado (cinco)
até as primeiras horas dessa segunda-feira (sete). Os casos envolvendo quedas lideraram as
entradas nos plantões, durante o período.

De acordo com dados do
Hospital de Trauma de Campina Grande, dos 413 atendimentos, 90 foram vítimas de
queda, superando os acidentes
de moto (57). Outros casos de
emergência registrados na unidade de saúde foram acidente
de automóvel (seis), agressão
física (11), vítimas de projéteis
de arma de fogo (dois), atropelamentos (tres) e acidentes com
bicicleta (dois). Os demais aten-

dimentos médicos foram na
clínica médica e na pediatria.
De acordo com relatório, o
município de Campina Grande
registrou 25 acidentes de motos neste fim de semana, seguido por Barra de Santana (dois),
Congo (dois), Fagundes (dois) e
Esperança (dois).
A unidade de saúde disponibiliza 298 leitos, 301 médicos,
sendo 64 em regime de plantão
presencial 24 horas. O hospi-

tal dispõe de seis salas no bloco cirúrgico.
O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes de Campina
Grande é referência em trauma para 203 dos 223 municípios da Paraíba.
Hospital de Patos registra
aumento de 48% nos atendimentos de urgência no final
de semana.
O plantão de final de sema-

na no Complexo Hospitalar
Regional Deputado Janduhy
Carneiro (CHRDJC), em Patos,
registrou muitas ocorrências.
Entre as 18h da sexta-feira (4)
e a meia-noite desse domingo
(6), a unidade realizou 26 cirurgias, sendo 20 de emergência
e seis eletivas, e teve um aumento de 48% nos atendimentos de urgência e emergência
e de 29% nos sinistros de trânsito, em relação ao final de se-

mana passado. Neste período,
213 pessoas deram entrada na
unidade.
O plantão de maior movimento foi o do sábado, quando 97 pessoas foram atendidas, seguido do plantão de
domingo quando deram entrada mais 83 pessoas. E das
18h até a meia-noite da sexta-feira, mais 33 pessoas passaram pela Urgência e Emergência da unidade.
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operação resguardo

Punição de crimes contra as mulheres
Iniciativa deflagrada ontem em todo o país tem a coordenação dos Ministérios da Justiça e da Mulher
Alex Rodrigues
Agência Brasil

Policiais civis de todo o
país estão mobilizados para
apurar denúncias, instaurar
inquéritos e cumprir mandados de prisão contra pessoas acusadas de participação
em crimes de violência contra
mulheres.
Deflagrada ontem (7), a
ação integrada faz parte da
segunda edição da chamada Operação Resguardo, cuja
primeira edição ocorreu no
primeiro trimestre de 2021. A
iniciativa é coordenada pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta
com o apoio do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
“Essa operação demonstra o compromisso do Governo Federal, em conjunto com
as forças estaduais, em combater a violência contra a mulher. É preciso que a sociedade
se conscientize que esse crime é inadmissível, denuncie
e ajude as forças de segurança a prevenir e reprimir novos casos de violência”, disse
o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, em nota.
As Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal
atuarão sob a coordenação da
Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP), na busca de suspeitos de ameaças,
tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimentos de medidas protetivas, estupro e importunação, entre

Foto: Reprodução

outros crimes.
De acordo com o Ministério da Justiça, 51.551 denúncias de crimes de violência
contra a mulher foram apuradas durante a primeira edição da Operação Resguardo.
Quase 190 mil vítimas tiveram atendimento, 1.431 solicitações de mandados de busca
foram expedidos e mais de 10
mil pessoas acabaram presas.
Em março de 2021, quando apresentou os dados preliminares da primeira edição da Resguardo, o então
secretário nacional de Operações Integradas, Jeferson Lisboa Gimenes, declarou que a
intenção do Governo Federal era tornar a iniciativa regular. “Queremos transformar ações de enfrentamento à
violência contra a mulher em
ações rotineiras”, afirmou o
ex-secretário, destacando que
ações como essa fortalecem a
atuação conjunta entre o Governo Federal e os estados.

“

As Polícias Civis dos estados e do Distrito Federal atuarão sob a coordenação da Secretaria de Operações Integradas

É preciso que
a sociedade se
conscientize
que esse crime
é inadmissível
Anderson Torres

Denuncie anonimamente pelo Disque 180
Denúncias de violência
contra a mulher podem ser
feitas, anonimamente, por
meio do Disque 180 e de vários outros canais. Qualquer
pessoa pode acionar o serviço,
que funciona diariamente, 24
horas, incluindo sábados, do-

mingos e feriados. O serviço
cadastra e encaminha os casos aos órgãos competentes.
Em maio de 2020, a Agência Brasil reuniu informações
sobre algumas das principais
iniciativas que visam facilitar o acesso às formas de aju-

da, que vão das delegacias estaduais especializadas, que
recebem denúncias presenciais, a aplicativos como o SOS
Mulher, desenvolvido para
smartphones pelo Ministério
Público do Amapá e pela prefeitura de Macapá, e a plata-

forma de mesmo nome que o
governo de São Paulo disponibiliza na internet, e que conta com uma ferramenta que
permite às vítimas de violência doméstica pedir ajuda à
polícia apenas apertando um
botão do telefone celular

Compromisso

Direitos humanos

Vale prevê descomissionamento
de cinco barragens neste ano

Comissão do Senado irá ao Rio
para acompanhar caso Moïse

Léo Rodrigues
Agência Brasil

A Vale estima concluir em
2022 o descomissionamento de mais cinco estruturas
construídas pelo método a
montante, o mesmo associado às tragédias em Mariana
(MG) em 2015 e em Brumadinho (MG) em 2019.
Segundo anunciou a mineradora, tiveram início ontem os trabalhos na primeira
delas: o Dique 4 da barragem
Pontal, em Itabira (MG). Sem
receber rejeitos desde 2014, a
estrutura encontra-se atualmente no nível de emergência
1, em uma escala que vai até 3,
quando o risco de rompimento é considerado iminente.
“Os trabalhos devem gerar de cerca de 120 empregos,
entre trabalhadores diretos e
terceirizados, sendo mais de
80% da mão de obra local, o

que contribui para a geração
de empregos e renda no próprio município de Itabira. A
estrutura tem cerca de 3,7 milhões de metros cúbicos de
rejeitos”, informa a mineradora, acrescentando que não
há moradores ou comunidades dentro da zona de autossalvamento, que corresponde a área que seria atingida
em uma eventual de ruptura.
Depois que tragédia em
Brumadinho custou a vida
de 270 pessoas e causou devastação ambiental na bacia
do Rio Paraoapeba em janeiro de 2019, o descomissionamento de barragens que utilizam o método de alteamento
a montante se tornou obrigatório no país.
Isso significa que as estruturas devem perder a função
de armazenar rejeitos, sendo descaracterizadas e reintegradas ao meio ambiente.

Em Minas Gerais, a Lei Estadual 23.291/2019 fixou um
prazo de três anos, que irá se
completar neste mês.
Em âmbito nacional, a
Agência Nacional de Mineração (ANM) editou uma resolução com determinação similar mas estabeleceu outras
datas: agosto de 2021 para estruturas inativas e agosto de
2023 para aquelas que ainda
estavam em operação. Em
todo caso, nem o prazo mais
alargado deve ser cumprido.
Até agora, menos de 20% das
estruturas alteadas a montante no estado tiveram seu processo concluído.
A Vale é a mineradora
com o maior número de barragens que utilizam esse método no Brasil. Após a rompimento da barragem em
Brumadinho, ela anunciou
que descomissionaria nove
estruturas.
Foto: Divulgação/Vale

Os trabalhos vão gerar aproximadamente 120 empregos diretos, 80% com mão de obra local

Foto: Agência Brasil

Marcelo Brandão
Agência Brasil

O Senado vai acompanhar de perto as investigações da morte do congolês
Moïse Kabagambe, ocorrida
no mês passado no Rio de Janeiro. No último dia 24, Moïse, de 24 anos, foi espancado
até a morte no quiosque Tropicália na Barra da Tijuca, Zona
Oeste do Rio de Janeiro.
O requerimento para a diligência externa no Rio de Janeiro destinada a acompanhar o caso, foi aprovado
ontem pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
“Pretendemos acompanhar esse fato. Acabamos de
aprovar requerimento para
fazer uma diligência da comissão ao estado do Rio para
que possamos externar essa
posição e promover esse
acompanhamento”, afirmou
o presidente da comissão, senador Humberto Costa (PT
-PE). Para Costa, a diligência é
importante para “demonstrar
que o Senado não está indiferente a episódios como esse”.
Imagens do quiosque mostram que três homens participaram da sessão de violência
contra Moïse, que foi brutalmente agredido a pauladas,
após o início de uma aparente discussão, cujas circunstâncias ainda estão sendo apuradas pela polícia. Parentes de
Moïse sustentam que ele tinha ido ao local cobrar uma
dívida. Já os agressores afir-

O congolês Moïse Kabagambe foi morto no quiosque Tropicália

n
Requerimento
para a
diligência foi
aprovado pela
Comissão
de Direitos
Humanos

mam que o jovem tinha começado uma briga no estabelecimento. Os três acusados
de envolvimento no crime estão presos.
“Não se trata meramente
um crime contra o imigrante,
mas algo muito mais amplo.
Representa uma manifestação de discriminação racial,
trata-se de uma temática relativa à xenofobia, que existe apenas para aqueles imigrantes negros e pobres, e é
também uma demonstração
dessa fobia contra as pessoas
pobres”, afirmou o presidente
da CDH do Senado.

Audiência pública
A CDH aprovou também
requerimento de audiência
pública para debater a violência contra migrantes e refugiados no Brasil. O requerimento foi apresentado pelo
próprio presidente da comissão, bem como por Paulo
Paim (PT-RS), presidente da
Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados
O documento, aprovado
pela CDH em votação simbólica, solicita o comparecimento de representantes do
Ministério da Justiça, da Embaixada do Congo, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro e
do Comitê Nacional para Refugiados (Conare), além dos
especialistas Henrique Sales
Pinto, consultor legislativo
do Senado Federal, e Lucas
Santos Fernandes, procurador do Ministério Público do
Trabalho no Rio Grande do
Sul (MPT-RS).

Esportes
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Águas Abertas

Paraibanos marcam presença no pódio
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

Os atletas paraibanos se destacaram e subiram várias vezes ao
pódio na Copa do Brasil de Águas
Abertas – Troféu Ana Marcela
Cunha, que aconteceu no último
final de semana, na Praia do Bessa,
em João Pessoa. Foram pelo menos
28 atletas no feminino e masculino,
que se destacaram nas mais variadas categorias.
A equipe do Esporte Clube Cabo
Branco (ECCB)/ Acquar1 garantiu
quatro troféus e sagrou-se campeã
geral, sendo primeiro lugar nas provas de 1,5 quilômetro, 2,5 e 5 quilômetros. O feito foi comemorado
pela equipe treinada por Valéria
Jonsson. A atleta Julia Freitas conquistou o título geral nas provas de
1,5 quilômetro, 2,5 e 5 quilômetros,
tendo completado a última prova
em 1h07m19. “Estamos todos muito felizes. Foram resultados importantes”, comemorou Valéria.
Para Antônio Meira, vice-presidente da Federação de Esportes
Aquáticos da Paraíba (Feap), o evento ficou além do esperado. “A competição ficou acima da expectativa
não só pela quantidade de atletas,
mas pela organização em si. É uma
recompensa pelo esforço de todos
que participaram da organização”.
Sobre a atuação dos nadadores paraibanos, Antônio Meira não poupou elogios. “A Paraíba saiu-se muito bem com todos os atletas que
subiram ao pódio. Cabo Branco
campeão geral, e Vila Olímpica ficou em terceira colocação na Copa.
Lugar significativo para a Paraíba,
na avaliação técnica o resultado foi
muito bom, com mar elogiado.
Entre os presentes estavam a nadadora Kay France, convidada de
honra do evento, o presidente da
CBDA, Luíz Coelho, o presidente
da Federação Aquática Pernambucana, Marcelo Falcão, e a presidente
da Federação Aquática do Rio Grande do Norte, Rosileide Gomes, além
de secretários e outras autoridades.
“Foi muito bom porque a confederação viu de perto e constatou que
o Estado é capaz de realizar grandes eventos. E o que nós queremos

agora é trazer outros grandes eventos para o estado”.
Realizado pela Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos
(CBDA) junto à Federação de Esportes Aquáticos da Paraíba (Feap),
a Copa Brasil de Águas Abertas –
Troféu Ana Marcela Cunha abriu a
temporada nacional de 2022 da modalidade reunindo cerca de 250 atletas de nove estados da Federação.
Da Paraíba, atletas do Esporte Clube Cabo Branco/Acquar1, Grêmio
Vila Olímpica Paraíba, AABB de
João Pessoa, Apcef/PB, Sesi Campina Grande e Projeto ‘Natação no
Mar’ da Prefeitura Municipal de
João Pessoa participaram da competição.

Fotos: Divulgação/CBDA

Vinte e oito atletas do estado se destacaram nas mais variadas categorias, tanto no masculino quanto no feminino

Torneio
Nos dias 12 e 13 de março acontece em João Pessoa o 1° Torneio Paraibano de Natação em Piscina Longa. O evento, o primeiro do ano no
segmento, será realizado pela Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos (CBDA) junto à Federação de Esportes Aquáticos da Paraíba (Feap). As inscrições devem
ser abertas ainda esta semana. As
provas serão disputadas por sexo
e categoria com cada atleta podendo nadar quantas provas quiser.
Nado livre, peito, costas, medley,
borboleta, revezamento e misto são
algumas das provas a serem disputadas. A expectativa é que um grande número de nadadores participem do torneio que deve acontecer
na Vila Olímpica Parahyba.

