
Partido faz festa para receber de volta o governador como filiado. Evento 
contou com lideranças políticas nacionais e estaduais. Página 13

João Azevêdo volta ao PSB Geraldo Sarno e o cinema do Nordeste

Conselho discute 
reajuste na tarifa 
do transporte 
público da capital

Desemprego cai 
13% no estado e 
atinge o menor 
nível desde 2020

Câmara conclui 
votação do 
projeto que libera 
jogos de azar

Especialistas destacam o legado 
do diretor de ‘Sertânia’ (ao lado), que 

morreu esta semana deixando um 
perfil do homem do campo do Sertão 

nordestino em série de filmes. 
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Para presidente do Sin-
tur-JP, aumento “é uma 
necessidade, por não ter 
havido nenhum reajuste 
nos últimos 25 meses”.
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EUA anunciam sanções à Rússia e Biden diz: “Putin escolheu 
essa guerra. E agora ele e seu país vão sofrer as consequências” 
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Hamilton Mourão diz que Brasil não está neutro e 
condena invasão, mas Bolsonaro desautoriza vice-presidente. 
          Página 15

Crise pode afetar a economia, com possibilidade de alta nos 
preços de produtos essenciais, como combustível e pão. 
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Jogadores brasileiros sediados na Ucrânia pedem 
socorro para deixar o país.
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Pesquisa do IBGE tam-
bém aponta que, em 2021, 
PB registrou a terceira 
menor taxa média de de-
socupação do Nordeste.
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Deputados rejeitaram 
todas as sugestões de mu-
dança no texto-base, que 
será enviado ao Senado 
para votação.
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Lei Paulo Gustavo 
Câmara dos Deputados aprova 
projeto que direciona R$ 3,86 bi ao 
setor cultural.

Página 19

n “Sexualidade, paixão, 
imposições sociais, direito 
sobre o próprio corpo... Cada 
filme de Almodóvar é uma 
peça revolucionária”.

Nara Valusca
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n “Proporcionar uma 
experiência de excelência 
para os seus clientes é 
determinante para que eles se 
tornem leais à marca”.

Fabrício Feitosa
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A Covid em números
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Governo atua 
para repatriar 

paraibanos
Através do Itamaraty, PB faz levantamento para 

saber quem está na zona de conflito. Página 4
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invasão à ucrânia
Foto: Claudio Furlan/Estadão Conteúdo

Foto: Roberto Guedes

Protestos em várias partes do mundo pregam a paz e rejeitam a ideia de uma terceira guerra mundial

Tempo de fé
e reflexão

Comunidades católicas 
e evangélicas aproveitam 
o Carnaval como mais um 
momento de adoração e fé. 
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E aconteceu o que quase todo mundo esperava: a Rússia invadiu a 
Ucrânia. Os últimos quatro meses foram de duros embates retóricos 
entre o presidente russo Vladimir Putin e líderes de potências 
ocidentais, notadamente as signatárias da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN), com destaque para Estados Unidos e 
França. Enquanto isso, o movimento de tropas russas, no entorno da 
Ucrânia, indicava que haveria guerra.

As potências ocidentais aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, 
que reclamam da Rússia pela interferência na soberania da Ucrânia, 
são as mesmas que, sob a desculpa de combater o terrorismo, 
transformaram em ruínas países do Oriente Médio inimigos de 
Israel. Quem não desmoronou está sob vigilância militar e embargo 
comercial, a exemplo do que acontece com Cuba. É preciso entender 
os interesses políticos e econômicos em jogo.

A possibilidade de países da Europa Oriental e dos Bálcãs 
aderir à OTAN – em particular, os que estiveram sob o guarda-
chuva ideológico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
-  preocupa sobremaneira a Rússia. Putin, por exemplo, entende 
que a expansão da aliança militar ocidental é uma ameaça direta à 
segurança de seu país, que também quer expandir-se e confrontar o 
domínio atual das democracias liberais.

Analistas do cenário político internacional não acreditam que 
países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França unam-
se para lançar uma contraofensiva militar à invasão da Ucrânia. 
No máximo, o que irá acontecer é a concretização de sanções 
comerciais, aliás, já bastante alardeados, mas que não assustaram 
nem um pouco Putin – tanto, que ele em nenhum momento recuou 
dos preparativos para a guerra.

Mas guerra é guerra e não se sabe como termina. Há armas em 
demasia nos arsenais das potências envolvidas neste conflito, uma 
indústria bélica que precisa zerar seus estoques - para comercializar 
artefatos ainda mais destrutivos -, e pelo menos um líder disposto 
a arriscar todas as cartas, na expectativa de reverter o jogo. Em 
plena pandemia de Covid-19, uma conflagração seria por demais 
desastrosa para a sociedade global.

Crônica

O mundo em alerta
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

Ignomínia: fabricantes de fake news
Somente os de má reputação se dedi-

cam a fabricar, prazerosamente, e a divul-
gar mentiras caluniosas, para maquinar 
difamação contra a idoneidade e a boa re-
putação alheia, já socialmente existentes. 
Esses não se preocupam com os de má re-
putação, seus semelhantes... E isso vem 
contaminando, assustadoramente, a saú-
de pública da comunicação, de modo in-
vasor, as redes sociais. Por exemplo, um 
traficante não assim procede contra seus 
comparsas desses negócios fraudulentos. 
Nesse aspecto, durante o já vigente perío-
do eleitoral, essa doença se tornará uma 
inquietante pandemia.

Em outros tempos, mesmo havendo, de 
modo primitivo, o boato perverso, as cida-
dãs e os cidadãos protótipos, os heróis e as 
heroínas tinham a sorte de terem seus va-
lores ressaltados pela palavra poética, pela 
escrita, que consagravam seus heroísmos 
e suas qualidades de cidadania. Assim, os 
poemas, especialmente os épicos, exalta-
vam os grandes feitos, prolongando-os à 
imortalidade, o que repercute até os dias 
de hoje, nas escolas, relativamente nas cul-
turas. Quanto às mulheres e aos homens 
de bem, nos dias atuais, são sujeitos ao es-
cárnio da insensatez e da irresponsabili-
dade da fake news. Estes, nos dias atuais, 
são as escolhidas vítimas dessa estrutura 
do ódio, sob a forma de mentira fraudu-
lenta, a bel prazer e ao interesse de indiví-
duos de irrelevante presença social, que, 
também por isso, procuram sua afirma-
ção na vida. São esses os fabricantes e as 
testemunhas das suas próprias mentiras. 

A verdade se comprova com o tem-
po, por isso, a sabedoria popular observa: 
“mentira tem perna curta”... Logo, logo, 
desmascarar-se-á, ver-se-á nua, mas, sem 
vergonha, voltará a mentir. Palavra assim 
usada, sem mensagem da verdade, não 
passará de uma ilusão dos sentidos. A fake 
news é uma perniciosa ilusão, existe por 
causa da sua perniciosidade. Embora es-
candalosa, ela exerce uma maligna sedu-
ção, com a força motivadora do ódio. 

A mentira, seja religiosa ou política, é 

um desatino à degeneração moral e ética, e 
avessa à cultura e aos bons costumes, como 
se fosse ao mentiroso sua razão de ser men-
tiroso, quando se sente realizado, mesmo 
sendo mentecapto, lucrando ou obtendo 
vantagem interesseira. As propagandas 
mentirosas, fazendo o fácil de convenci-
mento ingerir ou engolir o que não pres-
ta, já escolheram sua arma ou seu precioso 
canal: a fake news. Contra tal mal hodier-
no, a justiça vem se posicionando, criando 
regras ao uso da internet e investigando 
para tirá-los do anonimato, onde se es-
condem, após o crime cometido. Que seja 
a Justiça, nesse sentido, nossa severa pro-
tetora dos nossos principais bens: idonei-
dade e respeito. Sobretudo porque contra 
essas mentiras, consagram-se a fidedigna 
realidade, o tempo e a justiça. A realidade 
e o tempo já agem por si só, mas a Justiça 
necessita do nosso apoio a tal serviço co-
letivo e agindo para Bem Comum. Quiçá 
os poderes constituídos se unissem nesse 
mesmo sentido, porque, em Os Conquis-
tadores, nas palavras de Malraux (1901 – 
1976), “A garantia da liberdade é a força do 
Estado ao serviço de todos os cidadãos”. 
Completo: e o ânimo das nossas consciên-
cias para o Bem. Enfim, alerte-se!  A men-
tira é aquilo que o mentiroso desejou que 
acontecesse...

Uma sensação de vazio revela o 
cansaço mental que o trabalho diário 
termina por nos imprimir no cotidia-
no de nossas atividades. As ideias en-
tram em turbilhão e não conseguem 
se conectar para produzir um comen-
tário coerente. A angústia ganha pro-
porções que amedrontam ante a im-
possibilidade de escrever a coluna e 
preservar a mínima qualidade que o 
veículo e os leitores merecem. 

E um lampejo de lucidez clareia as 
dúvidas: porque não falar de nossas 
limitações e impossibilidades diante 
das restrições que nossa condição hu-
mana nos impõe? Somos sempre exi-
gidos a perseguir a perfeição, a ser-
mos onipotentes e capazes de ter a 
solução adequada a todas as dificul-
dades e a todos os entreveros que o vi-
ver nos presenteia em suas demandas 
e demarchas. Somos incitados a trans-
formar as vinte e quatro horas do dia 
em quarenta e oito horas, sem obede-
cer aos intervalos que o organismo fí-
sico reclama como estágio repositório 
de energias e de descaso. Somos recla-
mados para estar presentes e desem-
penhar uma participação qualitativa 
em múltiplos e diversificados eventos. 
E nosso corpo físico não pode fraque-
jar ante a vontade titânica de uma per-
formance satisfatória.

Superar as exigências que nos im-
pomos e construir uma relação de 
equilíbrio entre nossas potencialida-
des e possibilidades mentais e inte-
lectuais e nossas capacidades físicas 
é um exercício que exige o cuidar de 
si e a preocupação com uma vida físi-
ca e mental minimamente saudável. 
Um dos caminhos indicado pela pró-
pria história da humanidade, ao longo 
de milênios de experiência acumula-
da, é o de guardar o final de semana, 
ou pelo menos, o domingo, como es-
paço de descanso e de reabastecimen-
to energético. Os crentes vão para seus 
cultos, fortalecem sua fé. Os não tão 

crentes leiam um livro, escutem uma 
música (de qualidade, porque o lixo 
que a indústria fonográfica nos em-
purra é um desgaste mental), visitem 
um familiar, um amigo, se sente na 
calçada com seus vizinhos e falem da 
vida alheia, - numa perspectiva saudá-
vel! Ou apenas espiche o corpo numa 
rede e se permita ver nuvens correndo 
no céu em direção a tantos poentes. E 
sinta o barulho dos seus pulmões re-
novando a vida com o ar inspirado. 