Torneio

Paraibano de Natação
em Piscina Longa será
o próximo evento da
Federação de Esportes
Aquáticos da Paraíba,
entre os dias 12 e 13
de março

Atletas do masculino e do feminino em
cerimônia de premiação da Copa do Brasil de
Águas Abertas, que aconteceu em João Pessoa

em água fria

Foto:Divulgação/PMJP

Prefeitura abre 1.650 vagas para atividades esportivas

Hidroginástica
e natação são
algumas das
modalidades
oferecidas pela
Secretaria de
Educação do
Município

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) iniciou,
ontem, as inscrições para interessados em realizar alguma atividade física no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Estão sendo
ofertadas 1.650 vagas para pessoas a
partir dos seis anos, podendo se inscrever alunos da Rede Municipal de
Ensino, veteranos e novatos, além do
público em geral. As inscrições, que
acontecem até a próxima sexta-feira
(11), ocorrem por seguimento.
De acordo com informações da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar são modalidades aquáticas, como hidroginástica e natação;
e esportivas, como futsal, judô, bocha,
basquete em cadeira de rodas e ginástica. As inscrições são feitas de forma
presencial no ginásio poliesportivo do
CAM, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Documentação
Para as atividades de hidroginástica é preciso apresentar no ato da
matrícula os atestados cardiológico,
dermatológico e ginecológico/exame

citológico, além da cópia do CPF, RG
ou certidão de nascimento e comprovante de residência.
Para as demais modalidades, os
alunos deverão apresentar atestado
de aptidão física, dermatológico (apenas para natação), declaração da escola, cópia do CPF, RG ou certidão de
nascimento, comprovante de residência e documento do responsável (original e cópia).
“Para qualquer atividade será necessário apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19. Sobre os demais
documentos, como o atestado médico,
por exemplo, serão válidos com a data
de emissão de no máximo 12 meses.
Lembrando que só terão acesso ao local
de matrícula as pessoas que estiverem
usando máscaras”, explicou o coordenador da Defise, Theodan Stephenson.
Até hoje estão reservadas a renovação de matrículas para os alunos veteranos. Já entre os dias 9 e 10 exclusivamente as matrículas dos alunos
novatos da rede pública municipal e
vagas remanescentes e, no último dia,
para o público em geral.
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Basquete

Unifacisa joga diante do Pinheiros
O Basquete Unifacisa volta a jogar amanhã pela Liga
Nacional de Basquete e terá
pela frente o Pinheiros - no
dia 11 recebe o Bauru -, em
jogo que será disputado em
Campina Grande, a partir das
19h30, com transmissão ao
vivo pela TV Itararé e o YouTube do Basquete Unifacisa.
A equipe paraibana vem de
uma derrota, no sábado passado, para o São Paulo, fora
de seus domínios por 88 a 70
e busca reabilitação, após a
perda da invencibilidade de
quatro jogos.. Com o resultado, o time se mantém na sexta colocação.
Os destaques da partida
de sábado ficaram por conta
de Antônio, cestinha da Unifacisa com 22 pontos, 7 rebotes e 25 de eficiência. Crescenzi com 13 pontos, 6 rebotes e
2 assistências. Jimmy com 6
pontos, 4 rebotes e 4 assistências e Gaskins com 11 pontos.
Cadastramento
O cadastramento da imprensa para a cobertura do
jogo entre Basquete Unifacisa e Pinheiros, válido pelo
Novo Basquete Brasil (NBB)
2021/22, que acontecerá na

Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Depois de perder para o São Paulo por 88 a 70, equipe busca a reabilitação, amanhã, em Campina Grande

H
No sábado passado, no Morumbi, a Unifacisa não fez um bom jogo e acabou derrotada pelo SP

Arena Unifacisa, quarta-feira
(9), às 19h30, já está liberado.
O prazo final para o credenciamento será às 12 horas
de amanhã.
A entrega das credenciais
será realizada antes do jogo,
na tenda de check-in na entrada da Arena. No formulário
o profissional deverá informar nome completo, veículo

de comunicação, e-mail, telefone para contato e um arquivo com foto.
A concessão dos documentos de identificação profissional para a cobertura do
evento será limitada, destinada, única e exclusivamente, aos profissionais com comprovada atuação. Em função
da limitação no número de

credenciais, a organização limitará os crachás de acordo
com o tipo de mídia.
Não serão atendidas solicitações de pessoas que unicamente se destinam a vender
fotos e imagens, sem nenhuma atuação, de menores de
idade, de membros de áreas
comerciais, sindicatos, associações, entre outros.

muito. Nosso objetivo principal é chegar no próximo Mundial e sair campeão”, afirmou.
Sobre a vitória em cima dos
colombianos, o camisa 10 brasileiro ressaltou a respeito dos
desgaste de ambos os times e
voltou a destacar o sentimento
de orgulho pela campanha da
canarinho – que está em processo de renovação.
“Nós estávamos um pouco cansados e eles também,
mas conseguimos imprimir
nosso ritmo e saímos com a
vitória. Estou orgulhoso desse time. Saímos de cabeça erguida com o terceiro lugar”,
concluiu. Na semifinal, no
sábado, o Brasil perdeu para
a Argentina nas penalidades
( 2 a 1) depois de empatar no
tempo normal em 3 a 3. A Argerntina foi a campeã.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Brasil derrota a Colômbia por 3 a 0 e fica com o
terceiro lugar na Copa América, em Assunção

Pito, um dos destaques da Seleção
Brasileira, diz que os jogadores fizeram
o seu melhor na competição

Associação sub-100

Atletas agradecem por homenagem
ciação Recreativa de Futebol Sub-100, entidade sem
fins econômicos que congrega esses veteranos amantes
da bola, onde não há limite de idade, enalteceu a edição de sábado do Jornal A

União que prestou uma homenagem ao grupo, através
da coluna Causos & Lendas,
especialmente dedicada a
associação, fato de grande
repercussão entre os associados que fizeram questão

de comprar o jornal e agradecer ao colunista Francisco
Di Lorenzo Serpa e ao Jornal A União pela divulgação. Atualmente, a entidade é dirigida por. Reginaldo
Soares de Barros.
Foto: Causos&Lendas

No último sábado, no
campo da Vila Olímpica
Parahyba, aconteceu mais
um jogo do Sub-100, integrado por ex-profissionais,
amadores e desportistas e,
na oportunidade, a Asso-

Atletas exibem o
Jornal A União,
que prestou
homenagem à
Associação do
Sub-100

ivo_esportes@yahoo.com.br

Uma Série C
mais difícil

futsal

O Brasil se despediu da
Copa América de Futsal com
uma vitória por 3 a 0 sobre a
Colômbia, no último domingo, e garantiu o terceiro lugar
na competição. Um dos destaques da seleção neste torneio,
Pito avaliou positivamente o
desempenho da canarinho
nesse início de ciclo visando
a próxima Copa do Mundo.
“Frisar bastante que desde aos jogadores e à comissão técnica, todos deram seu
melhor em toda a preparação.
Acho que foi válido sair com o
terceiro lugar. Claro que gostaríamos de estar disputando
a final, mas ontem o detalhe
nos pênaltis, não conseguimos. Porém, cabeça erguida.
É um começo de um ciclo. No
Brasil as coisas estão mudando e acredito que vão melhorar

Ivo
Marques

á muito que os clubes do Sul e Sudeste
vinham reclamando da forma de disputa do
Brasileiro da Série C. Para eles, a divisão
dos grupos obedecendo critérios de regionalização
para diminuição de custos era injusta, porque os
clubes que ficavam no grupo A, composto em sua
maioria por clubes do Nordeste, era bem mais fácil
do que o grupo B, composto em sua maioria por
clubes do Sudeste e Sul. Eles sempre quiseram que
houvesse um confronto direto de todas as equipes,
assim como ocorre nas Séries A e B.
Analisando pelo ponto de vista técnico, eles têm
razão, porque todo mundo se enfrentando torna
a competição mais justa e os primeiros colocados
são realmente aqueles que, após enfrentar todos,
conseguiram uma melhor pontuação.
Pelo lado dos nordestinos, essa divisão de
grupos favorecia aos clubes da região, por dois
aspectos: o primeiro deles era o técnico, porque as
equipes do Sul e Sudeste têm uma capacidade de
investimento maior, e portanto possuem elencos
mais qualificados. O outro aspecto diz respeito às
despesas com deslocamento e hospedagens em
jogos envolvendo equipes de cidades distantes.
Na hora da decisão, em reunião na sede da
CBF, os nordestinos perderam. Isto porque mesmo
unidos, os clubes da região só tinham nove
votos, contra 11 das outras regiões. Pior ainda, o
Confiança de Sergipe, que acaba de ser rebaixado
da Série B, não acompanhou o voto dos clubes do
Nordeste. O placar então foi de 12 a oito para os
clubes que defendem um campeonato com todo
mundo jogando entre si.
Diante da votação, e sem tempo para fazer
jogos de ida e volta, a CBF decidiu mudar a forma
de disputa para um turno único, com jogos apenas
de ida, mas com todos os clubes se enfrentando na
primeira fase. Como o número de jogos é ímpar, 19
para cada equipe, estabeleceu-se o critério de que
os 10 primeiros colocados no Ranking Nacional de
Clubes terão a vantagem de jogar 10 partidas em
casa e nove fora.
A partir daí, segue o modelo usado no ano
passado, com os 8 primeiros colocados se
classificando para a fase seguinte, que terá dois
grupos de quatro clubes cada. As equipes se
enfrentam no grupo, com jogos de ida e volta e os
dois colocados de cada grupo vão para a Série B
do próximo ano. Os primeiros colocados de cada
grupo decidem o título da competição.
Assim como os demais clubes do Nordeste,
Botafogo e Campinense, os representantes da
Paraíba na competição, não gostaram da decisão.
Os dirigentes alegam que até agora a CBF não
divulgou se irá subsidiar as despesas, que vão
aumentar e muito a partir de agora. Os clubes
paraibanos terão jogos no Sul, Sudeste, CentroOeste e Norte. No caso das Séries A e B, os clubes
têm um grande aporte financeiro que cobre as
despesas com as viagens e ainda sobra para
investir no elenco. A situação é bem diferente.
Vamos esperar para ver no que vai dar. Vem muita
dificuldade por aí.
Copa do Nordeste
A rodada da Copa do Nordeste não foi nada
boa para os clubes paraibanos. O Campinense foi
derrotado pelo Bahia, em Campina Grande, por 3
a 1. O Sousa foi goleado pelo Fortaleza por 5 a 0,
no Ceará, e o Botafogo empatou em 1 a 1 contra o
Globo, em Ceará Mirim.
Mesmo sendo um empate fora de casa, não
foi um bom negócio para o Belo. Primeiro, porque
dos jogos fora de casa, o do Globo era talvez o
mais fácil de se conseguir uma vitória. O Botafogo
jamais perdeu para o time do Rio Grande do
Norte, que por sinal, atravessa uma péssima fase
e está entre os últimos colocados no campeonato
estadual. Segundo, porque saiu na frente no placar
e recuou permitindo o empate do adversário.
Resumindo, ao invés de ganhar um ponto, acabou
perdendo dois, que podem fazer muita diferença
no final da fase de classificação.
Campeonato Paraibano
Sousa, Campinense e Botafogo começaram a
competição confirmando o que se esperava das
equipes. A Raposa saiu na frente, já soma seis
pontos, e venceu fora de casa o CSP. O Botafogo
também venceu fora de casa o Atlético, e o Sousa
goleou o Auto Esporte, em João Pessoa. O Galo
também venceu e de goleada, mas dentro de casa,
e enfrentando a fraca equipe do Sport Lagoa Seca,
forte candidata ao rebaixamento. Nas próximas
rodadas, vamos ver como se comportam essas
equipes.
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Copa do Nordeste

Sousa busca a reabilitação em Recife
Time paraibano enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, para apagar a má impressão deixada em Fortaleza
fabianogool@gmail.com

No último fim de semana,
o Sousa estreou no Campeonato Paraibano com vitória
de 3 a 0 sobre o Auto Esporte, no Estádio Almeidão, em
João Pessoa. Agora, o alviverde foca na Copa do Nordeste
e tenta somar pontos, novamente jogando fora de casa. O
clube volta a representar a Paraíba e entra em campo pela
3ª rodada do torneio regional, em Recife, às 19h30, contra o Sport.
Na última rodada, o alviverde foi goleado, na capital cearense, e perdeu de
5 a 0 para o Fortaleza. Desta vez, o clube paraibano vai
reencontrar pelo caminho
um adversário já conhecido.
Em 2013, o “Dinossauro” enfrentou o “Leão da Ilha” em
duas partidas também válidas pela edição do torneio
daquele ano. O retrospecto aponta um empate e uma
vitória para os pernambucanos. O último encontro
entre as duas equipes não
traz boas lembranças para
o Sousa. Na Ilha do Retiro,
o time paraibano foi derrotado por 6 a 1, e hoje no reencontro terá uma dura missão

Curtas

Foto: Divulgação/Auto Esporte

Fabiano Sousa

Palmeiras joga contra o
Al Ahly por vaga na final

No sábado
passado,
pelo
Paraibano, o
Sousa fez 3
a 0 no Auto
Esporte

de tentar parar o Leão.
Para o confronto, o treinador do Sousa não quer que os
erros da partida com o Fortaleza se repitam. Tardelly Abrantes acredita que é preciso estar
focado durante toda a partida
para tentar conseguir um resultado positivo.
“Contra o Fortaleza montamos um esquema com três
volantes para fechar o meio
campo e tentar conter as jogadas de ataque do adversário,
tivemos uma atenção com jogadas de bola parada. No entanto, acabamos tomando três

gols em jogadas iniciadas em
situações de cobranças de falta
e de escanteio, claro que aliado a isso, também teve a qualidade do adversário. No jogo
de hoje temos de tirar esses
erros como lição, pois novamente vamos enfrentar outro
grande clube. Qualquer erro
pode nos custar caro”, comentou Tardelly.
O adversário do Sousa
hoje, na Ilha do Retiro, vem
de uma vitória importante. O
Leão venceu o clássico contra
o Náutico pela terceira rodada
do Nordestão. Com o resulta-

do, o rubro-negro pernambucano somou seus primeiros
três pontos e assumiu a 4ª colocação do grupo A.
Com três pontos somados em dois jogos disputados, o Sousa ocupa a 6ª posição do grupo B, o outro
paraibano do grupo é o Botafogo, que amarga a última
posição com 2 pontos somados. O Campinense é a outra equipe paraibana no torneio. A “Raposa” ocupa a 7ª
posição do grupo A, tem um
ponto somado em duas partidas disputadas.

Campeonato paraibano

Surto de Covid-19 atrapalha o Botafogo
fabianogool@gmail.com

Depois de empatar em 1 a
1 com o Globo-RN pela Copa
do Nordeste, o Botafogo volta a
campo amanhã, mas pelo Paraibano, quando recebe no Estádio Almeidão, em João Pessoa,
às 20h15, o São Paulo Crystal,
pela sequência do Estadual.
Será a primeira partida oficial
na temporada que o alvinegro
vai poder contar com o apoio de
seu torcedor, jogando na capital.
Para o tricolor, a partida marca
a estreia do clube no calendário
esportivo de 2022.
Para o confronto, o Botafogo
ainda terá a ausência do treinador Gerson Gusmão e de mais
oito jogadores. Todos eles testaram positivo para Covid 19
e ainda se recuperam dos sintomas causados pela variante
Ômicron. Com os desfalques, o
clube será comandado pelo preparador físico Eduardo Maus.
Mesmo com os desfalques, o
Belo vai em busca da vitória
para continuar na parte de cima
da tabela. “Temos consciência
que será um jogo difícil, afinal,
todas as equipes se qualificaram para a disputa da competição. Esperamos que não tenhamos mais problemas no elenco
relacionados às questões da Covid 19. Teremos o apoio do torcedor, que nossos atletas estejam inspirados e a conseguir
o resultado positivo”, pontuou
o presidente Alexandre Cavalcante.
Campinense
Na sua segunda partida
pelo Campeonato Paraibano,
a “Raposa” venceu de virada
o CSP, por 2 a 1, no Almeidão,
em João Pessoa, no último fim
de semana. O jogo foi, de fato,
o primeiro que o rubro-negro
entrou em campo, já que na estreia o clube venceu por WO,
pois o adversário, Nacional de
Patos nem viajou para Campi-

na Grande, por não ter inscrito jogadores no BID. O Campinense é o líder do grupo B com
seis pontos. Agora o clube pausa na rodada do meio de semana para voltar a jogar pela Copa
do Nordeste.
Treze
A goleada na estreia do
Campeonato Paraibano animou a torcida trezeana. O Galo
venceu o Sport Lagoa Seca por
5 a 0. Quem também ficou ani-

mado foi o treinador Suélio Lacerda, o comandante alvinegro
já pensa na próxima partida
contra o CSP.
“Jogo difícil contra o CSP. Josivaldo faz um grande trabalho
com os garotos. Vamos trabalhar bem para, quando voltarmos a jogar, o time estar mais
compactado e finalizando ainda melhor”, comentou.
O Treze ocupa a 2ª colocação do grupo B com três pontos,
atrás do Campinense, mas com

uma partida a menos que o rival de Campina Grande.
Auto Esporte
Quem não começou nada
bem foi o Auto Esporte. No retorno à elite do futebol paraibano após três temporadas, o clube do povo acabou derrotado
por 3 a 0 pelo Sousa no último fim de semana.. O Auto
Esporte volta a jogar no Estadual contra o Atlético, dia 9,
em Cajazeiras.
Foto: Guilherme Drovas

Fabiano Sousa

Depois de
empatar
com o
Globo-RN,
o Belo volta
a jogar, pelo
Paraibano

CLASSIFICAÇÃO
CLUBES
PG
1º Sousa		 3
2º Botafogo		 3
3º SP Crystal		
0
4º Atlético		 0
0
5º Auto Esporte

J
1
1
0
1
1

V
1
1
0
0
0

E
0
0
0
0
0

D
0
0
0
1
1

GP
3
1
0
0
0

GC
0
0
0
1
3

SG
3
1
0
-1
-3

J
2
1
1
1
1

V
2
1
0
0
0

E
0
0
0
0
0

D
0
0
1
1
1

GP
5
5
1
0
0

GC
1
0
2
3
5

SG
4
5
-1
-3
-5

GRUPO B
CLUBES		
PG
1º Campinense		 6
2º Treze		 3
3º CSP		 0
4º Nacional		 0
5º Sport		 0

Palmeiras e Al Ahly voltam a se reencontrar
quase um ano depois de disputarem o terceiro
lugar no mesmo Mundial de Clube. O jogo desta
terça-feira começa às 13h30 (horário de Brasília),
em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com
muitas mudanças, o Palmeiras busca escrever
uma nova história e o técnico Abel Ferreira
sabe da importância e acredita que a equipe
está bem mais madura para garantir a vaga na
final. O time teve uma melhor preparação. Do
time que empatou sem gols no tempo normal e
foi superado nas penalidades, em fevereiro de
2021, quatro já não fazem parte mais do plantel:
Matías Viña, Felipe Melo, Willian e Luiz Adriano.
Opções de segundo tempo naquele confronto,
Danilo e Gustavo Scarpa hoje são titulares.

Fla denuncia racismo em
ofensas da torcida a Gabriel
Uma nova acusação de racismo foi registrada no último domingo no futebol brasileiro.
No clássico entre Flamengo e Fluminense,
pelo Campeonato Carioca, o atacante Gabriel
ouviu da arquibancada - onde se encontravam
torcedores da equipe das Laranjeiras - insultos
racistas. Após a derrota para o Fluminense por
1 a 0, o jogador do Flamengo fez um desabafo nas redes sociais e pediu que verdadeiras
atitudes sejam tomadas contra os atos de
racismo praticados nos estádios. “Até quando?
Até quando isso vai acontecer sem punição?
Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!”, escreveu Gabriel. No jogo,
o Flamengo voltou a perder para o rival pela
terceira vez consecutiva. As outras duas foram
pelo Brasileiro do ano passado.

Supercopa feminina tem
os confrontos definidos
No último domingo, Corinthians e Flamengo
venceram seus jogos pela Supercopa Feminina
Betano 2022 e se juntaram a Grêmio e Real
Brasília nas semifinais do torneio. Após a definição dos clubes que avançaram no mata-mata, a Diretoria de Competições da CBF divulgou os detalhes dos próximos confrontos. Com
isso, as equipes conheceram as datas, locais e
horários de seus próximos compromissos.
As duas semifinais serão disputadas nesta
quarta-feira (9). Às 15h30, Flamengo e Grêmio
abrem o dia em duelo no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 18h, o
Corinthians recebe o Real Brasília no Parque
São Jorge, em São Paulo. Os confrontos são
eliminatórios e, em caso de empate, a equipe
finalista será definida nos pênaltis.
O duelo entre Flamengo e Grêmio contará
com transmissão do Grupo Globo, na TV aberta e no Sportv, enquanto a partida entre Corinthians e Real Brasília será transmitida pelo
canal Sportv. A previsão é de que a decisão
da Supercopa Feminina Betano seja disputada
no próximo domingo (13), às 10h30 (horário de
Brasília).

Brasileira otimista na prova
de skeleton em Pequim
Nicole Silveira, do skeleton, começou os treinos
oficiais nos Jogos Olímpicos de Pequim-2022, literalmente, voando. A brasileira fez as duas primeiras
descidas ontem, no Centro Nacional de Esportes
de Pista, em Yanqing, na China, e não poderia ter
começado melhor. Na primeira, marcou 1min02s47,
apenas 0s13 a mais que as alemãs Jacqueline
Loelling e Hannah Neise, que empataram com o
melhor tempo (1min02s34). Na segunda, fez o sexto
melhor tempo com 1min02s81, 0s63 mais lenta que a
líder da bateria, a chinesa Dan Zhao (1min02s18).
"Os primeiros dias de treino aqui foram meio
difíceis porque a pista está um pouco diferente do
que estava quando a gente veio aqui para o evento teste”, disse. Mas para quem começou com um
quarto e um sexto melhor tempo entre 24 atletas que
treinaram, o aprendizado está sendo rápido. Nicole
já está focada no que fazer para os próximos treinos
oficiais nesta terça e quarta-feira.
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Ex-governador
José Maranhão
era natural
da cidade
de Araruna
e iniciou
a carreira
política em
1955, quando se
elegeu deputado
estadual pela
primeira vez

AUSÊNCIA NA POLÍTICA

Um ano da morte de José Maranhão
Vítima da Covid-19, ex-governador morreu aos 87 anos, quando estava no seu segundo mandato de senador pela Paraíba
Da Redação

Hoje, o mundo político paraibano lembra o
primeiro ano da morte de
José Maranhão. Ele esteve
à frente dos destinos da
Paraíba por duas vezes.
O primeiro período de
governador foi de 16 de

setembro de 1995 a 6 de
abril de 2002. Já a segunda
vez no Palácio da Redenção foi de 18 de fevereiro
de 2009 a 1º de janeiro de
2011. Antes desses dois
mandatos, também foi
vice-governador, de 1º
de janeiro de 1995 a 15 de
setembro do mesmo ano.

José Targino Maranhão,
mais conhecido como Zé
Maranhão, morreu aos
87 anos, em São Paulo,
após 71 dias internado
por complicações decorrentes da Covid-19.
Nascido em Araruna,
no dia 6 de setembro de
1933, o também empre-

sário paraibano morreu
quando estava no seu segundo mandato de senador pela Paraíba. Era
filiado ao Movimento
Democrático Brasileiro
(MDB) e em sua carreira
política também foi deputado estadual e deputado
federal. Ele tentou outros
Foto: Reprodução

Foto: Coisas de Cajazeiras

Aforismo
“Sentimentos tantos que afetaram
minha vida nos últimos três
meses, quando a morte de duas
irmãs escancara, entre traumas
e dores, a efemeridade da nossa
existência. E como é tênue e
(Mariana Moreira)(Valéria de Almeida)
inconstante a linha divisória entre
a vida e a morte?”

Mortes na História
1204 — Aleixo IV Ângelo, imperador bizantino
1265 — Hulagu Cã, governante mongol
1654 — Jean-Louis Guez de Balzac, escritor
francês
1919 — Júlio de Castilho, jornalista, escritor e
político português
1997 — Vicente Matheus, empresário
espanhol
2002 — Zizinho, futebolista brasileiro
2010 — Pena Branca, cantor brasileiro
2011 — Itamar da Rocha Cândido, jornalista
(PB)
2012 — Wando, cantor e compositor brasileiro
2021 — José Targino Maranhão, político,
advogado, empresário e agropecuarista (PB)

Obituário
Foto: Reprodução

Andrea Macedo Pereira
3/2/2022 – Aos 45 anos, em
Campina Grande (PB), por picada
de cobra. Era natural do município
de Sumé, na Região do Cariri
paraibano. Ela deu entrada na
Unidade de Terapia Intensiva no
dia 1º. Não foi informada a espécie da cobra
que picou a vítima.

Alisson Cleiton de Brito de Araújo
4/2/2022 – Aos 24 anos, em João
Pessoa (PB). Suspeito de um
assalto foi perseguido e morto
a tiros por policiais militares, no
Bairro Colinas do Sul. Ele e um
outro suspeito teriam rendido duas
estudantes de Medicina na saída da faculdade.

Foto: Reprodução

Adriano Alves dos Santos
4/2/2022 – Aos 44 anos, em João
Pessoa (PB), vítima de homicídio.
Morto a tiros pelo cunhado no
bairro Parque do Sol. A vítima
estava hospedada com a esposa
na casa do cunhado, onde o crime
aconteceu. Os dois teriam discutido e iniciado
uma luta corporal na residência antes dos tiros
disparados.

Gean Rodrigues Mesquita
5/2/2022 – Aos 29 anos, no Sítio
Umburaninha, zona rural de
Cajazeirinhas (PB), vítima de
homicídio. Foi executado com
vários disparos de arma de
fogo, quando seguia em uma
motocicleta.

Jonatas Tomás Batista
5/2/2022 – Aos 37 anos, em João
Pessoa (PB), assassinado. Foi
morto a tiros dentro do carro no
Bairro Pedro Gondim. Ele teria
sido perseguido por dois homens
em uma motocicleta e foi baleado.

Catarina
6/2/2022 – Local e causa da morte
não divulgados. Médica e ex-prefeita de São João do Rio do Peixe
(PB).