Em tom de brincadeira sempre digo 
aos amigos, colegas de trabalho, que se 
o Criador, em sua sapiência, descan-
sou no sétimo dia após a hercúlea ta-
refa de criação do mundo quem sou 
eu, - pobre mortal e criatura refleti-
da de sua imagem -, para desafiá-lo e 
desobedecê-lo. Brincadeiras a parte, a 
certeza que devemos sempre cultivar 
é a de que nossa capacidade intelec-
tual tem relação siamesa como nossa 
disponibilidade e potencialidade físi-
ca. Ir além dessa relação produz o es-
tressamento da vida. 

E quando a mente não mais obedece!

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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A Paraíba registrou 3.057 
acidentes causados com abal-
roamento em postes nos úl-
timos cinco anos, de acor-
do com a Energisa, empresa 
gestora de energia elétrica no 
Estado. De acordo com uma 
análise da administradora, o 
período de verão e os meses 
de férias, com destaque para 
o mês de janeiro, apresentam 
um aumento de casos desses 
acidentes – as festas de fim de 
ano e o feriado do Carnaval 
contribuem com esse cresci-
mento. Entre dezembro de 
2021 e a primeira quinzena 
de janeiro ocorreram 90 aci-
dentes com batidas em pos-
tes na Paraíba.

Segundo Heitor Galdi-
no, coordenador de Saúde 
e Segurança da Energisa, é 
durante essa época do ano 
que os cuidados dos motoris-
tas precisam ser redobrados, 
se mantendo mais atentos 
aos riscos e também buscan-
do uma atuação preventi-
va. “Para isso, valem aqueles 
conselhos básicos: não diri-
gir após beber, respeitar os 
limites de velocidade, não 
usar celular enquanto dirige 
e manter uma distância se-
gura em relação ao veículo 
da frente. É muito importante 
adotar uma atitude mais se-
gura no trânsito, seja quando 
estiver como pedestre, como 
condutor ou como ciclista”, 
orientou Galdino.

A coordenadora da Edu-
cação para o Trânsito da Su-
perintendência de Mobili-
dade Urbana de Cabedelo, 
Abimadabe Vieira, reforça 
essas orientações em relação 
ao condutor de veículos. Para 
ela, a distração é o principal 
fator que causa os chamados 
abalroamentos. “Esse aciden-
te, além de trazer prejuízos à 
comunidade, como deixando 
pessoas sem energia elétrica, 
ou se esse poste está perto de 
hospitais ou clínicas, colocan-
do a vida das pessoas em ris-
co; ele também traz prejuízo 
para o trânsito”, alertou. 

Além disso, a educadora 
para o trânsito ressalta que 
dependendo da velocidade e 
do veículo, como motocicle-

O presidente do Conselho 
Regional de Educação Física 
da 10ª Região - Paraíba (CRE-
F10-PB), Paulo Ferreira, rece-
beu, na quarta-feira, na sede 
da entidade, em João Pessoa, 
o presidente do Conselho Re-
gional de Nutricionistas da 6ª 
Região (CRN6), Samuel Pauli-
no. O objetivo do encontro foi 
alinhar estratégias para ações 
conjuntas de orientação e fis-
calização, que começarão a 
ser realizadas em breve em 
todo o estado. 

“Vamos assinar um termo 
de cooperação técnica e rea-
lizar ações juntamente com 
o CREF10 como forma de ga-
rantir a segurança alimentar 
nutricional, complementando 
ao que já é feito pelo CREF em 
relação à prática regular da 

atividade física”, declarou o 
presidente do CRN6. 

“A parceria também será 
importante para o nosso Con-
selho em termos de troca de 
experiências”, complemen-
tou. 

O presidente do CREF10 
ressaltou a relevância da par-
ceria. “Essa iniciativa refor-
çará a nossa fiscalização nas 
academias e espaços destina-
dos à atividade física, obser-
vando, também, a questão da 
prescrição irregular de die-
ta ou até mesmo de anabo-
lizantes. 

Vamos juntos com o CRN6 
realizar grandes ações nesse 
sentido”, destacou Paulo Fer-
reira, pontuando que o termo 
de cooperação será assinado 
nos próximos dias. 

n 

Para Heitor 
Galdino, 
coordenador 
de Saúde e 
Segurança 
da Energisa, 
valem aqueles 
conselhos 
básicos: não 
dirigir após 
beber, respeitar 
os limites de 
velocidade, não 
usar celular 
enquanto 
dirige e manter 
uma distância 
segura em 
relação ao 
veículo da 
frente

PERIGO
Em casos de acidente, 
é importante manter 

a atenção ao risco 
de choques para 
o motorista, os 

envolvidos e 
a população

Conselhos se unem e reforçam fiscalizações no estado
Educação Física E NutricioNistas

“O PSB SemPre  
lhe reSPeitOu” 

maiS que um atO de filiaçãO, 
fOi um eventO que dialOgOu 
cOm a POlítica naciOnal    

queirOz entra e 
mOurãO diz adeuS 

Não foi apenas um ato de fi-
liação o que se viu na manhã 
da quinta-feira, em João Pes-
soa. Foi também um evento polí-

tico o que efetivou o retorno do 
governador João Azevêdo 

(foto) ao PSB, notadamen-
te porque dialogou com 
a política nacional. E a 
quantidade de agentes 
políticos, de lideranças 
nacionais e de apoiado-
res que lá estiveram pre-

sentes é representativo de que o partido quis dar não 
só uma demonstração de sua força política na Paraí-
ba, visando a recondução do governador. A intenção 
também – e nisso teve êxito – foi mostrar, no plano na-
cional, que os socialistas estão fechados no apoio à 
pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT), e que o 
palanque do governador tem tudo para ser, de fato, o 
maior que o líder petista terá em solo paraibano – so-
bretudo em termos de densidade eleitoral. No conjun-
to, os socialistas mostraram o seu tamanho. E o go-
vernador, em particular, com os gestos de apoio da 
cúpula do PSB nacional ao seu nome, demonstrou o 
quanto está prestigiado dentro do agrupamento polí-
tico, com o qual disse ter extrema identificação. “Para 
mim, é uma alegria muito grande voltar para um par-
tido que faz política da forma como eu acredito que 
seja a correta, com políticas de inclusão, olhando para 
as minorias”, explicou.    

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“fazer que O PSB vOlte a Ser 
O maiOr PartidO da ParaíBa” 

“excelente técnicO e POlíticO”  

“O Palanque de lula é de tOdOS” 

Pt faz cOrO: “JOãO cá, lula lá” 

Foi extremamente simbólica a participação de Ran-
dolfe Rodrigues (Rede), em vídeo, na felicitação ao 
retorno de João Azevêdo ao PSB. É que o senador 
do Amapá será o coordenador da campanha de 
Lula nas eleições deste ano. “João é um quadro 
que reúne duas qualidades indispensáveis para 
um bom governo. Além de ser um excelente técnico, 
já provado em sua trajetória, tem demonstrado ser 
um excelente político”.  

Presente no ato de filiação de João Azevêdo ao 
PSB, o deputado Anísio Maia criticou a ala mino-
ritária do PT que prega um palanque único para 
Lula na Paraíba. Para o deputado, o palanque de 
Lula não pode ser excludente, precisa ter todas as 
forças políticas que estejam unidas para derrotar 
Bolsonaro (PL). “Dizer que é só palanque de A, de 
B, que o C não entra, isso é muito ruim.  Não é dizer 
‘meu’ palanque. O palanque é nosso, é de todos”, 
argumentou.  

Presidente da ALPB, Adriano Galdino (Republica-
nos) disse estar convicto de que o ex-presidente Lula 
estará no palanque do governador João Azevêdo. 
“Com toda certeza, vai estar. Lula sabe o peso polí-
tico que tem o governador”, afirmou. Nesse mesmo 
diapasão foi a declaração do deputado federal Frei 
Anastácio (PT), Aliás, os petistas já cunharam uma 
frase para representar a simbiose entre as duas 
pré-candidaturas: “João cá, Lula lá”.       

No dia seguinte ao que 
o pastor Sérgio Queiroz 
anunciou a sua filiação 
ao PRTB, lançando a 
sua pré-candidatura 
a senador pela Paraí-
ba, a figura mais ‘pro-
eminente’ da legenda, 
podemos assim dizer, 
o vice-presidente da 
República, Hamilton 
Mourão, confirmou a 
sua saída do partido. 
No próximo dia 16, ele 
assinará a ficha de fi-
liação ao Republica-
nos, na sede do partido 
em Brasília. Deverá ser 
candidato a senador 
pelo Rio Grande do Sul.   

“O bom filho à casa 
torna. João, seja muito 
bem-vindo, novamente, 
ao PSB. Esse partido que 
sempre lhe respeitou 
e que vai lhe ajudar a 
continuar fazendo esse 
grande governo que 
você faz aqui na Paraí-
ba”. Do governador de 
Pernambuco, Paulo Câ-
mara, felicitando o go-
vernador João Azevêdo 
pela filiação à legenda. 
E fez menção à união 
dos gestores nordestinos 
contra o retrocesso políti-
co: “O Nordeste não ad-
mite que a democracia 
seja posta em xeque”.   

Em seu discurso no evento de filiação, o governador 
João Azevêdo ressaltou um objetivo que pretende 
alcançar a partir desse ano eleitoral: “Isso não é 
apenas um ato de filiação, é uma renovação de 
compromisso: fazer que o PSB volte a ser o maior 
partido do estado da Paraíba”, disse. Há que se 
dizer que ele e o seu staff tem expertise no assun-
to: levaram o Cidadania à primeira colocação na 
eleição de 2020, tornando-o o partido que mais 
elegeu prefeitos.  

Entre dezembro de 2021 e a primeira quinzena de janeiro foram 90 casos

PB registra mais de três 
mil batidas em postes

Em ciNco aNos

tas, por exemplo, o impacto 
pode ser fatal. “O ideal é que 
quando o condutor estiver no 
seu automóvel ou conduzin-
do sua moto, reforce a aten-
ção, principalmente nesse pe-
ríodo carnavalesco. A pessoa 
que anda certo pode correr o 
perigo de se encontrar com al-
guém distraído ou embriaga-
do e tem que sempre redobrar 
a atenção nas leis e na sinali-
zação, principalmente”, pon-
tuou Abimadabe Vieira.

Trabalho da Energisa
Uma das consequências 

causada nos postes a partir 
de um abalroamento é tal-
vez gerar uma interrupção de 
energia elétrica na região, por 
exemplo. Nesse cenário exis-
te uma instalação de religa-
dores automáticos, chamado 
Self Healing, utilizada pela 
Energisa, que tem resposta 
em até um minuto depois que 
a ocorrência for identificada. 
Além disso, outro risco das 
batidas é o de ser necessário 
substituir o poste.