Foto: Reprodução

mandatos de governador,
como em 2018, quando
terminou em terceiro lugar no pleito, com 17,44%
dos votos válidos.
Filho de Benjamim Gomes Maranhão, ex-prefeito de Araruna, e de Dona
Benedita Targino Maranhão (Dona Yayá), José

Maranhão era casado com
a desembargadora Maria
de Fátima Bezerra e pai
de Maria Alice, Leônidas
e Letícia. Deixou dois netos: José Neto e Maria de
Fátima. Começou a carreira política quando foi
eleito deputado estadual
em 1955 pelo PTB.
Foto: Daily Mail Online

Don Paolo Romeo
1º/2/2022 – Aos 51 anos, de Covid-19.
Padre italiano antivacina que
alegava que os imunizantes tinham
células de fetos abortados. O clérigo
ficou meses internado após contrair
o novo coronavírus. Antes de morrer,
ele voltou a repetir a mentira em relação à vacina
contra a Covid. Atuava como padre na igreja Santo
Stefano, em Genova, no norte da Itália.

Foto: Facebook

Alexandros Lampis
2/2/2022 – Jogador grego, que
atuava pelo Ilioupoli, time da
terceira divisão grega, morreu em
campo após sofrer uma parada
cardíaca. A morte aconteceu
nos cinco minutos iniciais da
partida entre Ilioupoli e Ermionida. Não havia
desfibrilador disponível. Uma ambulância foi
chamada, mas demorou cerca de 20 minutos
para chegar ao local. A demora acabou sendo
fatal para o atleta.

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Edmara Silva de Abreu
3/2/2021 – Aos 42 anos, em São
Paulo (SP). Enfermeira morreu
após ter sido diagnosticada
com uma hepatite fulminante
decorrente do consumo de um “chá
de emagrecimento”. O produto,
vendido em cápsulas, se dizia “natural” e, na
composição, continha ervas como chá verde,
carqueja e mata verde, substâncias hepatotóxicas
(que podem causar danos ao fígado).

Foto: Alexandre Mazzo

Foto: MaisPB

Rosy de Sá Cardoso
3/2/2022 – Aos 95 anos, em
Curitiba (PR). Jornalista pioneira
entre as mulheres no jornalismo
paranaense. Foi a primeira mulher
a ter registro profissional de
jornalista no estado do Paraná.
Atuou por mais de seis décadas nas redações
paranaenses, quatro delas na Gazeta do Povo.

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2022, DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas, para atender as
necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de Alagoa Grande, no dia 21/02/2022 às
08:30 horas, horário de Brasília – DF, no site: www.bnc.org.br.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Alagoa Grande, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail:
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 18/02/2022. O edital pode ser adquirido também através
do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e
no site www.bnc.org.br.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 04/02/2022 – Republicado por incorreção.
Alagoa Grande(PB), 3 de fevereiro de 2022.
ANTONIO SOARES DE LIMA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022
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, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: Aquisições parceladas de
CARNES BOVINA, FRANGOS, PEIXE e OVOS, destinados ao atendimento da Merenda Escolar
para os alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino, Creches, Sopão, Fundos
Municipais de Saúde e Assistência Social e demais Secretarias Municipais, conforme descrito e
especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 22/02/2022 às 10h01mim. O
edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.
com.br e http://www.alagoinha.pb.gov.br., ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.
Alagoinha, 07 de fevereiro de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: REGISTRO
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DE FORMA PARCELADA, CONFORME AS
NECESSIDADES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL–PB; ADJUDICO o
seu objeto a: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - R$ 1.725.500,00.
Alcantil - PB, 26 de Janeiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: REGISTRO
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DE FORMA PARCELADA, CONFORME AS
NECESSIDADES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL–PB; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA
LTDA - R$ 1.725.500,00.
Alcantil - PB, 26 de Janeiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de
forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; ADJUDICO
o seu objeto a: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$
69.161,00; ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
- R$ 30.420,00; CIR??RGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 7.070,00; DROGAFONTE LTDA - R$
56.612,00; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 4.560,00;
PHARMAPLUS LTDA - R$ 8.090,00.
Alcantil - PB, 28 de Janeiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de forma
parcelada de Medicamentos Psicotrópicos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 69.161,00; ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 30.420,00; CIR??RGICA MONTEBELLO LTDA - R$
7.070,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 56.612,00; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - R$ 4.560,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 8.090,00.
Alcantil - PB, 02 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DE FORMA PARCELADA, CONFORME AS NECESSIDADES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALCANTIL–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Alcantil: 01.001–GABINETE DO PREFEITO 01001.04.122.1002.2002 –
MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02002.04.122.1002.1002 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 03.003–
SECRETARIA DE FINANÇAS 03003.04.123.1003.2005 – MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO
04.004–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 04004.12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) 04004.12.361.1005.2011 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE 04004.12.361.1005.2012 – MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR 04004.12.361.1005.2053 – MANUTENÇÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 04004.12.361.1005.2055 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30% 04004.12.361.1005.2057 – MANUTENÇÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 30% 04004.12.365.1005.2013 – DESENVOLVER
AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 04004.12.365.1005.2059 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 30% 04004.12.365.1005.2061 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL – COMPL. VAAF FEB 30% 04004.12.365.1005.2063 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL – COMPL. VAAT FEB 30% 04004.13.392.1007.2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO 04004.27.812.1006.2016 – DSENVOLVER AS ATIVIDADES
RELACIONADAS AO ESPORTE 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06006.10.122.1008.2020
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06006.10.301.1008.2021
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE – PAB 06006.10.301.1008.2022 – DESENVOLVER
AS ATIVIDADES DO PACS 06006.10.301.1008.2023 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF
06006.10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS
06006.10.301.1008.2066 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID–19 06006.10.302.1008.2028
– DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 06006.10.302.1008.2029 – MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO CAPS 06006.10.305.1008.2031 – MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA
EM SAÚDE 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07007.08.122.1009.2033
– DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 08.008–SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA 08008.15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 09009.20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 10.010–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE 10010.20.122.1002.2049 – MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT
Nº 00016/2022 - 26.01.22 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - R$ 1.725.500,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos da Prefeitura Municipal
de Alcantil–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 10.302.1008.2029 – MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO CAPS 10.302.1008.2028 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
SAMU 10.301.1008.2023 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF 10.301.1008.2025 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S 10.301.1008.2066 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
COVID 19 10.302.1008.2027 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID
ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº
00022/2022 - 02.02.22 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA - R$ 69.161,00; CT Nº 00023/2022 - 02.02.22 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 30.420,00; CT Nº 00024/2022 - 02.02.22 - CIR??RGICA
MONTEBELLO LTDA - R$ 7.070,00; CT Nº 00025/2022 - 02.02.22 - DROGAFONTE LTDA - R$
56.612,00; CT Nº 00026/2022 - 02.02.22 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 4.560,00; CT Nº 00027/2022 - 02.02.22 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 8.090,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos diversos
da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, SIMILARES E (ETICOS CONTROLADOS)
destinados ao atendimento de demandas Judiciais e ao Fundo Municipal de Saúde, conforme
especificações e quantidade estabelecidas, no exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Araçagi - PB, 07 de Fevereiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:30 horas do dia 21 de Março de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo
pertinente para prestação serviços especializados de confecção de prótese dentária para atender
a população do município de Araçagi. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Araçagi - PB, 07 de Fevereiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08h30min do dia 25 de fevereiro de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma da EMEF Marizete Araújo
Bezerra – localizada na sede da cidade de Araruna/PB. 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: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Araruna - PB, 07 de fevereiro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO
Presidente da Comissão

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua São
José, 472 - Centro - Areial - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando
contratações futuras, para: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e derivados
de petróleo destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos
rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 120/10; 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) 33681020. E-mail:
cplareial2020@gmail.com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Areial - PB, 07 de Fevereiro de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha
Agrícola Mecanizada através de recursos do CONVÊNIO/MAPA Nº 917122/2021 – PLATAFORMA
+BRASIL N.504090/2021 firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
e o Município de Assunção - PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro
de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br.
Assunção - PB, 07 de Fevereiro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – TP 00001/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E
CONSULTORIA JURÍDICA COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TÉCNICO AO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/
PB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. FUNDAMENTO
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto
contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Barra de Santana e: CT Nº 00401/2020 - Flavia de Paiva Sociedade Individual de Advocacia CNPJ: 34.590.365/0001-35 - 2º Aditivo – PRAZO e VALOR, onde: O presente aditivo será no valor
de R$ 49.800,00 (Quarenta e nove mil e oitocentos reais), que corresponde ao valor mensal de R$
4.150,00 durante 12 (doze) meses, atualizando o valor inicial do contrato paraR$ 149.400,00 (Cento
e quarenta e nove mil e quatrocentos reais), e prorrogar o prazo por mais 12 meses, passando sua
vigência para 04/02/2023. Assinatura: 04.02.22.
Barra de Santana - PB, 04 de fevereiro de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL
DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (CLASSES A, B E E) GERADOS PELAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório
em favor de: SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 18.096,00.
Belém - PB, 07 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, E BOLOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2022;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDSON MOURA ROCHA
70191772470 - R$ 285.150,00.
Belém - PB, 07 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADAS DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE
2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FABIOLA SOARES DE
OLIVEIRA - R$ 391.965,00.
Belém - PB, 07 de Fevereiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE RESCISÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ nº
08.928.517/0001-57, neste ato representado pela Prefeita Aline Barbosa de Lima, Brasileira, residente
e domiciliada na Rod. 55 Km73, S/N - Zona Rural - Belém - PB, CPF nº 062.493.454-34, Carteira
de Identidade nº 2.382.390 2º VIA, doravante simplesmente CONTRATANTE, de forma unilateral
decide pelo presente Termo de Distrato do Contrato referente ao Pregão Presencial n°00059-2021,
contrato n°00015-2022 –doravante simplesmente CONTRATADO GOMES E PEREIRA COMERCIO
DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA - CNPJ nº 34.070.079/0001-49.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Coronel Maracajá, 07 - Centro - Cabaceiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de
ME, EPP e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Abertura da sessão
pública: 08:30 horas do dia 17-02-2022, 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;
LC 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: (83) 33561117. E-mail: pmcab@uol.com.br. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Cabaceiras - PB, 07-02-2022
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022,
que objetiva: Contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados em
assessoria e consultoria jurídica especializada para emissão de parecer técnico relativo à matéria
de trânsito e transportes públicos, elaboração de parecer técnico no julgamento dos recursos de
autuações de trânsito, acompanhamento dos processos judiciais de 1ª e 2ª instância em face da
STTP, versando sobre o código de trânsito brasileiro e resoluções do CONTRAN, direito processual
civil, direito civil, direito d; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
VINCI OLIVEIRA FIGUEIREDO - R$ 57.600,00.
Campina Grande - PB, 03 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação
nº IN00002/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa Física para Executar Serviços Técnicos
Especializados e Contínuos de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos (SEFIP
E FGTS) da STTP, Inclusive Planejamento, Elaboração E Acompanhamento Da Regularidade Das
Informações; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS
NORBERTO LUCENA NOGUEIRA - R$ 24.000,00.
Campina Grande - PB, 07 de fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00005/2022, que objetiva: O presente contrato tem como objetivo a contratação de pessoa física,
para que seja feito acompanhamento e assessoramento perante a junta administrativa de recursos
de infrações – JARI, apresentar mensalmente à STTP estatísticas dos julgamentos bem como,
anualmente, relatório das atividades da JARI à prefeitura municipal desta urbe, acompanhamento
e monitoramento perante o ministério público estadual relacionado exclusivamente a matéria de
trânsito e transporte; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IGOR
LIRA DE ALBUQUERQUE - R$ 55.200,00.
Campina Grande - PB, 03 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: O presente contrato tem como objetivo a contratação de pessoa física, para que seja
feito acompanhamento e assessoramento perante a junta administrativa de recursos de infrações
– JARI, apresentar mensalmente à STTP estatísticas dos julgamentos bem como, anualmente,
relatório das atividades da JARI à prefeitura municipal desta urbe, acompanhamento e monitoramento perante o ministério público estadual relacionado exclusivamente a matéria de trânsito
e transporte. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e
Transportes Públicos 15.451.1024.2111 – Ações de mobilidade para melhoramento sistema viário
urbano e rural 33.90.36.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: até 03/02/2023.
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campi e: CT
Nº 00021/2022 - 03.02.22 - IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE - R$ 55.200,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Física para Executar Serviços Técnicos Especializados e
Contínuos de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos (SEFIP E FGTS) da STTP,
Inclusive Planejamento, Elaboração E Acompanhamento Da Regularidade Das Informações. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes Púublicos
04.122.2001.2113 – Ações administrativas da STTP 33.90.36.99 – Outros serviços de terceiros
– Pessoa Física. VIGÊNCIA: até 01/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de
Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00014/2022 - 01.02.22 - CARLOS
NORBERTO LUCENA NOGUEIRA - R$ 24.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Física para Executar Serviços Técnicos Especializados e
Contínuos de Assessoria e Consultoria na Área de Recursos Humanos (SEFIP E FGTS) da STTP,
Inclusive Planejamento, Elaboração E Acompanhamento Da Regularidade Das Informações. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes Púublicos
04.122.2001.2113 – Ações administrativas da STTP 33.90.36.99 – Outros serviços de terceiros
– Pessoa Física. VIGÊNCIA: até 01/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de
Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00014/2022 - 01.02.22 - CARLOS
NORBERTO LUCENA NOGUEIRA - R$ 24.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos especializados em
assessoria e consultoria jurídica especializada para emissão de parecer técnico relativo à matéria
de trânsito e transportes públicos, elaboração de parecer técnico no julgamento dos recursos de
autuações de trânsito, acompanhamento dos processos judiciais de 1ª e 2ª instância em face da
STTP, versando sobre o código de trânsito brasileiro e resoluções do CONTRAN, direito processual
civil, direito civil, direito d. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de
Trânsito e Transportos Públicos 15.451.1024.2111 – Ações de mobilidade para melhoramento sistema
viário urbano e rural 33.90.36.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: até
03/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de
Campi e: CT Nº 00019/2022 - 03.02.22 - VINCI OLIVEIRA FIGUEIREDO - R$ 57.600,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de botas táticas, para atender as demandas
da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00030/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos
15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de trânsito 3390.30.99 – Material de Consumo
1001 – Recursos ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campi e: CT Nº 00018/2022
- 02.02.22 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - R$ 35.002,50.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras
e serviços de implantação de LOMBADA FÍSICA EM CONCRETO BETUMINOSO usinado a
quente – CBUQ e passagem elevada em concreto simples no Municipio de Campina Grande PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do
Município de Campina Grande / STTP : 05.010 – Superintendente de Transito e transportes Publicos 15.451.1025.2091 – Ações de Melhorias no Sistema de transito 4490.52.99.00.00 – Obras e
instalações 1001 – Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até 03/02/2023. PARTES CONTRATANTES:
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campi e: CT Nº 00020/2022 - 03.02.22 - J
P Construções e Serviços - R$ 687.955,96.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através do presidente da CPL abaixo transcrito, TORNA
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS nº. 003/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Reforma e Ampliação da Escola
MunicipalAntônio Trovão de Melo no município deCaturité - PB. Data de abertura: 24/02/2022 às
09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição
no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, na rua João Queiroga, N°. 18, Centro, Caturité –
PB, no horário das 08:00 as 12:00 hrs. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072, Edital:
www.tce.pb.gov.br.
Caturité - PB, 07 de Fevereiro de 2022.
Helder Francisco Nunes
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO nº. 004/2022, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto
é a AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR. Data de abertura: 18/02/2022 às 09h00min
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de
Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente.
Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.
Caturité, 07 de fevereiro de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a execução dos serviços
de limpeza urbana no Município de Conde–PB. LICITANTES HABILITADOS: SERVICOL Serviços e
Construções Ltda.; e SP Soluções Ambientais S.A. LICITANTES INABILITADOS: Eco Rio Soluções
Ambientais Eireli - não atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; KI Construtora Ltda. - o
Envelope nº 01 Documentos de Habilitação, não continha a documentação solicitada e sim elementos identificados como “Proposta de Preço”; M Construções & Serviços Ltda. - não atendeu
na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; Nordeste Construções Instalações e Locações Eireli - não
atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; PG Construções e Serviços Eireli - não atendeu
aos itens 10.3.1.4, 10.3.2 e 10.5.3, bem como não atendeu na integra aos itens 10.4 e 11 do Edital;
Saneape Soluções Ambientais Eireli - não atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do Edital; TECNAL
- Tecnologia Ambiental em Aterros Sanitários Ltda. - não atendeu na íntegra aos itens 10.4 e 11 do
Edital; e Ultra Serv Terceirizações em Serviços e Mão de Obra Eireli - não atendeu na íntegra aos
itens 10.4 e 11 do Edital. Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta
de Preços será realizada no dia 17/02/2022, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb
018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e
das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.
Conde - PB, 07 de Fevereiro de 2022
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
ERRATA
A Prefeitura Municipal de Coxixola - PB, mediante o Presidente da CPL, designado pela Portaria
nº 001/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos
interessados, que houve um EQUÍVOCO no nome da Empresa que havia apresentado recurso
em face da TP acima mencionada, o qual foi aceito pela Comissão e publicado no Diário Oficial
do Estado da Paraíba do dia 05/02/2022, página 46, contendo a seguinte alteração: Onde se lê:
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP – CNPJ: 18.920.924/0001-71; Leia-se: QUALITY CONSTRUCOES LTDA – CNPJ: 26.183.729/0001-34. No mesmo Ato, fica marcada a sessão pública
para abertura das propostas preços para o dia 09/02/2022, às 08h30min, Setor de Licitações da
Prefeitura de Coxixola/PB.
Coxixola – PB, 07 de fevereiro de 2022.
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº
00001/2022, onde se lê: “Tomada de Preço “00001/2022””; leia-se: “Tomada de Preço “00002/2022””.
OBJETO: Contratação de Empresa de Construção Civil para serviços de reforma e melhoria do
prédio da UBS de Massangana I. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br.
Cruz do Espírito Santo - PB, 07 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA ALVES DE FRANÇA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00006/2022
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 DV00006/2022,
que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização,
limpeza, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos/aparelhos de ar condicionado e de seus
componentes, mão de obra sem dedicação exclusiva; RATIFICO o correspondente procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 - R$ 17.400,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 31 de Janeiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2022
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 DV00007/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO FIREWALL UTM, INTERNET BANDA LARGA, INTERCONEXÃO DIGITAL, ENTRE AS SECRETARIAS
E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SOLANGE DE SOUZA FELIX - R$ 18.600,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 01 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
DISPENSA Nº DV00007/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO FIREWALL UTM,
INTERNET BANDA LARGA, INTERCONEXÃO DIGITAL, ENTRE AS SECRETARIAS E SETORES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE; DESIGNO os servidores Jairo Santos
do Prado, Secretário, como Gestor; e Maria Rosemary Farias Lima, Controle Interno, para Fiscal, do
contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00007/2022, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.
Cuité de Mamanguape - PB, 01 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00008/2022
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 DV00008/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO
FIREWALL UTM, INTERNET BANDA LARGA, INTERCONEXÃO DIGITAL, ENTRE OS SETORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SOLANGE DE SOUZA FELIX - R$ 18.600,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 01 de Fevereiro de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
DISPENSA Nº DV00008/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO FIREWALL UTM,
INTERNET BANDA LARGA, INTERCONEXÃO DIGITAL, ENTRE OS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE; DESIGNO os servidores Jairo Santos do
Prado, Secretário, como Gestor; e Maria Rosemary Farias Lima, Controle Interno, para Fiscal, do
contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00008/2022, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.
Cuité de Mamanguape - PB, 01 de Fevereiro de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2022
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 DV00009/2022,
que objetiva: SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, SEM USO DE
IRRADIAÇÃO, OBSTÉTRICO, MEDICINA INTERNA, MUSCULO ESQUELETICO, OFTALMOLOGICO, DOPPLLER, TRANSFONTANELLA, GINECOLOGICO, ENDORETAL, COM EQUIPAMENTO
INCLUSO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JACQUELINE
MEIRA SOARES BAIA - R$ 40.800,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Fevereiro de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00010/2022
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 DV00010/2022,
que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização,
limpeza, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos/aparelhos de ar condicionado e de
seus componentes, mão de obra sem dedicação exclusiva, ao FUNDO DE SAUDE; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA
03502005486 - R$ 15.600,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Fevereiro de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00010/2022. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de higienização, limpeza, manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos/aparelhos de ar condicionado e de seus componentes, mão de obra
sem dedicação exclusiva, ao FUNDO DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Secretário e Gestor, em 04/02/2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00011/2022
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
DV00011/2022, que objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de
publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste FUNDO DE
SAUDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE LUIS DE
LIMA 54699835449 - R$ 17.500,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Fevereiro de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00012/2022
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
DV00012/2022, que objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestar serviços de
publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste Município;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA
FILHO 10531337740 - R$ 17.500,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 08:00 horas do dia 21 de
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação
de prestadores de serviços, destinados ao transporte de docentes e discentes da rede municipal
de ensino de CUITÉ DE MAMANGUAPE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.
cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00012/2022. OBJETO: Contratação de pessoa física
ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir as
necessidades deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO:
Prefeito, em 04/02/2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00011/2022. OBJETO: Contratação de pessoa física
ou jurídica, para prestar serviços de publicidade tipo carro de som com locutor destinado a suprir
as necessidades deste FUNDO DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Secretário e Gestor, em 04/02/2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00009/2022. OBJETO: SERVIÇOS DE EXAMES DE
IMAGEM TIPO ULTRASSONOGRAFIA, SEM USO DE IRRADIAÇÃO, OBSTÉTRICO, MEDICINA
INTERNA, MUSCULO ESQUELETICO, OFTALMOLOGICO, DOPPLLER, TRANSFONTANELLA,
GINECOLOGICO, ENDORETAL, COM EQUIPAMENTO INCLUSO. FUNDAMENTO LEGAL: Art.
75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO:
Secretário e Gestor, em 04/02/2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE–PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais,
Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de
C Mamanguape 10 301 4280 2021 Manut. do Fundo Municipal de Saúde 3390.30 99 Material
de Consumo 10 301 4280 2023 Man Ativ Prog Saude na Familia – PSF 3390.30 99 Material de
Consumo 10 301 4280 2025 Man Ativ Programa de Saude Bucal 000250 3390.30 99 Material de
Consumo 000251 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 10 301 4280 2026 Man Ativ
Programa de Farmacia Basica 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2054 Manut do
Programa NASF 3390.30 99 Material de Consumo:. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT
Nº 00010/2022 - 24.01.22 - MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS
MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO - R$ 49.820,00.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO
DESTINADOS A DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município
de Esperança. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00038/2022 - 01.02.22 - ALMEIDA COMERCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.874.242,64.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00008/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO FIREWALL UTM, INTERNET BANDA LARGA,
INTERCONEXÃO DIGITAL, ENTRE OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CUITÉ DE MAMANGUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Secretário e Gestor, em 01/02/2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00007/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO FIREWALL UTM, INTERNET BANDA LARGA,
INTERCONEXÃO DIGITAL, ENTRE AS SECRETARIAS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº
14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/02/2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00006/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização, limpeza, manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos/aparelhos de ar condicionado e de seus componentes, mão de obra sem dedicação
exclusiva. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 31/01/2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA
PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
FABRICIO MIGUEL DINIZ - R$ 8.930,50; TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$
19.129,78. Convocamos as empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos,
considerados da data desta publicação, comparecerem 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
Dona Ines - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO
Prefeito