Outra forma de trabalho 
diante dessa situação é re-
motamente, isolando os de-
feitos causados pelo acidente. 
“O procedimento é realiza-
do pelos técnicos da empresa 

que estão no Centro de Ope-
ração e que, com o uso da tec-
nologia, conseguem fazer as 
transferências das cargas re-
motamente, diminuindo o 
tempo de indisponibilida-
de de energia para os clien-
tes. A transferência pode ser 
tão rápida que o cliente nem 
percebe a ocorrência”, expli-
cou Danielly Formiga, geren-
te de Construção e Manuten-
ção da Energisa.

Há outras técnicas e tec-
nologias que aceleram o 
tempo de resposta para os 
consumidores e também mi-
nimizam os impactos e pre-

juízos de um acidente como 
esse, mas em alguns casos es-
ses recursos não conseguem 
ser utilizados. “Existem ca-
sos em que o dano à rede é tão 
grave que é necessário trocar 
mais de um poste. Mesmo 
com nossa tecnologia para 
minimizar a quantidade de 
clientes atingidos, o forneci-
mento da região mais pró-
xima da ocorrência pode fi-
car comprometido durante as 
manobras da equipe”, finali-
zou Danielly.

Por conta disso, é necessá-
rio se manter atento ao trân-
sito a fim de evitar uma série 
de acidentes, incluindo os ca-
sos de batidas em postes. De 
acordo com o que é previs-
to no Código Civil, nos ar-
tigos 186 e 927, em situações 
de abalroamento em postes, 
o motorista responsável por 
causar o acidente deve cus-
tear os danos. Tratando-se 
da Paraíba, após o ocorrido, 
uma equipe da Energisa en-
tra em contato com esse mo-
torista para o ressarcimento 
dos valores do poste, do ser-
viço e dos equipamentos a 
serem utilizados. Existe uma 
negociação que possibilita 
que esse pagamento seja fei-
to à vista ou parcelado.

Segundo a Energisa, acidentes acontecem no período de verão e férias

O objetivo do encontro foi alinhar estratégias para as ações
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Foto: Roberto Guedes
Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com
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As rimas, versos e músicas 
de autoria dos adolescentes e 
jovens que cumprem medidas 
judiciais de semiliberdade na 
Fundação Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente 
“Alice de Almeida” (Fundac), 
já não fazem mais parte das 
histórias contadas de dentro 
da internação. A música vem 
perpassando os muros das 
Unidades Socioeducativas e 
ganhando espaços sociais, e 
os alunos que realizaram a 
Oficina de Artes Cênicas tive-
ram a oportunidade de apre-
sentar o resultado do seu tra-
balho durante espetáculo no 
Teatro Ednaldo do Egypto, na 
manhã de ontem para fami-
liares e servidores da Fundac.

A Oficina de Artes Cêni-
cas ministrada pela atriz Letí-
cia Rodriguez, teve início du-
rante o Circuito Verão Jovem 
(projeto da Fundac que busca 
ocupar o tempo dos socioedu-
candos durante o período de 
recesso escolar), contemplou 
onze socioeducandos do Cen-

A Paraíba tem menos 
de 30% de crianças de 5 a 
11 anos com o recebimento 
de uma das doses das vaci-
nas contra a Covid-19. A Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES) informou que já 
enviou doses para contem-
plar mais de 79% do públi-
co infantil, mas os sistemas 
oficiais registram apenas 
28,21% dessa população re-
cebeu a primeira dose.

Dos 391.134 crianças de 5 
a 11 anos estimadas, 110.345 
já receberam doses dos imu-
nizantes de primeira dose, o 
equivalente a 28,21% do pú-
blico. Do número total, 154 
crianças já receberam a se-
gunda dose. Já entre a popu-
lação de 12 a 17 anos, 302.032 
dos 378.483 pessoas estima-
das já receberam a primei-
ra dose. Destas, 289.760 en-
cerraram o ciclo primário 
de imunização com o rece-

bimento da segunda dose, o 
equivalente a 75,77% da po-
pulação.

Segundo dados do Sis-
tema de Informação do Mi-
nistério da Saúde, a Paraíba 
chegou a 7.818.151 doses de 
vacinas contra a Covid-19 já 
aplicadas. Sendo 3.352.308 
pessoas foram vacinadas 
com a primeira dose, o equi-
valente a 82,59% do total, e 
3.093.300 completaram os 
esquemas vacinais, repre-
sentando 76,21% da popu-
lação total do estado. 

Do total de vacinados 
com o esquema primário 
completo, 3.009.444 toma-
ram as duas doses e 83.856 
utilizaram imunizante de 
dose única. Já entre a apli-
cação de doses adicionais, 
foram aplicadas 33.594 em 
pessoas com alto grau de 
imunossupressão e 1.338.947 
doses de reforço na popula-
ção com idade a partir de 18 
anos. A Paraíba já distribuiu 
um total de 8.442.469 doses 

de vacina aos municípios.
Ainda de acordo com a 

SES, novos 2.680 casos de 
Covid-19 foram confirma-
dos ontem. Destes, 22 pa-
cientes possuem quadro 
considerado moderado ou 
grave, com necessidade de 
acompanhamento hospita-
lar. Os demais 2.658 casos, 
equivalente a 99,18% dos ca-
sos totais são leves. O Es-
tado registrou ainda seis 
mortes em decorrência da 
doença, onde quatro acon-
teceram entre quarta-feira e 
ontem. Outros dois são da-
tados desde 13 de fevereiro.

As vítimas são quatro 
mulheres e dois homens, 
com faixa etária de 39 a 90 
anos, sendo dois sem regis-
tro de comorbidades e, nos 
demais, a presença de car-
diopatia foi mais frequente. 
As mortes são para residen-
tes em João Pessoa (2 casos), 
Campina Grande, Cabede-
lo, Santa Rita e Alagoa Nova 
(um caso cada).

Menos de 30% tomaram a  
primeira dose das vacinas

Fundac encerra atividades com 
apresentação de socioeducandos

Trânsito será municipalizado em sete cidades paraibanas
Os municípios de Bana-

neiras, Borborema, Serraria, 
Dona Inês, Belém, Caiçara e 
Logradouro na Paraíba, po-
derão ter o trânsito munici-
palizado. Os prefeitos, pro-
curadores e presidentes das 
Câmaras de Vereadores des-
sas cidades se reuniram, na 
última terça-feira (22), com 
a Promotoria de Justiça de 
Bananeiras para discutir o 
assunto. 

O objetivo, segundo ex-
plicou a promotora de Justiça 
Airles Kátia Borges Rameh 
de Souza, é proporcionar à 
população um trânsito mais 

organizado, seguro e harmo-
nioso, reduzindo o número 
de infrações e o risco de aci-
dentes que podem provocar, 
inclusive, mortes.

A audiência contou com a 
participação do coordenador 
do Núcleo de Políticas Públi-
cas do Ministério Público da 
Paraíba (NPP/MPPB), o pro-
curador de Justiça Valber-
to Lira, e de representantes 
dos órgãos que integram o 
Grupo de Trabalho (GT) in-
terinstitucional para a mu-
nicipalização do trânsito na 
Paraíba. 

Segundo Lira, atualmen-

te, apenas 15 cidades parai-
banas integram esse sistema 
nacional. “Nossa intenção 
é buscar um entendimen-
to para concretizar algo que 
já está previsto na lei e na 
Constituição Federal, pois é 
uma obrigação do município 
disciplinar e cuidar de seu 
trânsito. O que temos visto é 
que, a cada dia que se passa 
sem que haja essa municipa-
lização (do trânsito), aumen-
tam as infrações e isso reper-
cute inclusive no direito de ir 
e vir das pessoas, já que não é 
raro vermos veículos estacio-
nados em calçadas, obrigando 

os pedestres a caminharem 
nas vias públicas ou veículos 
estacionados em áreas proi-
bidas que impedem a acessi-
bilidade de cadeirantes, por 
exemplo”, disse.

Durante a audiência, os 
representantes do GT apre-
sentaram dados estatísticos 
sobre o assunto. Segundo 
o IBGE, os sete municípios 
possuem, juntos, cerca de 72 
mil habitantes. Já o Detran- 
PB aponta que neles existam 
cerca de 8 mil condutores e 
17 mil veículos (a maioria 
motos), sendo que o percen-
tual de carros e motocicletas 

irregulares varia, de acordo 
com a cidade, de 47% a 61%.

Outro problema enfren-
tado pelos gestores e relata-
do na audiência diz respeito 
à grande quantidade de mo-
toristas em situação irregu-
lar e que desconhecem a le-
gislação de trânsito, o que 
requer políticas públicas vi-
sando a ampliação de pro-
gramas de habilitação social 
(para condutores de baixa 
renda) e de educação para 
o trânsito, inclusive nas es-
colas das redes públicas de 
ensino. Outra questão discu-
tida e apontada por uma ges-

tora foi a existência de ani-
mais soltos nas pistas.

Os representantes dos ór-
gãos técnicos esclareceram 
dúvidas dos prefeitos sobre 
o processo de municipali-
zação do trânsito e falaram 
sobre o roteiro simplificado 
que foi elaborado pelo GT 
com as providências que de-
vem ser adotadas nos muni-
cípios, tendo em vista a Re-
solução 811/2020 do Contran 
(Conselho Nacional de Trân-
sito). Eles também se colo-
caram à disposição para a 
realização de audiências e 
orientação.

As atividades aconteceram no Teatro Ednaldo do Egypto, em JP
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Na madrugada de ontem, 
no horário de Brasília, o pre-
sidente russo Vladimir Putin 
autorizou ataques por ter-
ra, ar e mar contra a Ucrâ-
nia, após dias de tensão en-
tre os países. A princípio, o 
chefe da Rússia afirmou que 
não atingiria civis, envian-
do forças apenas para áreas 
separatistas, no entanto, os 
cenários de conflito entre 
os países já chegam a atin-
gir civis.

Desde as primeiras ho-
ras de ontem, o Governo do 
Estado da Paraíba, a partir 
de determinação do gover-
nador João Azevêdo, iniciou 
um levantamento, a partir 
das informações do Itama-
raty, para buscar paraiba-
nos que possam estar mo-
rando ou visitando o país e, 
a partir disso, ajudá-los a sair 
da zona de conflito. O Itama-
raty ainda não confirmou o 
montante de paraibanos em 
solo ucraniano.

A ação do Governo do Es-
tado será através da Secreta-
ria Estadual de Representa-
ção Institucional da Paraíba 
(SERI-PB), que se colocou à 

disposição para auxiliar na 
repatriação dos paraibanos 
que estão na Ucrânia.