Publicidades

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de Combustível,
com fornecimento contínuo e fracionado no período de 12 (doze) meses para a frota pertencente
ao Fundo Municipal de Saúde, no ano de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: RALIANE DE SOUSA CAMPOS ME - R$ 122.400,00.
Dona Inês - PB, 01 de Fevereiro de 2022
SALVIA ULISSES SANTOS
Secretaria Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Combustível, com fornecimento contínuo e fracionado no período de 12
(doze) meses para a frota pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, no ano de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona
Inês:10.301.2012.2035 Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde;3390.30.99.1211 Material
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00050/2022 - 04.02.22 - RALIANE DE SOUSA
CAMPOS ME - R$ 122.400,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ARP E RESPECTIVO CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE
COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE VEICULOS E
MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. NOTIFICAÇÃO: 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: Fagner Henrique da Silva - CNPJ 29.857.100/0001-10. INFORMAÇÕES: na sede da
CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min
dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.
Esperança - PB, 07 de Fevereiro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. Abertura da
sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do
dia 18 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 12h00min dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.
com. Edital: https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esperança - PB, 07 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição de
materiais de construção diversos, destinados a manutenção das diversas secretarias municipais;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIUZA PINHEIRO DA
SILVA - R$ 436.730,00; WESLEY GLEISSON SIMÃO - R$ 496.054,18.
Gurinhém - PB, 04 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00004/2022
Aos 04 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro
- Gurinhém - 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 003, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas;
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00004/2022
que objetiva o registro de preços para: Aquisição de materiais de construção diversos, destinados
a manutenção das diversas secretarias municipais; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.
VENCEDOR: MARIUZA PINHEIRO DA SILVA
CNPJ: 04.904.417/0001-30
TOTAL: 436.730,00
VENCEDOR: WESLEY GLEISSON SIMÃO
CNPJ: 24.292.350/0001-37
TOTAL: 496.054,18
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 Gurinhém firmar contratações 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 00004/2022,
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão
Presencial nº 00004/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do
órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00004/2022 e seus anexos, e as seguintes
propostas vencedoras do referido certame:
- MARIUZA PINHEIRO DA SILVA.
CNPJ: 04.904.417/0001-30.
lote(s): 1 - 3.
Valor: R$ 436.730,00.
- WESLEY GLEISSON SIMÃO.
CNPJ: 24.292.350/0001-37.
Lote(s): 2.
Valor: R$ 496.054,18.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Gurinhém.
Gurinhém - PB, 04 de Fevereiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção das
diversas secretarias municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 0202–GABINETE DO PREFEITO ?
04.122.2001.2002–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ? 0303–
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ? 04.122.2001.2003–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS ? 0404–SECRETARIA DE FINANÇAS ? 04.122.2001.2004–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANÇAS ? 0505–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ?
12.361.1002.2007–MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ?12.361.1002.2009–DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12.361.1002.2012 ? MANUTENÇÃO DO
TRANSPORTE ESCOLAR ? PNATE – 0606–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ? 10.301.2001.2023–
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ? 0707– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? 08.122.2001.2026–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
FMAS ? 0808–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ? 15.122.2001.2033–MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA ? 0909–SEC. DESENV. TUR. M. AMB. AGRIC. E AGROPEC.
? 20.122.2001.2035– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA – 33.90.30.00?MATERIAL DE CONSUMO – 33.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00011/2022 - 04.02.22
até 04.02.22 - MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - R$ 218.365,00; CT Nº 00012/2022 - 04.02.22
até 04.02.23 - WESLEY GLEISSON SIMÃO - R$ 248.576,69.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 21 de Fevereiro 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
7.892/13; Decreto Federal nº 10024/20; 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) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br.
Gurjao - PB, 07 de Fevereiro de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais
de limpeza e higiene diversos. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro 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 Municipal nº
278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Ingá - PB, 07 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA
DE SERVIÇO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de Serviço objetivando: Credenciamento para contratação de profissionais médicos, pessoa
jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único
de Saúde - SUS, na área de neurologia, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde,
destinado ao atendimento de pacientes deste Município. Os interessados deverão apresentar
envelope contendo a documentação correspondente até as 09:00 horas do dia 18 de Fevereiro de
2022, na sala da referida comissão, sediada na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Ingá - PB, 07 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de medicamentos da Farmácia Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Jericó/PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do
dia 21 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 08:30 horas do dia 21 de Fevereiro 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 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Jericó - PB, 07 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
No Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 07.005/2022, publicado na edição, no
Diário Oficial do Estado do dia 03 de fevereiro de 2022, página 18 e do Jornal A União do dia 03
de fevereiro de 2022, página 25, onde se lê: Valor Global de R$ 294.133,96 (duzentos e noventa e
quatro mil, cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos), leia-se: R$ 294.134,60 (duzentos
e noventa e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
João Pessoa, 04 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura /PMJP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 20.286/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.084/2021
CHAVE CGM: C2HJ-4LT4-CZXG-1LUS
DATA DE ABERTURA: 18/02/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA PARA ATENDER AOS PROCEDIMENTOS DE CIRUGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS
MASTECTOMIA DO HMSI.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Everaldo
Francisco da Silva Junior, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste, tornar público,
o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 16/02/2022 às 09:00h, para o dia 18/02/2022
às 09:00h, considerando equivoco no sistema Comprasnet. O novo Edital ficará à disposição dos
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG: 926726, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO de 08h às 12h e das
13h às 17h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.. Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013,
8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e
alterações posteriores.
João Pessoa, 07 de Fevereiro de 2022.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Pregoeiro(a) da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/020828 da SEINFRA.
www.licitacoes-e.com.br
CHAVE 68OW-D13Q-F3X6-HFCX
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público, que, conforme processo
administrativo Nº. 2021/020828 da SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 11.006/2022, e nos
termos da legislação vigente, foi declarado DESERTO, no dia 01 de fevereiro de 2022, a referida
licitação, cujo objeto é o Pregão Eletrônico execução do serviço para construção da passagem
molhada em concreto armado, no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, Bica em João Pessoa.
João Pessoa, 07 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.015/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.035/2021 – Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Ana Cristina Rolim, João Gadelha e Fenelon Câmara
em João Pessoa/PB, -Lote 06.
CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a Prorrogação do Prazo de Execução e Contratual por
05 (CINCO) meses, com fundamento no art. 57, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Andréa
Ribeiro Batista / Priimee Construções.
Data da Assinatura: 21/01/2022
João Pessoa, 21 de janeiro de 2022.
Maria América Assis de Castro
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:30 horas do dia 21 de
Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de um veículo
tipo Pick–Up, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito do município de Joca
Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº
058/04; Decreto Municipal nº 049/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital:
www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Joca Claudino - PB, 07 de Fevereiro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público
que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2022, DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição parcelada de matérias de
limpeza, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Juarez Távora, no
dia 18/02/2022 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça,
171 – Centro – Juarez Távora - PB.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 17/02/2022.
Juarez Távora(PB), 7 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Fevereiro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de expediente.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00;
Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Junco do Seridó - PB, 04 de Fevereiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Fevereiro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de construção.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00;
Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Junco do Seridó - PB, 07 de Fevereiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00022/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Dispensa de Licitação nº DV00022/2022,
que objetiva: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXO HOSPITALAR), DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS E
DEMAIS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA – PB; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SIM ENGENHARIA AMBIENTAL
EIRELI - R$ 19.200,00.
Lagoa Seca - PB, 01 de Fevereiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXO HOSPITALAR), DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS E DEMAIS
ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de
Lagoa Seca: 01.008 Secretaria de Saúde – 10 301 2002 2027 – Manutenção das Atividades da
Secretaria de Saúde – 33.90.39 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT
Nº 00027/2022 - 01.07.22 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI - R$ 19.200,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h30min do dia 21 de fevereiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos da
tabela ABCFarma para atender a população carente do município, conforme demanda. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.
Logradouro - PB, 07 de fevereiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicidades

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00001/2021.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em paralelepípedos, conforme termo de referência.
PROPOSTA CLASSIFICADA E VENCEDORA: RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELE
– Valor: R$ 161.515,12 (Cento e Sessenta e Um Mil Quinhentos e Quinze Reais e Doze Centavos).
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Av. Francisco Gomes, 06 - Centro –
Logradouro/PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.
Logradouro, 07 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º. 00002/2022
Objeto: Contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos da
secretaria de saúde do município de Piancó-PB, durante exercício de 2022.
Vencedoras: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA – CNPJ 33.872.786/0001-96, com o valor global de R$ 136.496,00 (cento e
trinta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais) e MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME – CNPJ nº 31.131.938/0001-74 com o valor global 520,00
(quinhentos e vinte reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para
assinar termo contratual.
Piancó-PB, 07 de Fevereiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2022,
que objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do
município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decretos Municipal e Estadual. ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEONARDO DIAS
ALVES- R$ 35.000,00 – Trinta e Cinco Mil Reais.
Logradouro - PB, 07 de fevereiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato de ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 00055/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materias de limpeza de
uso pessoal e doméstico para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Empresa vencedora: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do
município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decretos Municipal e Estadual. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2022. RECURSOS PRÓPRIOS
/ PROGRAMAS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa
- 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 35.000,00 – LEONARDO DIAS ALVES - CT Nº 00023/2022 – 07.02.2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
PORTARIA/PAD/GP N° 040 /2022
MANAÍRA – PB, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS EMBASADO NOS ARTIGOS 144 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 476/2019 (ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB); CONSIDERANDO QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO ABERTO PELA PORTARIA Nº 322/2021, NÃO SERÁ POSSÍVEL, PROVAVELMENTE,
CONCLUIR NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19);
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR nos termos do art. 144 da Lei Complementar nº 476/2019 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaíra - PB), por mais 60 (sessenta) dias, a validade da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, constituída pelos funcionários públicos do
Município de Manaíra, com os seguintes membros: EVANDRO SILVINO COSME, brasileiro, inscrito
no CPF sob o nº 205.058.684-15, procurador jurídico do quadro efetivo do Município de Manaíra
– PB, matricula nº 460; MARIA BEZERRA LEITE, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 457.869.41434, professora do quadro efetivo do Município de Manaíra, matrícula nº 053, e, DAMIÃO PEREIRA
ALVES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 884.431.084-87, professor efetivo do Município de
Manaíra – PB, matrícula nº 043, para sobre a presidência do primeiro, continuarem constituindo
a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar as possíveis acumulações
indevidas de cargos públicos indicadas pelo site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no
Município de Manaíra. É a presente portaria de prorrogação de prazo. Publique-se e cumpra-se.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições
em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANAÍRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional
Prefeitura Municipal de Manaíra
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
A Prefeitura de Manaíra torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as diversas Secretarias
do Município de Manaíra – PB. Data e horário da sessão pública: às 10:00hs do dia 21/02/2022.
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 07 de Fevereiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra/PB torna público que estar realizando licitação sob modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de refeições para a manutenção,
desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e programas das Secretarias
Municipais da Prefeitura de Manaíra/PB. Data e horário do certame: 10:00 horas do dia 18/02/2022.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993
e subsidiárias. LOCAL: Sala da CPL na prefeitura municipal. Outros esclarecimentos poderão ser
fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua
José Rosas 164, Centro, Manaíra - PB.
Manaíra - PB, 04 de Fevereiro de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através da Comissão Permanente de Licitações,
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade
Tomada de Preços nº. 001/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO
DE CRECHE MUNICIPAL SEGUNDO PADRÃO PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO PB – TIPO B .
Data de abertura: 23/02/2022 às 15h30min (Horário Local). 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, 07 de fevereiro de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES
PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022
OBJETO:Contratação de empresa para aquisição parcelada de gêneros alimentícios com o
objetivo de atender as necessidades de secretarias do Município de Nazarezinho-PB.
Considerando que a empresa PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA foi declarada inabilitada no
presente procedimento licitatório, e que no ITEM 17 ocupa o segundo lugar a empresa JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA, não tendo esta deixado habilitação para ser analisada pela comissão,
convoca-se a referida empresa para apresentar sua habilitação, conforme exigido no edital convocatório, e as demais licitantes participantes para, no caso da ausência de JOSE ELIFRAN ALVINO
DE SOUSA, negociar valores em 10 DE FEVEREIRO DE 2022, às 08h30, na sala de licitações da
Prefeitura de Nazarezinho, sediada a Rua Antônio Vieira.
Nazarezinho-PB, 07 de fevereiro de 2022.
JOSÉ HIGINO LINS
Pregoeiro
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGAO ELETRONICO nº 0002/2022
O Prefeito municipal de Pedra Branca – PB, torna público a REVOGAÇÃO
da licitação PREGÃO ELETRONICO nº 0002/2022, com objeto Aquisição de
gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e
seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos
programas da secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB
a revogação se deu por inconsistência no ato convocatório termo de
referência incompleto.
Pedra Branca-PB, 07 de fevereiro de 2022.
Josemario Bastos de Souza
prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de Março de 2022. Início da fase de lances: para
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14;
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) 3371–2126.
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Picuí - PB, 03 de Fevereiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE CONDICIONADOR DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Março de 2022. Início da fase de lances: para
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14;
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) 3371–2126.
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Picuí - PB, 03 de Fevereiro de 2022
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional
Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0007/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para
conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0007/2022, tipo
menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia 22/02/2022, através
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado a contratação de empresa para
prestar serviços de locação de horas de trator de pneus 4x4, com grade Aradora de 12 a 14 discos
para corte de terra na zona rural do município de Piancó-PB, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Piancó-PB, 07 de Fevereiro de 2022
André Alexandre do Nascimento
Pregoeiro

Marca/
Fabricante

Valor
Unitário

ValorT
otal

BALDE PLÁSTICO, COM ARO,
MER
MERCONPLAST 500UN
SEM TAMPA CACONPLAST
PACIDADE DE 05
LITROS

R$6,00

3.000,00

0017

ESPONJA DE
ESPUMA PARA MUNDIAL
BANHO

MUNDIAL

500UN

R$5,00

2.500,00

0019

CABOPARARODO/
MUNDIAL
VASSOURA EM
MADEIRA

MUNDIAL

750UN

R$3,17

2.377,50

0048

FILTRO DE PAPEL DUPLO,
COSTURADO,RESISTENTE, COM MICRO
MELITA
F U R O S , PA R A
FILTRAR CAFÉ,
TAMANHO 103,
PACOTE COM 40
UNIDADES

MELITA

565UN

R$4,50

2.542,50

0052

HASTES FLEXÍVEIS DE PROLIPROPILENO,C O M P O N TA S C O T O N E COTONETE
D E A L G O D Ã O TE
EMBALAGEM
COM100 UNIDADES.

625UN

R$1,90

1.187,50

0056

LIMPA MOVEIS,
E M U L S Ã O
AQUOSACREMOSA,PERFUM A D O , PA R A SUPERFÍCIEEM
GERAL (EXCETO
PISO), COMPOSTO DECERA,
PEROBA
SILICONE, SOLVENTE,EMULSIFICANTE, CONSERVANTE,SEQUESTRANTE
PERFUMADO E
ÁGUA,EMBALADOEMFRASCOPLÁSTICO.

375UN

R$4,99

1.871,25

0061

LIXEIRA EM POLIPROPILENO
MER
MERCONPLAST 375UN
TIPO TELADO,CONPLAST
CAPACIDADEPARA10LITROS

R$8,00

3.000,00

0062

LUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM
FRASCO PLÁSTICO DE 200ML.
C O N S TA N D O
AS SEGUINTES
INFORMAÇÕES
NO RÓTULO:MODO DE USAR,
PRECAUÇÕES
E CUIDADOS E
O NÚMERO DO
TELEFONE DO
CENTRO DE
ASSISTÊNCIA
TOXICOLÓGICA.
PEROBA
COMPOSIÇÃOQU ÍM IC A: POLÍMERO ACRÍLICO, CERA
DECARNAÚBA,
AGENTE DE
POLÍMERO,EMULSIFICANTE,
NONILFENOL
ETOXILADO,ATENUADOR DE
ESPUMA, FRAGRÂNCIA,SEQUESTRANTE,
ALCALINIZANTE,
CONSERVANTE
E VEÍCULO.

PEROBA

1.625UN

R$4,70

7.637,50

0064

NAFTALINA,EMBALAGEM
NAFI
COM 50G.