De acordo com o secre-
tário executivo da SERI-PB, 
Adauto Fernandes, todos os 
paraibanos e paraibanas que 
se encontram na Ucrânia de-
vem entrar em contato atra-
vés do WhatsApp: +55 (61) 
991368348, para que o Go-
verno do Estado possa auxi-
liar nos trâmites de repatria-
ção, no consulado europeu, e 
monitorar a situação dos pa-
raibanos. 

“Estaremos dialogando 
com o Itamaraty para que 
possamos ajudar no retorno 
desses paraibanos à sua ter-
ra natal. O mundo vive mais 
um momento atípico, mas 
não podemos deixar de tra-
balhar pelos que estão preci-
sando voltar à Paraíba. Nos-
sa secretaria, que tem sede 
aqui em Brasília, já está se 
mobilizando para que ne-
nhum paraibano seja atin-
gido com essas bombas”, de-
clarou Adauto Fernandes.

A SERI-PB vem atuan-
do trazendo paraibanos que 
estão pelo mundo de volta 
à Paraíba desde o início da 
pandemia. Até o momento, 
mais de 500 paraibanos fo-

segurança e organização

crianças de 5 a 11 anosoficina de artes cênicas

tro Socioeducativo de Semili-
berdade, e aconteceu duran-
te o período de 2 meses, com 
encontros semanais.

De acordo com Nilton 
Santos, coordenador do eixo 
Esporte, Cultura e Lazer da 
Fundac, a Oficina é fruto da 
parceria entre a Fundac (por 
meio dos eixos: Esporte, Cul-
tura e Lazer; Diversidade Ét-
nico-Racial, Gênero e Orien-
tação Sexual; e Educação), e a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, através da gestão do 
Teatro Ednaldo do Egypto.

Nilton explicou que a 

atriz Letícia Rodriguez que, 
além de professora, é ges-
tora do teatro e possibili-
tou que a oficina aconteces-
se nos moldes do teatro em 
sua totalidade. “Durante a 
oficina os alunos tiveram a 
oportunidade de trabalhar 
não apenas com a parte ar-
tística, como também com 
a parte técnica, utilizando 
o maquinário do teatro: a 
parte técnica, o som e a ilu-
minação, ou até como con-
tra regra, essenciais para 
a realização do espetácu-
lo”, disse.

Ação do Governo da Paraíba será feita através da Secretaria de Representação Institucional junto ao Itamaraty

Estado trabalha pela repatriação
paraibanos na ucrânia

Foto: Secom-PB
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O secretário executivo da SERI-PB, Adauto Fernandes, é o articulador das repatriações

Foto: Divulgação

ram repatriados. Os parai-
banos podem, ainda, entrar 
em contato com a embaixada 
na Ucrânia através do telefo-
ne +380 50 384 5484. No país, 
o Itamaraty mantém um ca-
nal no aplicativo de mensa-
gens Telegram para monito-
rar os brasileiros.

Em entrevista coletiva, 
Leonardo Gorgulho, secre-
tário de Comunicação do Ita-
maraty, informou que não há 
condições de retirar brasilei-

ros do território ucraniano 
neste momento, já que o es-
paço aéreo para o país está 
fechado. Gorgulho informou 
que mais de 160 brasileiros 
já procuraram o Itamaraty 
para cadastro de suas situa-
ções no país, pedindo para 
sair. Além disso, o Ministério 
das Relações Exteriores do 
Brasil informou que existem 
cerca de 500 brasileiros na 
Ucrânia. O Itamaraty pede 
que os brasileiros que dese-

jem deixar o país, principal-
mente os que moram no Les-
te ucraniano, se desloquem 
por meios próprios para lo-
cais que estão fora de cidades 
sob ataque, permanecendo 
em casa. A recomendação é 
que o deslocamento seja para 
as capitais da Polônia, Bela-
rus e a própria Rússia.

“É possível que boa par-
te desses 500 já tenha saí-
do, atendendo, inclusive, aos 
vários alertas que a embai-

xada vem emitindo há se-
manas. E é possível, tam-
bém, que parte desses 160 
cadastrados já tenham saí-
do, por meios próprios. No 
momento o foco é registrá
-los e, quando for necessário, 
contactá-los. No momento o 
espaço aéreo está fechado e 
isso [enviar avião] não é uma 
hipótese viável”, declarou 
Leonardo Gorgulho.

No começo da tarde de 
ontem, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) in-
formou que cerca de 100 mil 
ucranianos estão desaloja-
dos após deixar o país. Já o 
governo do país confirmou 
57 mortos e, pelo menos, 169 
feridos neste primeiro dia 
de conflito, incluindo milita-
res e civis. O conflito é consi-
derado o maior entre países 
europeus desde a segunda 
guerra mundial e teve início 
com o reconhecimento, por 
parte de Vladimir Putin, da 
independência de duas pro-
víncias separatistas do les-
te ucraniano. O presidente 
russo alertou ainda que ou-
tras nações não tentem inter-
ferir nas decisões, com risco 
de sofrerem retaliação.

Leia mais nas páginas 14 e 15



O valor das passagens de 
ônibus em João Pessoa está 
em vias de um novo rea-
juste. A definição deve sair 
de uma reunião do Conse-
lho Municipal de Mobilida-
de Urbana da Capital, que 
acontece hoje, às 14h30, na 
sede da Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob). Atualmen-
te, a passagem custa R$ 4,15 
e o último reajuste ocorreu 
em janeiro de 2020.

O presidente do Sindica-
to das Empresas de Trans-
porte Coletivo Urbano de 
Passageiros (Sintur-JP), 
Isaac Júnior, disse que até a 
manhã de ontem não havia 
sido convocado para a reu-
nião e sequer sabia a pauta, 
mas confirmou que o au-
mento no valor da passa-
gem é uma necessidade por 
não ter havido nenhum rea-
juste nos últimos 25 meses.

Ele contabilizou que João 
Pessoa possui hoje 370 ôni-
bus que geram um alto cus-
to, pois eles funcionam to-
dos os dias. De acordo com 
o sindicalista, em 2021, o 
preço do diesel subiu 73,5%, 
“o que já seria um motivo 
justo. Nenhuma atividade 
econômica no mundo so-
brevive sem um realinha-
mento de preços com seus 
custos sendo majorados 
dessa forma”, observou. 

Os usuários de trans-
portes coletivos, no entan-
to, temem um novo reajuste. 
Ruan Navarro, coordena-
dor-geral do Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE) 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), afirmou 
que a frota é insuficiente 
para atender a demanda e 
a qualidade do transporte é 
ruim. Por isso, não há justi-
ficativa legal para uma pro-
posta de aumento das pas-
sagens.

Navarro reclamou que 
os ônibus têm problemas de 
estrutura. “Hoje mesmo pe-
guei um coletivo com o as-
sento solto. Quem é usuá-
rio, como eu, sabe que não 
houve melhoria expressiva 
que justifique um reajuste”. 
Ele ressaltou que a maioria 
dos estudantes é de famí-
lia carente, ainda não está 
no mercado de trabalho e, 
caso o valor da passagem 
seja reajustado, vai pesar no 
bolso. Disse também que o 
aumento no valor do diesel 
não é razão para o aumen-
to da passagem, porque, na 
medida em que o combustí-
vel fica mais caro, as empre-
sas reduzem a frota.

George Morais, da Su-
perintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob), da Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP), declarou 
que todos os dados serão 
apresentados para os mem-
bros do Conselho e cabe a 
eles decidir a melhor opção 
para o equilíbrio econômico 
e financeiro do contrato de 
concessão. Disse ainda que 
o reajuste não é uma exigên-
cia dos donos de empresas 
de ônibus.

“Eles estão alegando 
um desequilíbrio financei-
ro constante no contrato de 
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n  
Autarquia da 
Prefeitura de 
João Pessoa 
definiu o trabalho 
das equipes 
de agentes de 
mobilidade 
em regime de 
plantão durante 
o Carnaval

Contrário
Entidade estudantil 

faz frente à 
tentativa de se 

majorar os preços 
da passagem

Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte diz que reajuste, a ser definido hoje, “é uma necessidade”

Capital terá aumento nas passagens
NOS ÔNIBUS

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

concessão. Não é uma exi-
gência, mas sim uma dis-
cussão normal, contínua, 
que existe em todo e qual-
quer contrato”, afirmou. 
O superintendente Geor-
ge Morais acrescentou que 
a principal motivação dos 
empresários é o aumento 
no preço do diesel que, no 
segundo semestre de 2021, 
foi cerca de 50% por litro.

“O sistema de transpor-
tes coletivos roda cerca de 
dois milhões de quilôme-
tros por mês e consome 800 
mil litros de diesel mensal-
mente. Eles (empresários) 
alegam que há um custo 
extraordinário que dese-
quilibra o contrato”, acres-
centou. O superintendente 
lembrou que, além do esfor-
ço do Governo do Estado de 
reduzir 50% do ICMS sobre 
o combustível, houve tam-
bém o cuidado da Prefeitu-
ra de João Pessoa de reduzir, 
até 30 de novembro, 50% do 
ISS, que é um imposto mu-
nicipal. Destacou ainda que 
a questão se resume em en-
contrar um equilíbrio e fa-
zer com que o contrato de 
concessão seja respeitado.

Além da Semob, parti-
cipam da reunião do Con-
selho de Mobilidade repre-
sentantes das Secretarias 
de Educação (Sedec), Plane-
jamento (Seplan) e Infraes-
trutura (Seinfra) do muni-
cípio, Câmara Municipal, 
entidade estudantil e Sindi-
cato dos Motoristas.

Redução
Em maio de 2021, o Go-

verno da Paraíba reduziu 
em 50% o ICMS sobre o die-
sel para impedir qualquer 
aumento da passagem de 
ônibus. Seguindo os termos 
do acordo, a redução englo-
ba as empresas de transpor-
te coletivo urbano da capi-
tal e de cinco municípios 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa (Bayeux, Cabe-
delo, Conde, Jacumã e San-
ta Rita) e também de Cam-
pina Grande (Lagoa Seca, 
Queimadas, Massarandu-
ba, Montadas, Puxinanã, 
Alagoa Nova e Serra Re-
donda).

para O carNaval

Semob divulga esquema de trânsito
A Superintendência Exe-

cutiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob) defi-
niu o trabalho das equipes 
de agentes de mobilidade em 
regime de plantão durante o 
feriado de Carnaval e pon-
to facultativo da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP), a par-
tir de amanhã e até as 14h da 
próxima quarta-feira (2). O 
objetivo é atender a popula-
ção nas ocorrências de trânsi-
to, garantindo a prestação dos 
serviços da autarquia para as-
segurar a mobilidade nestes 
cinco dias do período do Car-
naval. A frota do transporte 
coletivo urbano também so-
frerá alterações neste período.

A Diretoria de Operações 
(Diope) da Semob determi-
nou os plantões nas escalas 
diárias de maneira a atender 
toda a área de atuação do ór-
gão. O Centro Operacional de 
Trânsito e Transportes (Cott) 

da autarquia, também estará 
monitorando as 100 câmeras 
distribuídas em pontos estra-
tégicos, dando apoio às equi-
pes que estarão em campo. A 
população poderá informar 
ocorrências ao Cott ligando 
para o número 118 ou pelo 
WhatsApp (83) 98760-2134, 
este último apenas por men-
sagens. Registrada a ocorrên-
cia, agentes de mobilidade se-
rão enviados ao local.

Na segunda-feira (28) e na 
terça-feira (1º) de Carnaval, 
bem como na Quarta-Feira 
de Cinzas, as linhas do trans-
porte coletivo urbano estarão 
operando com o quadro de 
linhas de sábados, acrescido 
de mais quatro linhas, sendo 
elas a 108 – Alto do Mateus/
Cruz das Armas, a 523 – Co-
linas do Sul/Epitácio Pessoa, 
a 003 – Jaguaribe e a I001 – In-
tegração/Estação Ciência. Se-
rão ao todo 70 linhas, com fro-

ta de 230 veículos, realizando 
1.557 viagens diárias, com o 
objetivo de melhor atender 
aos usuários que irão traba-
lhar ou circular na cidade nes-
te feriado de Carnaval.

O diretor de operações da 
Semob, Sanderson Cesário, 
fez recomendações para que 
neste Carnaval se busque a 
paz no trânsito. “Estaremos 
com nossas equipes de plan-
tão durante todo o período 
de Carnaval para atender às 
ocorrências na nossa área de 
atuação. Recomendamos aos 
condutores de veículos que 
respeitem as normas de trân-
sito, principalmente no tocan-
te a não misturar consumo 
de bebida alcoólica e direção, 
para que tenhamos um Car-
naval de paz, sem tragédias 
no trânsito. É responsabilida-
de de todos a redução dos aci-
dentes e das mortes no trânsi-
to”, destacou.

prÁTIca EM DIrEÇÃO

Monitoramento eletrônico nas aulas
Considerando a necessi-

dade de aprimorar os pro-
cedimentos nas aulas de ha-
bilitação de condutores de 
ciclomotores junto às auto
-escolas, o Departamento Es-
tadual de Trânsito da Paraí-
ba (Detran-PB) implantou 
o monitoramento eletrôni-
co nos cursos práticos de di-
reção veicular em motoci-
cletas, com a finalidade de 
garantir um trânsito mais se-
guro e de atender à delibera-
ção do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran).

A medida foi discipli-
nada por meio da Portaria 
22/2022, estabelecendo a 
obrigatoriedade desse mo-
nitoramento em todo o es-

tado. A fiscalização é de res-
ponsabilidade da Comissão 
de Credenciamento, Audito-
ria e Fiscalização dos CFCs 
(CCraf), que acompanha 
as anotações, bem como a 
transmissão e recepção dos 
relatórios de avaliação, rea-
lizados em sua forma ele-
trônica.

Segundo o presidente da 
Comissão, Fellipe Barros, “o 
Detran paraibano fecha um 
ciclo importante no proces-
so de habilitação dos preten-
sos candidatos à CNH, ten-
do agora o monitoramento 
eletrônico nas aulas práticas 
de direção em veículos de 
duas rodas. Antes o monito-
ramento era apenas nas au-

Cursos
Medida tem a 
finalidade de 
garantir um 

trânsito muito
mais seguro

las teóricas e nas aulas prá-
ticas em veículos de quatro 
rodas”.

Para ele, “o monitora-
mento nas motocicletas tem 
como objetivo garantir a fiel 

execução das aulas aos can-
didatos junto aos CFCs, vi-
sando uma melhor formação 
para os motociclistas, dian-
te do crescente número des-
ses profissionais no estado 
da Paraíba, que teve um ver-
tiginoso crescimento com o 
mercado de delivery”.

Fellipe Barros acrescen-
tou que “o processo é simples 
e garante maior seguran-
ça, pois será acompanhado 
integralmente pelo Detran 
através da CCraf, tendo o re-
conhecimento facial do can-
didato e do instrutor, além 
das validações faciais e os 
trajetos realizados pelo can-
didato através do GPS, em 
tempo real”.

Do dia 28 de fevereiro a 2 de março, as linhas de transporte coletivo urbano estarão operando com quadro de linhas de sábados

Foto: Secom-PMJP

• 6 empresas fazem o 
transporte coletivo em 
João Pessoa.
• 140 mil pessoas são 
transportadas por dia na 
capital.
• 220 mil era o número de 
passageiros diários antes 
da pandemia.

Números
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Pelo segundo ano consecu-
tivo, em decorrência da pan-
demia, as festas carnavales-
cas de rua, promovidas pelos 
órgãos públicos do Estado, es-
tão suspensas. Nesse cenário, 
saem de cena os foliões, en-
tram os fiéis. As Igrejas Católi-
cas e Evangélicas apostam nos 
retiros adaptados ao chamado 
“novo normal” como uma al-
ternativa para quem quer ter 
um momento de fé no Carna-
val sem se descuidar da pre-
venção à Covid-19.

Muito embora o último de-
creto estadual publicado, nú-
mero 42.264, com validade até 
o dia 6 de março, tenha sus-
pendido o ponto facultativo 
dos servidores do poder pú-
blico estadual, algumas pre-
feituras optaram por manter o 
feriado. É o caso da Prefeitura 
de João Pessoa, que, em decre-
to municipal, cravou a manu-
tenção do feriado para o fun-
cionalismo público da capital.

Sabendo da mobilização 
para os retiros no período, a 
Arquidiocese da Paraíba emi-
tiu uma nota, assinada pelo 
arcebispo do Estado, dom Ma-
noel Delson, com orientações 
relativas aos cuidados de pre-
venção à Covid-19. A nota traz 
recomendações expressas das 
autoridades sanitárias e de 
Saúde para capacidade máxi-
ma e a proibição de cerimônia 
que promovam aglomeração.

“Estão permitidos retiros 
presenciais em locais abertos 
e fechados, com um público 
de até 80% da capacidade do 
ambiente, desde que não ul-
trapasse o número de, no má-
ximo, 100 pessoas. Não estão 
permitidas procissões, vias-
sacras ou eventos similares em 
locais públicos. A participa-
ção nos eventos e retiros deve 
acontecer mediante a apresen-
tação do comprovante de vaci-
nação contra a Covid-19, com o 
mínimo de duas doses recebi-
das”, avaliza o arcebispo me-
tropolitano da Paraíba.

Comunidades católicas e evangélicas aproveitam o período de Carnaval como mais um momento de adoração e fé

Fiéis unidos no mesmo propósito
RetiRos espiRituais

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Fórum discute desenvolvimento do turismo no Brejo
paRceRias

Gestores de 19 cidades pa-
raibanas participaram do 1º 
Encontro de Parceiros, rea-
lizado pelo Fórum do Turis-
mo do Brejo. O evento aconte-
ceu na cidade de Areia e teve 
como tema “O desenvolvi-
mento do turismo da região 
do Brejo”. 

Nessa primeira edição do 
evento, o presidente do Fó-
rum, Jaime Souza, declarou 
que o encontro deu a larga-
da para a consolidação dos 
objetivos do grupo, que visa 
contribuir com o desenvolvi-
mento do turismo na região. 
“A proposta do evento é mos-
trar que a região turística do 
Brejo está pronta para desen-
volver a economia, por meio 

do turismo, com planejamen-
to estratégico e parcerias que 
estão sendo firmadas”, frisou.

O evento também trouxe 
parceiros com potencial para 
contribuir para o desenvolvi-
mento do setor, como Senac, 
Sebrae, Federação do Comér-
cio de Bens e de Serviços da 
Paraíba (Fecomércio), entre 
outros. A secretária de Tu-
rismo do município de Duas 
Estradas, Flávia Rocha, que 
também responde pela Se-
cretaria de Comunicação do 
município, foi uma das par-
ticipantes. Ela explicou que 
a ideia é mostrar a todos os 
convidados as potencialida-
des turísticas da região e con-
tou que muitos visitantes ain-
da mantêm o foco em Areia, 
Bananeiras e Guarabira, mas 
desconhecem os demais mu-

nicípios do Brejo.
Por conta dessa vocação 

turística, a gestão municipal 
de Duas Estradas está prepa-
rando a cidade para receber o 
público. A própria origem do 
município é um atrativo turís-
tico. Há cerca de 100 anos, um 
grande proprietário de ter-
ras chamado Francisco Cos-
ta negociou com uma empre-
sa estrangeira a implantação 
da linha férrea na proprieda-
de dele, visando alavancar os 
negócios. A Estação Ferroviá-
ria foi construída, oferecendo 
mais uma opção de desloca-
mento, além da antiga estra-
da de barro. Hoje virou cartão 
postal da cidade e foi tomba-
da pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan).  

O evento de ontem contou 

com apresentações, palestras 
e painéis realizados por re-
presentantes de instituições 
parceiras e de órgãos públi-
cos. No cronograma estavam 
a apresentação do Planeja-
mento Estratégico do Fórum 
de Turismo do Brejo Paraiba-
no; Painel da Cachaça, coor-
denado pela gestora de Tu-
rismo e Economia Criativa do 
Sebrae-PB, Regina Amorim; 
palestra Master sobre Desen-
volvimento Territorial, com 
Tânia Zapata; palestra com a 
diretora IFPB, Cláudia Bran-
dão;palestra com o secretário 
de Estado do Desenvolvimen-
to Econômico e Turismo (SE-
TDE) e diretor-presidente da 
Companhia de Desenvolvi-
mento do Estado da Paraíba 
(Cinep), Rômulo Polari, entre 
outros participantes. 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Gestores de 19 cidades paraibanas se encontraram em Areia 

Foto: Ascom/ Duas Estradas

n 

A 27ª edição 
do retiro 
acontecerá 
de 26 de 
fevereiro a 
1º de março 
com 72 horas 
ininterruptas 
de adoração e 
pregações 

Ainda de acordo com o in-
formativo, deve ser exigido o 
uso de máscara para todos 
os participantes, bem como 
a disponibilização de álcool 
em gel por parte dos promo-
ventes dos retiros. “A todos 
que irão servir nestes even-
tos e retiros e a todos que irão 
participar, presencial ou vir-
tualmente, meus votos de que 
seja um tempo fecundo de re-
flexão e encontro com Deus. 
Continuemos firmes, vigilan-
tes e em oração”, finaliza dom 
Manoel Delson.