NAFI

750UN

R$2,50

1.875,00

0065

ÓLEO DE PEROBA
PA R A
MÓVEIS EM
MADEIRA, COMPOSIÇÃO: ÓLEO
MINERAL E VE- PEROBA
GETAL, EMBALAGEM EM FRASCO PLÁSTICO
CONTENDO
200ML.

PEROBA

375UN

R$4,40

1.650,00

0100

VASSOURA
DE PALHAS
EM CABO

MUNDIAL

MUNDIAL

1.125UN

R$2,00

2.250,00

0102

VASSOURÃO
CERDAS DE
PELO SINTÉTI- MUNDIAL
CO, BASE
RETANGULAR

MUNDIAL

570UN

R$13,00 7.410,00

Item

Produto

0008

TOTAL

Modelo

PEROBA

Qtde

R$37.301,25
Piancó-PB, 03 de Fevereirode 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira
Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico nº 00055/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ Nº
21.318.384/0001-65
Objeto: Registro de preços para aquisição de materias de limpeza de uso pessoal e doméstico
para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante
o exercício de 2022.
Valor global:R$37.301,25 (trinta e sete mil, trezentos e um reais e vinte e cinco centavos)
Piancó-PB, 03 de Fevereirode 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DO EDITAL
CHAMADA PUBLICA 001/2022
O Senhor Prefeito Constitucional, do município de PILAR/PB, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas por lei, torna público, a chamada pública N.° 001/2022, através da
comissão permanente de licitação, Para credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar Rural para alimentação escolar, com dispensa de licitação - Lei n.º 11.947,
de 16/07/2009 alterada pela Portaria FNDE nº 26/2013 e Resolução FNDE nº 6, de 08 de maio
de 2020; Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Informa
ainda que a abertura das propostas acontecerá no dia 28 de Fevereiro de 2022 as 10:30 horas, na
secretaria de Educação, Maiores informações, no edital, que encontra-se na secretaria de educação
Municipal e ou na sala de reuniões da COPELI, prédio sede da prefeitura municipal de Pilar-PB
Pilar - PB, 07 de Fevereiro de 2022.
José Benício de Araújo Neto
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2022, Aquisição parcelada de material de construção diversos, destinado a esta Prefeitura, para o dia 21 de Fevereiro
de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Alvino, 56 - Centro
- Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido
endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com.
Pilõezinhos - PB, 07 de Fevereiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de um ginásio poliesportivo,
na Escola Municipal Maria Aparecida Cavalcante, sediada na comunidade rural Sítio Vaquejador
no Município de Poço José de Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 23/02/2022, na sala de
Reuniões da CPL na Escola Municipal Francisco Cassiano Sobrinho, Rua Alexandre Amador, n°
251, Centro – Poço de José De Moura – PB.
Poço José de Moura/PB, 07 de fevereiro de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME – CT 1074308–88/2020.
A Prefeitura Municipal de Prata, através da Comissão Permanente de Licitação torna público
para conhecimento dos licitantes participantes do Processo Administrativo da Tomada de Preços
nº. 00005/2021, que o mesmo se encontra suspenso devido ao Recurso Administrativo interposto
pela empresa COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58.
Após a publicação contar-se-á 5 (cinco) dias úteis, igual período de recurso, para interposição das
contrarrazões, consoante consta no Art. 109, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Ananiano Ramos
Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone:
(083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com.
Prata - PB, 07 de Fevereiro de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA
Presidenta da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada
Pública de Serviço objetivando: PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE
NA POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO NO MUNICIPIO. Os interessados deverão apresentar
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais,
96 - Centro - Remígio - 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM .
Remígio - PB, 07 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Presidente da Comissão
PREFEITURA DE SANTA INES
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de 01 (uma)
quadra escolar coberta com vestuário, no município de Santa Inês/PB, conforme Termo de Compromisso PAC207819/2014.TIPO: MENOR PREÇO.DATA DA ABERTURA: 25/02/2022 – HORÁRIO:
10:00 HORAS.Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.INFORMAÇÕES: Outros
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs,
através do Setor de Licitação, Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB.
Santa Inês - PB, 07 de fevereiro de 2022.
Raimundo Pereira S Júnior
Presidente da CPL/PMSI
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para atendimento a todas as Secretarias do Município
de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº
00010/2021DOTAÇÃO: 02.010 gabinete do prefeito-04 122 2002 2002 manutenção das atividades
administrativas do gabinete do prefeito; 02.020 secretaria de administração e planejamento - 04
122 2002 2005 manutenção das atividades da secretaria de administração e planejamento;
02.060 secretaria de educação; 12 361 1001 2020 manutenção das atividades da secretaria de
educação - recursos ordinários; 12 361 1001 2032 outros programas do fnde; 02.100 secretaria
de assistência social - 08 244 1004 2050 manutenção das atividades administrativas da secretaria
de ação social; 02.110 fundo municipal de assistência social, 08 244 1004 2054 manutenção de
outros programas, projetos,benefícios e serviços socioassistênciais do fnas; 08 244 1004 2056
fundo municipal de assistência social/fmas-cofinanciamento municipal dos serviços,programas e
projetos do suas; 08 244 1004 2061 programa primeira infância do suas-programa criança feliz;
02 040 secretaria de infraestrutura e urbanismo 15 122 2002 2010 manutenção das atividades
administrativas da secretaria de infra-estrutura e urbanismo; 02 050 secretaria de agricultura e
meio ambiente 20 606 2002 2011 manutenção das atividades administrativas da secretaria de
agricultura e meio ambiente; 020 070 secretaria de cultura esporte e lazer 13 392 1005 2036
manutenção das atividades administrativas da secretaria de cultura, esportes e lazer; 020 080
secretaria de saúde 10 301 2002 2038 - manutenção das atividades administrativas da secretaria
saúde; 020 090 fundo municipal de saúde 10 301 1002 2069 custeio das ações de serviços públicos
de saúde da gestão do sus elemento de despesa: 3390.30 99 material de consumo.VIGÊNCIA:
até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CONTRATO
Nº 91001/2022, MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 31.131.079/0001-13, VALOR: R$
184,08 (cento e oitenta e quatro reais e oito centavos). CONTRATO Nº 91002/2022, MERCEARIA
DA JANAILDA LTDA, CNPJ: 06.128.655/0001-26, VALOR: R$ 170.928,68 (cento e setenta mil e
novecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).
Santa Inês - PB, 01 de fevereiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 91101/2022. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação
de empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza e higiene destinados à todas as
Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB, para o exercício de
2022.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021DOTAÇÃO: 02.010 gabinete do
prefeito-04 122 2002 2002 manutenção das atividades administrativas do gabinete do prefeito;
02.020 secretaria de administração e planejamento - 04 122 2002 2005 manutenção das atividades
da secretaria de administração e planejamento; 02.060 secretaria de educação; 12 361 1001
2024 manutenção do desenvolvimento do ensino - mde; 12 361 1001 2032 outros programas
do fnde; 02.100 secretaria de assistência social - 08 244 1004 2050 manutenção das atividades
administrativas da secretaria de ação social; 02.110 fundo municipal de assistência social, 08 244
1004 2054 manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioassistênciais
do fnas; 08 244 1004 2056 fundo municipal de assistência social/fmas-cofinanciamento municipal
dos serviços,programas e projetos do suas; 08 244 1004 2061 programa primeira infância do
suas-programa criança feliz; 02 040 secretaria de infraestrutura e urbanismo 15 122 2002 2010
manutenção das atividades administrativas da secretaria de infra-estrutura e urbanismo; 02 050
secretaria de agricultura e meio ambiente 20 606 2002 2011 manutenção das atividades administrativas da secretaria de agricultura e meio ambiente; 020 070 secretaria de cultura esporte
e lazer 13 392 1005 2036 manutenção das atividades administrativas da secretaria de cultura,
esportes e lazer; 020 080 secretaria de saúde 10 301 2002 2038 - manutenção das atividades
administrativas da secretaria saúde; 020 090 fundo municipal de saúde 10 301 1002 2069 custeio das ações de serviços públicos de saúde da gestão do sus elemento de despesa: 3390.30
99 material de consumo.VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Santa Inês e FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430, CNPJ:
15.519.707/0001-86.VALOR: R$ 135.805,87 (cento e trinta e cinco mil e oitocentos e cinco reais
e oitenta e sete centavos).
Santa Inês - PB, 01 de fevereiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para utilização na Merenda Escolar da Rede Municipal
de Ensino do Município de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: 02.010 gabinete do prefeito-04 122 2002 2002
manutenção das atividades administrativas do gabinete do prefeito; 02.020 secretaria de administração e planejamento - 04 122 2002 2005 manutenção das atividades da secretaria de
administração e planejamento; 02.060 secretaria de educação; 12 361 1001 2020 manutenção das
atividades da secretaria de educação - recursos ordinários; 12 361 1001 2032 outros programas
do fnde; 02.100 secretaria de assistência social - 08 244 1004 2050 manutenção das atividades
administrativas da secretaria de ação social; 02.110 fundo municipal de assistência social, 08 244
1004 2054 manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioassistênciais
do fnas; 08 244 1004 2056 fundo municipal de assistência social/fmas-cofinanciamento municipal
dos serviços,programas e projetos do suas; 08 244 1004 2061 programa primeira infância do
suas-programa criança feliz; 02 040 secretaria de infraestrutura e urbanismo 15 122 2002 2010
manutenção das atividades administrativas da secretaria de infra-estrutura e urbanismo; 02 050
secretaria de agricultura e meio ambiente 20 606 2002 2011 manutenção das atividades administrativas da secretaria de agricultura e meio ambiente; 020 070 secretaria de cultura esporte e lazer
13 392 1005 2036 manutenção das atividades administrativas da secretaria de cultura, esportes e
lazer; 020 080 secretaria de saúde 10 301 2002 2038 - manutenção das atividades administrativas
da secretaria saúde; 020 090 fundo municipal de saúde 10 301 1002 2069 custeio das ações de
serviços públicos de saúde da gestão do sus elemento de despesa: 3390.30 99 material de consumo.VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês
e: CONTRATO Nº 91201/2022,MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 31.131.079/0001-13,
VALOR: R$ 7.501,00 (sete mil quinhentos e um reais.CONTRATO Nº 91202/2022, MERCEARIA
DA JANAILDA LTDA, CNPJ: 06.128.655/0001-26, VALOR: R$376.218,90 (trezentos e setenta e
seis mil e duzentos e dezoito reais e noventa centavos).
Santa Inês - PB, 01 de fevereiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento
parcelado de material de expediente, visando atendimento de todas as secretarias do Município
de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº
00013/2021DOTAÇÃO: 02.010 gabinete do prefeito-04 122 2002 2002 manutenção das atividades
administrativas do gabinete do prefeito; 02.020 secretaria de administração e planejamento - 04
122 2002 2005 manutenção das atividades da secretaria de administração e planejamento; 02.060
secretaria de educação; 12 361 1001 2020 manutenção das atividades da secretaria de educação recursos ordinários; 12 361 1001 2032 outros programas do fnde; 02.100 secretaria de assistência
social - 08 244 1004 2050 manutenção das atividades administrativas da secretaria de ação social;
02.110 fundo municipal de assistência social, 08 244 1004 2054 manutenção de outros programas,
projetos,benefícios e serviços socioassistênciais do fnas; 08 244 1004 2056 fundo municipal de
assistência social/fmas-cofinanciamento municipal dos serviços,programas e projetos do suas;
08 244 1004 2061 programa primeira infância do suas-programa criança feliz; 02 040 secretaria
de infraestrutura e urbanismo 15 122 2002 2010 manutenção das atividades administrativas da
secretaria de infra-estrutura e urbanismo; 02 050 secretaria de agricultura e meio ambiente 20 606
2002 2011 manutenção das atividades administrativas da secretaria de agricultura e meio ambiente;
020 070 secretaria de cultura esporte e lazer 13 392 1005 2036 manutenção das atividades administrativas da secretaria de cultura, esportes e lazer; 020 080 secretaria de saúde 10 301 2002
2038 - manutenção das atividades administrativas da secretaria saúde; 020 090 fundo municipal
de saúde 10 301 1002 2069 custeio das ações de serviços públicos de saúde da gestão do sus
elemento de despesa: 3390.30 99 material de consumo.VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CONTRATO Nº 91301/2022,DAGEAL
- COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 07.245.458/0001-50, VALOR: R$
1.003,90 (mil e três reais e noventa centavos).CONTRATO Nº 91302/2022, GALVAO MAGAZINE
LTDA, CNPJ:09.605.345/0001-43, VALOR: R$R$ 62.569,10 (sessenta e dois mil e quinhentos
e sessenta e nove reais e dez centavos).CONTRATO Nº 91303/2022, JOAO RODRIGUES DO
NASCIMENTO NETO 03815957494, CNPJ:31.667.683/0001-69, VALOR:R$ 76.687,90 (setenta
e seis mil e seiscentos e oitenta e sete reais e noventa centavos).
Santa Inês - PB, 01 de fevereiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2022
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
DV00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORIA NA REDE DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA: ANTONIO SOARES (SEDE), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI - R$ 67.785,27.
Santa Helena - PB, 24 de Janeiro de 2022
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: AQUSIÇÃO DE
MATERIAL DIDATICO E PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROVIMENTO DOS SETORES
ESCOLARES E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS – ME - R$ 138.225,70;
GALVAO MAGAZINE LTDA - R$ 116.413,50; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 95.792,50.
Santa Helena - PB, 07 de Fevereiro de 2022
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO
PARA FUTURAS AQUSIÇÕES DE VEICULOS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO
SANTA HELENA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.
Santa Helena - PB, 01 de Fevereiro de 2022
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORIA NA REDE DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DA RUA: ANTONIO SOARES (SEDE), LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA
HELENA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2054 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
1001 RECURSOS ORDINARIOS 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00005/2022 - 24.01.22 - A L S CONSTRUCOES,
SERVICOS E EVENTOS EIRELI - R$ 67.785,27.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AO
PROVIMENTO DOS SETORES ESCOLARES E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do
Município de Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO
E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO DAS
ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 04 123 0010 2004
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV.
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% 12 361 0050
2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.600 SECRETARIA
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 0010 2010 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.700 SECRETARIA DE
OBRAS E INFRA ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E
SERV. PUBLICOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08
122 0010 2006 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 – MATERIAL
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00006/2022 - 07.02.22 - ELIANE DO NASCIMENTO
CAMPOS - ME - R$ 138.225,70; CT Nº 00007/2022 - 07.02.22 - GALVAO MAGAZINE LTDA - R$
116.413,50; CT Nº 00008/2022 - 07.02.22 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 95.792,50.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente e didático destinados a manutenção das secretarias do município de São Bentinho/PB, Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e local, 08:30 horas do dia 23
de Fevereiro de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
São Bentinho - PB, 07 de Fevereiro de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo tipo ônibus (48 lugares) com
motorista para a Secretaria de Ação Social do Município de São José do Bonfim/PB no atendimento
a Lei Municipal 655/2021. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 09:25hs/min
do dia 21/02/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/mim do dia 21/02/2022. 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 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira,
05 - Centro - São José do Bonfim - PB.
São José do Bonfim – PB, 07 Fevereiro de 2022.
Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.030/2022
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022
OBJETIVO:Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para execução
dos serviços de obras para REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO no município de São Jose da
Lagoa Tapada/PB, conforme planilha anexo ao edital e lei 8666/93.
ABERTURA:25 de fevereiro das 2022 às 09hs:00min.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva,
Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta das 07:30 às 11:30 hs, site
dohttp://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.licitacao@
saojoselt.pb.gov.br
São José Da Lagoa Tapada-PB, 07 de fevereiro de 2022
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da CPL/PMSJL
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
São Sebastião de Lagoa de Roça
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contrata de empresa técnica especializada para acompanhamento e defesa no
tribunal de contas dos processos administrativos e prestações de contas anuais do gestor até o
registro e julgamento; instrução dos processos de benefícios com contagem do tempo de serviço,
parecer jurídico, cálculos, portaria, publicação, instrução conforme requisitos do TCE e COMPREV;
acompanhamento e defesa dos processos de prestação de contas do instituto e auditorias do TCE
e ministério da economia consolidação dos. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº
IN00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 02.100 - 02.100.09.272.2018.2046 – 3390.39.00.00 –
800. VIGÊNCIA: até 07/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Instituto de Previdência dos Servidores
MunicipaisSão Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00008/2022 - 07.01.22 - NASCIMENTO E
BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 54.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, às 10:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de
empresa especializada para execução da obra de Construção de umCentro de Comercialização
no Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, conforme Projeto Básico de Engenharia. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 33041222. E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com. Edital: http://www.ssdoumbuzeiro.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 07 de fevereiro de 2022
LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 023/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de
Fevereiro de 2022 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento
licitatório na modalidade Pregão, na formaELETRÔNICA, do tipo Menor Preço. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.discriminados e quantificados nos anexos do
edital. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do
sítiowww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às
12h00, em todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido
pelo Setor de Tributos do Município.
Sousa, 07 de fevereiro de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº
00007/2022, para o dia 18 de Fevereiro de 2022 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para o
dia 18 de Fevereiro de 2022 às 08:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Sumé - PB, 07 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES. FUNDAMENTO LEGAL:
Dispensa de Licitação nº DP00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima:
06.000 SEC AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO 06000.20.544.2001.1033
CONST.AMPLIAR AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E BARRAGENS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E
INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 03/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Tacima e: CT Nº 00008/2022 - 03.02.22 - INDUSTRIA YVEL LIMITADA - R$ 65.144,77.

CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE CONTA DO ANO BASE 2021.
A DIRETORIA DO SINDICATO SUPRA, REPRESENTADO POR SEU PRESIDENTE, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL, O ART.616 E SEUS PARÁGRAFOS DA CLT E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE CONVOCAR OS ASSOCIADOS EM DIAS, VIGILANTES E EMPREGADO NAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA,TRASNPORTE
DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICAS, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA,
SEGURANÇA PRIVADA, SEGURANÇA PESSOAL E NOS CENTRO DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA , A SER REALIZADA NESTA CIDADE, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTES: NO DIA 26
DE FEVEREIRO DE 2022, NA SEDE DO SINDICATO, RUA GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO
DA LIBERDADE, ÀS 09:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMEROS DE
PRESENTES, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA NA SEGUINTE ORDEM DO DIA: A) LEITURA
DO EDITAL B) PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE AO ANO BASE 2021.
A DIRETORIA
CAMPINA GRANDE, 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2020
PROCESSO Nº 27.201.003842.2019
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INSPEÇÃO CORPORAL E PORTAL, destinado à SEDH/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” - FUNDAC, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 21/02/2022 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: 901992020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
João Pessoa, 07 de fevereiro de 2022.
Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

Publicidades
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021
PROCESSO Nº 19.000.026461.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTENSOR DE SERINGA
COM AS BOMBAS DE SERINGAS EM COMODATO, destinado ao HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 21/02/2022 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: 99971/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, 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: gelic02@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 21-00878-6
João Pessoa, 07 de fevereiro de 2022.
Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –NÃO INCIAR ANO
LETIVO, SEM RREAJUSTE DOS 33,23% E DELIBERAÇÃODE GREVE – SINFEMP – SINDICATODOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PATOS E REGIÃO–PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO E DA EDUCAÇÃO PÚBLICODO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS– PB.
A Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região - SINFEMP,
no uso de suas atribuições que lhe confere o art.8º, Letra d,como também o Art. 13º, letra b, do
Estatuto Social, convoca todos os PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 09de fevereirode 2022, quinta-feira, às 09:00 horas, em
primeira convocação, e, às 09:30 horas, em segunda e última convocação, naPraça Pública, localizada na Rua Bossuet Wanderley, em frente à Prefeitura Municipal, Centro,São José de Espinharas
- PB, com a seguinte pauta: 1– Reajuste do Piso Nacional dos professores e demais profissionais do
magistério e da Educação no percentual de 33,24%, 2. Rateio do FUNDEB e prestação de contas,
3. Faltade EPI – Equipamento de Proteção Individual para iniciar o aluno letivo, seguindo as normas
de segurança de combate a Covid 19; 4 –Não iniciar o ano letivo caso não seja assegurado o reajuste
do piso com deliberaçãode greve; 5 - Calendário de Mobilização; 6 - Indicação dos membros para
composição do Comando de Greve. Patos – PB, 07 de fevereiro de 2022.
MARIA DO CARMO NUNES SOARES
Presidente
A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE LEONEL DA FRANCA, LOCALIZADA NO
BAIRRO ERNESTO GEISEL, EM JOÃO PESSOA, PB.
A GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES, inscrita noCNPJnº 12.011.855/0001-05,torna publico
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação Parcial, para uma
edificação multifamiliar, localizado na Rua Neuza Meira, s/n,Bancarios,do Residencial Reserve
Garden I, setor 08, quadra 127, lote 518 dos blocos A e B- João Pessoa– PB.
AempresaMERCADO ALMAGRE CONVENIÊNCIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI,CNPJ:
34.350.148/0001-78, torna público que requereuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca
e Aquicultura de Cabedelo aLO – Licença de Operação,para funcionamento de bar e restaurante
com música ao vivo (voz e violão) situada àVia Litorânea, 1215, Ponta de Campina, Cabedelo/
PB - CEP: 58101-650 (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986)
ALLIANCE HOUSE CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N° 30.507.012/0001-78, torna público que
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura,Renovação da Licença de
Instalação Nº 027/2019, situado na BR 230, Amazonia Park, Cabedelo – Paraíba.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 39/2021
Registro CGE Nº 21-02538-5
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,
comunica ao(s) participante(s) da da CONCORRÊNCIA Nº 39/2021 (Obras de Pavimentação
Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades Baraúnas, Cuité, Frei Martinho, Nova Floresta, Nova
Palmeira, Pedra Lavrada, Pocinhos, Puxinanã, São Vicente do Seridó, Sossego, Taperoá, Tenório
e Umbuzeiro com aproximadamente 22,31 km), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista
disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: CLPT
CONSTRUTORA EIRELI, TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI,
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
e CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s)
de Preços para o dia 10/02/2022 às 10: 00 horas.
João Pessoa, 07 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 13:30 horas do dia 18 de
Fevereiro de 2022, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço. Restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados, para: Aquisição de material permanente (ar–condicionado) destinado a
Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convênio DEPEN–MJSP, Plataforma+Brasil
nº 891353/2019. 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: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 Às 13:00
na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.
pb.gov.br. Site:http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php ou
https://www.licitacoes-e.com.br.
João Pessoa - PB, 07de Fevereiro de 2022
ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA
Pregoeiro Interino

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 13:30 horas do dia 21 de Fevereiro
de 2022, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico,
do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de equipamentos, acessórios de informática, para suprir
a necessidade da Defensoria Pública do Estado da Paraíba,através do convênio DEPEN–MJSP,
Plataforma+Brasil nº 891353/2019. 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: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00
Às 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@
defensoria.pb.gov.br.Site: http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.
php ou https://www.licitacoes-e.com.br.
João Pessoa - PB, 07 de Fevereiro de 2022
ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA
Pregoeiro Interino
COMARCA DA CAPITAL - 12ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. – PRAZO: 20 DIAS - PJE
Processo: 0058070-42.2014.8.15.2001. Ação: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. O MM. Juiz de
Direito Titular da Vara Supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital lerem
ou dele tiverem conhecimento ou ainda a quem interessar possa que por este Juízo tramita os
autos da Ação de Execução por Quantia Certa, número acima mencionado, movida pela SICRED
JOÃO PESSOA, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade cooperativa
de primeiro grau, inscrita no CNPJ/MF nº 35.571.249/0001-31 em face de FABÍOLA DE ALMEIDA
MONTENEGRO MARTINS. E como dos autos consta está o(s) citando(s) atualmente em lugar
incerto e não sabido, na forma do art. 256, inc. II, do CPC/2015, fica através deste, CITADO: FABÍOLA DE ALMEIDA MONTENEGRO MARTINS, brasileira, solteira, autônoma, inscrita no CPF nº
047.926.974-25, atualmente(s) em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 03 (três) dias,
efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 46.387,28 (Quarenta e seis mil, trezentos e oitenta
e sete reais e vinte e oito centavos), acrescido das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), na forma do Livro II, Titulo II, Capítulo
IV, do CPC/15. Advertindo-a ainda, de que será nomeado curador especial em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância,
o presente Edital será disponibilizado na rede mundial de computadores e publicado no Diário
da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, nos termos da Resolução 234 do CNJ e Ato 20/2021 da
Presidência do TJPB. João Pessoa-PB, 18 de novembro de 2021. Eu, Edilene Rita de Souza Diniz,
Técnica Judiciária, o digitei. Revisado e assinado eletronicamente pelo MM. Manuel Maria Antunes
de Melo – Juiz de Direito Titular.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA
(IN/DREI Nº 81/20 e Art. 43-A DA LEI 5.764/71)
O Presidente da UNIMED PARAÍBA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA
os Delegados de suas Federadas, em número de 05 (cinco), a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária Híbrida (presencial e digital), que se realizará, simultaneamente, na sede da cooperativa,
localizada na Rua Carneiro da Cunha, nº 89, Torre, João Pessoa, Paraíba, e por meio do aplicativo
ZOOM no próximo dia 18 de fevereiro de 2022 (Sexta-feira), às 09h30, em primeira convocação,
com a presença de dois terços (2/3) das Federadas, em condições de votar; às 10h30, em segunda
convocação, metade e mais uma das Federadas; ou às 11h30, em terceira e última convocação,
com qualquer número de federadas, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1) Ratificação da deliberação da AGE realizada no dia 08 de outubro de 2021, relativa atransferências onerosas de bens imóveis para as cooperativas filiadas;
2) Doação do imóvel localizado na Rua Carneiro da Cunha, nº 89, Torre, João Pessoa, Paraíba;
3) Outros assuntos correlatos.
João Pessoa, 08 de fevereiro de 2022.
GUALTER LISBOA RAMALHO
Presidente
AVISOS:
1) A AGE será realizada de forma híbrida, presencial e por meio digital através do aplicativo
ZOOM, nos termos da IN/DREI nº 81/20;
2) O link de acesso à sala virtual da AGE digital será enviado com antecedência para os e-mails
dos diretores das filiadas, que deverão através do mesmo sistema fazer a indicação do delegado
que irá representar a cooperativa, enviando as credenciais pertinentes;
3) O representante ou delegado cadastrado da filiada que acessar a sala virtual da AGE estará
automaticamente registrando a sua presença no conclave, podendo se manifestar verbalmente ou por
escrito via chat, sendo garantida a sua plena participação e votação nas matérias constantes da pauta;
4) A AGE será gravada eletronicamente, podendo a gravação ser solicitada pelas autoridades
reguladoras ou por qualquer associado, mediante requerimento formal.