Entre as igrejas católicas 
mais tradicionais de João 
Pessoa, a comunidade Con-
solação anunciou um retiro 
de forma híbrida, com cele-
brações presenciais e tam-
bém online, para contemplar 
os fiéis que preferirem parti-
cipar do momento de fé, mas 
sem sair de casa no período. 
A 27ªedição do retiro aconte-
cerá nos dias 26, 27, 28 de fe-
vereiro e 01 de março, com 72 
horas ininterruptas de ado-
ração e pregações de forma 
on-line. 

As celebrações das missas 
e oração do terço da miseri-
córdia vão ocorrer presencial-
mente na sede da Consolação, 
localizada na Rua José Dioní-
sio da Silva, 97, no bairro Cas-
telo Branco. No sábado, 26/02, 
às 20h, a missa de abertura 
será presidida por dom Ma-
noel Delson, arcebispo da Pa-
raíba, na capela da Consola-

ção. Com o tema “Tudo posso 
naquele que me fortalece”, o 
evento contará com momen-
tos de adoração ao Santíssi-
mo Sacramento, missas, ter-
ço da misericórdia, pregações 
e louvor. 

O retiro tem ainda as par-
ticipações do padre Sandro 
Santos, moderador da Conso-
lação; padre Eunildo Carta-
xo, pároco da Paróquia Santo 
Antônio de Pádua, em Mata 
Redonda; padre Luiz Carlos, 
reitor do Seminário Arquidio-
cesano da Paraíba; padre Ra-
fael André, missão São Pau-
lo da Consolação; religiosos e 
grupos missionários da Con-
solação. A programação será 
transmitida pelos canais das 
redes sociais (Youtube, Insta-
gram e Facebook) da Consola-
ção e Rádio 107.7 FM. O retiro 
é aberto e gratuito.

Retiros evangélicos
A Igreja Anglicana em 

João Pessoa também vai pro-
mover um retiro, mas na ci-
dade de Canguaretama, ci-
dade do Rio Grande do Norte 
na divisa com a Paraíba. De 
acordo com o organizador, 
pastor Charles Galvão, cerca 
de 200 jovens estão sendo mo-
bilizados para um encontro 
das dioceses dos dois estados.

“Será um retiro missio-
nário, onde iremos ter ações 
sociais e apresentações artís-
ticas com o intuito de anun-
ciar sobre Jesus e pregarmos a 

paz. Ficaremos abrigados em 
uma escola na prefeitura local 
e faremos ações todos os dias 
do feriado em praça pública e 
nas casas”, explicou. Ainda de 
acordo com o pastor, a reali-
zação de retiros é muito im-
portante na caminhada cris-
tã. Ele relata que foi em um 
retiro que ele se converteu e 
começou a professar sua fé.

“Sou cristão há 16 anos, 
me converti em um retiro se-
melhante a este. Estava com 
minha vida completamente 
bagunçada, perdido em mi-
nhas emoções, tateava que-
rendo preencher necessida-
des com ambientes e pessoas 
ao meu redor que me valo-
rizassem, mas um dia, en-
quanto cursava Economia na 
UFPB, uma colega de clas-
se me convidou para experi-
mentar um final de semana 
desconectado de tudo e assim 
tomei a decisão de dar um 
freio em minha rotina. Mal 
sabia eu que aquilo iria pro-
porcionar um mergulho de 
experiências que finalmente 
esclareceria meus vazios que 
somente Deus pode preen-
cher”, relatou.

O pastor reforçou que o 
retiro vai contar com todos 
os protocolos sanitários exi-
gidos no decreto em vigor 
no Rio Grande do Norte. Ele 
reforçou que a igreja ainda é 
um dos espaços mais segu-
ros nesse momento. “Vive-
mos nestes últimos dois anos 

Tempo de reflexão e encontro com Deus 

a Programação do Retiro Comunidade 

SERVIÇO
Local: Sede da Comunidade Consolação, R. José Dionísio da 
Silva, 97 - Castelo Branco 

26/02 - Sábado 
20h - Santa Missa com Dom Manoel Delson (presencial e 
on-line) 
21h30 - Abertura das 72 horas de adoração (apenas on-line) 

27/02 - Domingo 
11h - Santa Missa com padre Luiz Carlos (presencial e on-
line) 
15h - Hora da Misericórdia com padre Sandro Santos 
(presencial e on-line) 
20h - Santa Missa com padre Rafael André (presencial e on-
line) 
21h30 - Continuação das 72 horas de adoração (apenas on-
line) 

28/02 - Segunda-feira 
15h - Hora da Misericórdia com padre Sandro Santos 
(presencial e on-line) 
20h - Santa Missa com padre Eunildo Cartaxo (presencial e 
on-line) 
21h30 - Continuação das 72 horas de adoração (apenas on-
line) 

01/03 - Terça-feira 
15h - Hora da Misericórdia com padre Sandro Santos 
(presencial e on-line) 
20h - Santa Missa com padre Eunildo Cartaxo (presencial e 
on-line) 
22h - Encerramento das 72 horas de adoração (apenas on-line) 

Contato: Consolação: (83) 3222-0207

com muitas restrições, pes-
soas perderam suas vidas e 
a igreja é como uma família, 
se um sofre todos sofrem. Foi 
desafiador nos adaptarmos 
da forma que pudéssemos 

proteger a todos sem perder a 
essência de estarmos em um 
ambiente profético de cuida-
do. E a vida espiritual foi fun-
damental para superarmos 
isso tudo”, comentou.

Foto: Marcos Russo

A comunidade Consolação, localizada no bairro do Castelo Branco, terá retiro de forma híbrida, com celebrações presenciais e on-line

Missa 
Arcebispo faz 

recomendações 
sobre protocolos     
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Paraíba

Uma operação realizada 
na manhã de ontem em 11 es-
tados do país cumpriu man-
dado de busca e apreensão 
também na Paraíba. A deter-
minação judicial foi cumprida 
pelas Polícias Federal e Rodo-
viária Federal e não houve in-
formação da localização dessa 
ação em território paraibano. 

Essa operação teve o ob-
jetivo de combater adultera-
ções que estariam acontecen-
do em veículos, inclusive do 
Exército Brasileiro. O prejuí-
zo causado pelas fraudes em 
veículos identificados pela in-
vestigação soma mais de R$ 
500 milhões. 

Além da Paraíba os man-
dados de busca e apreensão 
foram cumpridos em Pernam-
buco, Ceará, Maranhão, São 
Paulo, Minas Gerais, Tocan-
tins, Pará, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Paraná.

O que preocupa os agentes 
dessa fiscalização é porque es-
sas adulterações poderiam es-
tar acontecendo com ajuda de 
integrantes de órgãos públi-
cos que estariam facilitando 
essas adulterações. Não hou-
ve prisões. Durante todo o dia 
de ontem a força-tarefa iden-
tificou cerca de 10 mil adulte-
rações em veículos, sendo que  
mais de 3.300 fraudes ocorre-
ram em viaturas do Exército 
Brasileiro.

Atendendo solicitação da 
Polícia Federal a Justiça de-
terminou o afastamento das 
funções de 95 servidores de 
Detrans de três estados (São 
Paulo, Tocantins e Minas 
Gerais). Vinte despachantes 
também foram afastados de 
suas funções no estado de 
São Paulo. O inquérito foi 
instaurado pela Polícia Fe-
deral no fim de 2020 e teve 
origem após ter sido detec-
tada a clonagem de veículos 
do Exército. Além da clona-
gem de veículos, a operação 
também identificou crime 
contra o Sistema Financei-
ro Nacional.

Na Paraíba, a força-tarefa cumpriu mandado de busca e apreensão em local não divulgado pelos investigadores

PF descobre clonagem de veículos
do exército

Uma força-tarefa integra-
da por policiais civis e rodo-
viários federais realiza uma 
operação na cidade de Cabe-
delo, Região Metropolitana 
de João Pessoa, onde prende-
ram cinco pessoas suspeitas 
de participação em homicí-
dios e tráfico de drogas na-
quela cidade. Um dos presos 
considerado de alta pericu-
losidade, é apontado como 
responsável por um homicí-
dio ocorrido no dia 9 do mês 
passado, quando disparou 
13 vezes contra um homem 
de facção rival, fato ocorri-
do na Praia Formosa, inclu-
sive na presença de crianças.

Na Operação Praieira fo-
ram apreendidas duas ar-
mas, sendo uma pistola .380 
e um revólver calibre 38, mu-
nições, celulares e drogas 
(entre maconha e cocaína) já 
embaladas para comerciali-
zação, e dinheiro, provavel-
mente fruto da venda das 
drogas. Todo esse material 
será enviado para a perícia.

Segundo o delegado Eve-
raldo Medeiros, seccional 
da 3ª DSPC, o êxito da ope-
ração se deu em função do 
trabalho efetivo dos policiais 
do Núcleo de Homicídios, 

com a colaboração da popu-
lação, através do disque-de-
núncia (197), além da união 
das forças policiais e do Po-
der Judiciário de Cabedelo, 
que expediu os mandados 
de prisão.

O delegado Diego Gar-
cia, do Núcleo de Homicí-
dios de Cabedelo, disse que 
a Polícia Civil deu uma res-
posta à sociedade tirando de 
circulação cinco criminosos, 
sobretudo o homem que pra-
ticou homicídio em plena luz 
do dia, numa praia de gran-
de movimento. “Esse caso foi 
emblemático, pois além de 
grande movimento, crian-
ças estavam brincando na 
praia. Após nossas investi-
gações, conseguimos chegar 
a esse indivíduo e espera-
mos que a Justiça o mante-
nha por muito tempo longe 
das ruas”, ressaltou.

Participaram da opera-
ção policiais civis, militares, 
rodoviários federais e Corpo 
de Bombeiros. Os presos fo-
ram ouvidos pela Polícia Ci-
vil e recolhidos à carceragem 
da Central de Polícia. Agora 
estão à disposição da Justiça 
e deverão passar por audiên-
cia de custódia. 

Um estelionatário com 
quase 20 processos foi pre-
so novamente pela Polí-
cia Civil da Paraíba. Van-
derson Raniery foi preso 
por agentes da Polícia Ci-
vil quando se encontra-
va em sua residência, no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. A prisão foi 
em cumprimento a man-
dado de prisão expedido 
pela Justiça da Paraíba. A 
maioria dos processos foi 
formulado na Delegacia 
de Defraudações e Falsifi-
cações.

O delegado João Paulo 
Amazonas, de Crimes con-
tra o Patrimônio da capital, 
disse que o estelionatário 
vinha atuando há bastante 
tempo em João Pessoa e es-
tava foragido. Com 18 pro-
cessos já formalizados por 
apropriação indébita e es-
telionato, Raniery é peri-
to em locar veículos e não 

devolver, além de comprar 
carros, paga no máximo 
três parcelas e revende as 
pessoas de boa fé, além de 
praticar o crime de este-
lionato.

Demonstrando sua pe-
riculosidade, Raniery che-
gou a ludibriar outro este-
lionatário, conhecido por 
Guilherme Rabay Neto 
que já havia sido preso 
por policiais da Delega-
cia de Defraudações e Fal-
sificações da capital, em 
agosto de 2019. De Rabay 
ele conseguiu R$ 6 mil e 
não pagou.

O delegado orienta as 
pessoas que foram vítimas 
de Vanderson Raniery que 
procurem as Delegacias 
de Crimes contra o Patri-
mônio e de Defraudações 
e Falsificações. As vítimas 
também podem procurar 
a polícia através do Disque 
Denúncia (197)

cabedelo

Operação desarticula facção 
responsável por homicídios

Três pessoas foram fe-
ridas a bala na noite dessa 
quarta-feira (23), no Termi-
nal de Integração de João 
Pessoa, no bairro do Vara-
douro. Uma das vítimas, 
Marcelo da Silva Braz, 25 
anos, está internado no Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma e o estado clínico dele é 
considerado estável. Ima-
gens podem identificar os 
atiradores.

Outra vítima dos dispa-
ros, de 37 anos, foi medica-
do e recebeu alta. Ele estava 
com a esposa e a filha espe-
rando o ônibus. Um idoso 
de 70 anos também foi atin-

gido, foi atendido no local 
por uma equipe do Samu e 
liberado.

A polícia tomou conhe-
cimento que por volta das 
20h dois homens entraram 
no Terminal de Integração 
atirando e atingiram três 
pessoas, entre elas Marcelo 
que seria o alvo da dupla. Os 
atiradores conseguiram fu-
gir e até o final da tarde de 
ontem não haviam sido lo-
calizados. 

O alvo recentemente, se-
gundo a polícia, seria do Rio 
de Janeiro, chegou recente-
mente à capital paraibana e 
já possui antecedentes.

confronto

Perseguição termina com 
três feridos na capital

Dois homens que não ti-
veram as identidades revela-
das foram presos no bairro 
Nova Brasília, em Campina 
Grande. Ambos são suspei-
tos de terem participado do 
assalto a uma casa lotérica 
no interior do Partage Sho-
pping, no bairro do Cato-
lé e levarem cerca de R$ 170 
mil e o celular do proprietá-
rio. A prisão da dupla acon-
teceu nessa quarta-feira (23).

O delegado Demétrius Pa-
trício, de Crimes contra o Pa-
trimônio, de Campina Gran-
de, disse que imagens do 
interior da lotérica como tam-
bém de prédios próximos ao 
shopping foram importantes 
para identificar a dupla. “Esta-
mos à procura de um terceiro 
envolvido”, lembrou. 

O assalto aconteceu no 
dia 12 deste mês quando 
os assaltantes aproveita-
ram o momento que uma 
funcionária abriu a porta 
que dá acesso a parte da 
administração e dos cai-
xas. Os ladrões se apode-
raram do dinheiro e do 
celular e deixaram o local 
tranquilamente. Um deles 
trajava uniforme de uma 
empresa de segurança. Na 
prisão, os policiais recupe-
raram R$ 9 mil. 

Os assaltantes chega-
ram a postar vídeos em 
redes sociais mostrando 
dinheiro que havia rouba-
do da lotérica. Segundo o 
delegado um dos suspei-
to já responde por tráfico 
de drogas.

prisão

Suspeitos de assalto são 
localizados em Campina

Fotos: Ascom/PCPB

Os presos e 
todo material 
apreendido, 
inclusive drogas 
e armas, foram 
levados para a 
Central de Polícia

3.300
Esse é o número de 
veículos do Exército 

Brasileiro fraudados, 
de acordo com as 

investigações da Polícia 
Federal iniciadas em 
2020. Servidores de 

Detrans foram afastados

A operação 
ocorreu em 

11 estados da 
Federação, com 

apreensão de 
documentos 

e grande 
quantidade de 

dinheiro

Fo
to

: A
sc

om
/P

F

estelionato

Homem responde a cerca 
de 20 processos pelo crime

Raniery é considerado um dos maiores estelionatários da PB
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Retiros

Conde

João Pessoa
Quem gosta de caminhadas 

ao ar livre, numa natureza exu-
berante, pode aproveitar a pro-
gramação específica de ativida-
de física do Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara, a Bica. A trilha 
acontece todas as quartas-fei-
ras, de 9 às 10h, com o educa-
dor físico Von Hollenberg, para 
turma de, no máximo, dez parti-
cipantes, sendo gratuita aos vi-
sitantes do parque, porém, é ne-
cessário realizar agendamento 
através do telefone 3218-9817, 
sendo obrigatório o uso de más-
cara e tênis. Também é recomen-
dável o uso de roupas leves e confortáveis para exercício, além de levar garrafinha d’água.O 
nível da caminhada é de iniciante a médio, em terreno com parte em terra e outra em calça-
mento, tendo como trecho a ser percorrido a parte alta do parque, próxima ao portal de en-
trada, indo para a parte baixa, chegando até o Lago das Cinco Fontes.

Expo Turismo Paraíba

Pelo segundo ano consecutivo, em decor-
rência da pandemia, as festas carnavales-
cas de rua, promovidas pelos órgãos públi-
cos do Estado, estão suspensas e, as igrejas 
católicas e evangélicas apostam nos retiros 
adaptados ao chamado novo normal como 
uma alternativa para quem quer ter um mo-
mento de fé no Carnaval sem se descuidar 
da prevenção à Covid-19. Sabendo da mo-
bilização para os retiros no período, a Arqui-
diocese da Paraíba emitiu uma nota, assina-
da pelo arcebispo do Estado, Dom Manoel 
Delson, com orientações relativas aos cui-
dados de prevenção à Covid-19. A nota traz 

recomendações expressas das autoridades 
sanitárias e de Saúde para capacidade má-
xima e a proibição de cerimônia que promo-
vam aglomeração, ou seja, estão permitidos 
retiros presenciais em locais abertos e fecha-
dos, com um público de até 80% da capaci-
dade do ambiente, desde que não ultrapas-
se o número de, no máximo, 100 pessoas. 
Não estão permitidas procissões, vias-sa-
cras ou eventos similares em locais públi-
cos. A participação nos eventos e retiros deve 
acontecer mediante a apresentação do com-
provante de vacinação contra a Covid-19, 
com o mínimo de duas doses recebidas.

A Aruanã Pousada está com ocupação 
completa para o período do Carnaval, po-
rém, em respeito aos protocolos sanitários 
e decreto estadual e municipal, suspendeu 
as atrações musicais e atividades que pu-
dessem gerar aglomeração na pousada.  
As diárias são com café da manhã inclu-
so e o restaurante atenderá os hóspedes 
com almoço e jantar de forma a la carte.

O Sebrae da Paraíba, por meio da gestora de Turismo e Economia Criati-
va, Regina Amorim, anunciou o adiamento do Expo Turismo Paraíba para o 
período de 5 a 7 de maio, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pes-
soa. A feira estava prevista para ser realizada nos dias de 10 a 12 de março. 

São João do Rio do Peixe
Partindo para o Sertão, distante 550km de João Pessoa, no município de 

São João do Rio do Peixe, o Hotel Estância Termal de Brejo das Freiras é uma 
ótima opção de lazer, tendo como um dos principais atrativos os banhos te-
rapêuticos com duchas e em banheiras. As águas com temperatura de 37 
graus são oriundas de duas fontes que abastecem o hotel. Os hóspedes têm 
à disposição um salão de convenções, restaurante climatizado com cozinha 
regional, piscinas para adulto e infantil (serviço de bar e iluminação notur-
na), banhos termais (duchas, banheiras e chuveiros), argila medicinal, pis-
ta de cooper, parque infantil, minicampo de futebol, salão de jogos, capela, 
campo de pouso, internet com Wi-Fi, apartamentos climatizados, circuito fe-
chado de TV. O hotel passou por um processo de restauração e já está pron-
to para receber os hóspedes dentro das normas exigidas pela Organização 
Mundial da Saúde como prevenção à Covid-19.

Bancos fecham e só voltam a atender clientes na quarta-feira; cinemas estarão abertos com 50% da capacidade

Saiba o que funciona no Carnaval

A tradicional festa de Car-
naval foi cancelada pelo se-
gundo ano consecutivo, em 
razão da pandemia provoca-
da pelo coronavírus. E para 
evitar aglomerações e conta-
minações do vírus, o Gover-
no do Estado, através de de-
creto 42.229, de 31 de janeiro, 
suspendeu o ponto facultati-
vo nas repartições públicas, 
nos dias 28 de fevereiro a 2 
de março. As demais medi-
das do decreto ficam prorro-
gadas até o dia 6 de março. 

Por outro lado, a prefeitu-
ra da capital manteve o ponto 
facultativo. Com a decisão, as 
repartições públicas munici-
pais estarão fechadas, no pe-
ríodo do reinado de Momo. 

Confira o que vai funcio-
nar em João Pessoa durante 
o Carnaval:

Bancos
De acordo com a Fede-

ração Brasileira de Bancos 
(Febraban), as agências ban-
cárias não abrirão as portas 
para atendimento ao público 
durante o Carnaval. As insti-
tuições bancárias só voltam  
atender aos clientes, presen-
cialmente, no dia 2 de mar-
ço, Quarta-feira de Cinzas, a 
partir do meio-dia. Ainda se-
gundo a Febraban, as pessoas 
que tiverem carnês ou boletos 

vai curtir ou trabalhar?

Decreto 
Governo do Estado 
suspendeu o ponto 

facultativo nas 
repartições públicas 
durante o carnaval

José Alves 
zavieira2@gmail.com

a pagar nos dias de Carnaval, 
podem pagar, sem multas, na 
Quarta-feira de Cinzas.

Comércio
O presidente da Câmara 

de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de João Pessoa, Nivaldo Vi-
lar, informou que durante o 
Carnaval, o comércio vai fun-
cionar normalmente. Ele de-
clarou que ponto facultativo 
é para funcionários públi-
cos municipais. ”Como não 
existe feriado oficialmente, 
a recomendação é que todos 
abram suas lojas. O empresá-
rio pode ficar despreocupado 
porque ele não vai ter obriga-
ção nenhuma de pagar verba 
indenizatória para seus fun-
cionários, nem dar uma fol-
ga”, enfatizou o presidente 
da CDL.

De acordo com o presiden-
te do Sindicato dos Comer-
ciários da Grande João Pes-
soa (Sinecom), Rogério Braz, 

o ponto facultativo tem vali-
dade apenas para as repar-
tições públicas, e, com isso, 
o empregador não fica obri-
gado a pagar ao funcionário 
pelo dia trabalhado durante 
este período. “Não tem uma 
lei que determine este paga-
mento, porque não é feriado 
e o expediente é considerado 
normal”, afirmou.

Shoppings
Os shoppings Manaíra e 

Mangabeira funcionarão nor-
malmente, abrindo suas lojas, 
praças de alimentação, cine-
mas, brinquedos e áreas de 
lazer. No domingo, a praça 
de alimentação e restauran-
tes funcionam a partir das 
11h30, e as lojas, a partir das 
12h. Para o consumo nas pra-
ças de alimentação, continua 
sendo exigido o passaporte de 
vacinação. 

O Mag Shopping também 
funcionará normalmente.  Na 
segunda, terça e na Quarta-
feira de Cinzas as lojas abrem 
das 9h às 21h, e praça de ali-
mentação das 10h às 22h. Nos 
domingos, as lojas abrem das 
13h às 21h e praça da alimen-
tação das 12h às 22h.

O Tambiá vai funcionar 
também na Quarta-feira de 
Cinzas abrindo lojas e pra-
ça de alimentação das 12h 
às 20h. Na segunda-feira de 
Carnaval, o Shopping Sul 
funciona das 10h às 20h, fe-

cha na terça-feira e volta abrir 
a partir das 12h na Quarta-
feira de Cinzas.

Supermercados e feiras
As grandes redes de su-

permercados abrem durante 
o Carnaval e na Quarta-feira 
de Cinzas. Em João Pessoa, as 
feiras livres funcionarão das 
5h às 16h. A recomendação é 
que os feirantes e consumido-
res usem máscaras e obede-
çam o distanciamento.

 
VLT’s e balsas
De acordo com a Compa-

nhia Brasileira de Trens Ur-
banos, os Veículos Leves So-
bre Trilhos (VLTs) de João 
Pessoa e Região Metropoli-

tana vão funcionar durante 
o Carnaval e na Quarta-fei-
ra de Cinzas. Os VLTs come-
çam a circular a partir das 
5h e encerram as atividades 
às 19h25.

As balsas que fazem a tra-
vessia entre Cabedelo e Luce-
na, funcionarão normalmen-
te. As travessias se iniciam às 
5h30 e vão até as 23h. A balsa 
é responsável pelo transpor-
te de centenas de veículos e 
milhares de pessoas, diaria-
mente.

Cultura e diversão
Em João Pessoa, está per-

mitido o funcionamento de 
cinemas, teatros e circos, com 
o limite de até 50% da capa-

cidade, bem como uso obri-
gatório de máscaras e dis-
ponibilização de álcool em 
gel,além da exigência de 
apresentação de cartão de 
vacinação. 

Serviços essenciais
Os hospitais de urgência 

e emergência e serviços es-
senciais estarão funcionan-
do, normalmente.  atendidos 
nos hospitais da Rede Mu-
nicipal de Saúde, nas quatro 
Unidades de Pronto de Aten-
dimento (UPAS), pelo Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) e no Centro 
de Especialidades Odonto-
lógicas, localizado na Torre, 
que funciona 24h. 

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto:Divulgação 

O comércio vai funcionar normalmente, seguindo as normas sanitárias de distanciamento
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Teimosia, talento e traba-
lhar produzindo para fora 
do Estado. Essas são as con-
dições comuns que os qua-
drinistas paraibanos pos-
suem para ter a qualidade 
de suas obras reconhecida 
e bem remunerada. Se por 
um lado não existe na Pa-

raíba um mercado profissio-
nalizado de HQs, o Estado é 
uma fábrica consagrada de 
grandes nomes com abran-
gência internacional. A in-
cógnita que une essas rea-
l idades  apa rentemente 
contraditórias se solucio-
na nas oportunidades que 
os profissionais garimpam 
através da internet.

“Tem muita gente que 
produz aqui e com quali-
dade. Não sei porque aqui 
é um celeiro de pessoas ta-
lentosas”, estranha Gabriel 
Jardim, quadrinista inde-
pendente e ilustrador espe-
cializado em histórias do 
cotidiano, tendo produzido 
quadrinhos como Café, Ma-
trioska e De Dentro da Coura-
ça, sempre viabilizadas por 
meio de financiamento cole-
tivo e mantendo o “sotaque 
nordestino” nas obras.

“Acho que os quadrinhos, 
surpreendentemente para 
quem é de fora, está no DNA 
da Paraíba. Grande parte 
dos artistas de quadrinhos 
daqui já conquistou, em al-
gum nível, relevância nacio-
nal e internacional. Estou 
sendo bairrista, mas since-
ramente acredito que poucos 
estados acumulam tantos ta-
lentos por metro quadrado 
quanto a Paraíba”, afirma 
Samuel de Gois, que já pu-
blicou livros e zines de for-
ma independente e é mais 
conhecido pela obra Fibrila-
ção, vencedor de um troféu 
HQMix do ano passado de 
Projeto Gráfico. Seu tercei-
ro livro, DR, foi um dos sele-
cionados da Feira Des.Grá-
fica do Museu de Imagem e 
Som de São Paulo.

Não é apenas pela apti-
dão inata e habilidades in-
comuns que se define os 
criadores das histórias em 
quadrinhos paraibanos. A 
diversidade temática e esti-
lística demonstram um his-
tórico de dedicação ao de-
senvolvimento dessa arte 
que inf luenciaram uma 
nova geração, que hoje tem 
acesso irrestrito e imedia-
to aos produtos mais recen-
tes da cultura pop mundial. 
Esse caminho foi cimentado 
por Deodato Borges (pai de 
Mike Deodato Jr., que atual-
mente desenha HQs para 
os EUA) e o seu Flama, por 
Emir Ribeiro com a Velta e 
Henrique Magalhães com a 
sua Maria, uma das primei-
ras personagens LGBTQ+ 
em tiras no Brasil.

Autora de Olga, a sexólo-
ga, Thaïs Gualberto passou 
nove meses publicando ti-
rinhas na Folha de S.Paulo, 
substituindo Angeli, e dá di-
cas de como seguir por esse 

caminho tão complicado. 
“Tem que produzir, mostrar 
o que faz, manter-se apri-
morando, fazer contatos com 
pessoas da área e cultivar 
seus leitores. Organizar-se 
e ir atrás dos seus objetivos 
quando estiver pronto para 
eles”, cita ela, que precisou 
diversificar seus campos de 
trabalho para se manter ati-
va nos quadrinhos. “Não sei 
se pode se pensar na pro-
fissionalização de quadri-
nistas aqui na Paraíba como 
um todo. Pelo que vejo, cada 
um tem construído seu ca-
minho. Tem gente com em-
prego fixo que complemen-
ta a renda com o trabalho 
artístico, tem gente que tra-
balha com ilustração publi-
citária”, exemplifica Thaïs, 
que está no processo de pro-
dução de um novo quadri-
nho, enquanto administra a 
Miramar Livros, livraria vir-
tual que em breve deve ga-
nhar um espaço físico e rea-
lizar publicações.

“Não existe campo profis-
sional dos quadrinhos reali-
zados na Paraíba. É um ramo 
difícil, e depende muito não 
só das habilidades artísti-
cas, mas de sorte”, acredita 
Samuel de Gois, que produz 
quadrinhos desde 2004, mas 
só conseguiu ter retorno fi-
nanceiro no final de 2017, po-
rém ele ainda precisa de ou-
tras fontes de renda para se 
manter. “Os artistas aqui se 
dividem entre a produção in-
dependente e trabalhar para 
fora”, aponta ele.

Mesmo com essa realida-
de, todos esses artistas estão 
em pleno processo criativo 
e preparam novidades que 
devem manter o prestígio 
da produção quadrinística 
paraibana. Enquanto Thaïs 
Gualberto desenvolve um 
novo quadrinho em forma-
to de uma história muda de 
horror, Samuel de Gois está 
focado na série Derrame. Ele 
deve publicar um livro ain-
da este ano e diariamente 
disponibiliza tirinhas com 
os seus seguidores nas suas 
redes sociais. Samuel confir-
ma ser mais conhecido fora 
da sua terra natal que entre 
os seus conterrâneos.

Já Gabriel Jardim concluiu 
recentemente mais uma obra: 
Preto tipo A está em pré-ven-
da no site da Amazon e sai-
rá com o selo carioca Guara. 
Essa é a primeira vez que o ar-
tista publica com uma edito-
ra. Depois de se dedicar a tra-
balhos mais autorais, ele deve 
focar no mercado externo e 
ser mais um paraibano que 
tem seu talento reconhecido 
apenas além de nossas fron-
teiras. “Depois de mais de 10 
anos, eu voltei a querer fazer 
quadrinho para fora e atingir 
o mercado americano. Estou 
trabalhando nisso e me ajus-
tando às coisas que o mercado 
pede”, ele se conforma.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Artistas da área analisam cenário 
atual na Paraíba e falam sobre seus 
novos projetos da chamada Nona Arte

Estado 
 
quadrinhos
da arte nos

n 

Profissionais 
dedicados às 
histórias em 
quadrinhos 
na Paraíba se 
dividem entre 
a produção 
independente 
e trabalhar 
fora do estado

Sotaque 
nordestino 
presente nas 
obras de Gabriel 
Jardim retorna 
em seu novo 
projeto: ‘Preto 
tipo A’ 

Autora de ‘Olga, 
a sexóloga’, 
Thaïs Gualberto 
atualmente 
desenvolve uma 
história muda 
de horror

Depois de vencer 
o HQMix pelo 
projeto gráfico 
de ‘Fibrilação’, 
Samuel de Gois 
está focado na 
série ‘Derrame’
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Colunista colaborador

É evidente que para haver uma ruptura é 
preciso existir uma tradição. Mas, qual era 
esta que trazíamos antes da Semana de 

1922, ocorrida nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, 
no Teatro Municipal de São Paulo? Tem-se dito 
que esse evento inaugurou a cultura no Brasil. 
Dizer isso é desconsiderar todas as manifestações 
artísticas anteriores, da música à pintura, 
passando pela literatura e pela arquitetura. 
Romper com a métrica parnasiana, torná-la 
obsoleta e subverter a ordem daquilo que já se 
dizia sacramentado? Mais que isso. Até porque 
já o fizera antes. Ruptura não é simples e pura 
demolição, mas reavaliação estética. 

O centenário da Independência e a Primeira 
Guerra Mundial favoreceram a expansão política 
e industrial brasileira, além de abrir espaços 
para a reavaliação do cenário educacional e 
artístico. Se a Semana de Arte Moderna é um 
mito da cultura oficial do Brasil, nisso não farei 
delongas. O fato indubitável é que esta foi o 
primeiro movimento em prol de uma literatura 
realmente nossa, afirmativa, ainda que para isso 
tenha sido necessária a importação de tendências 
europeias, a antropofagia idealizada por Oswald 
de Andrade e prenunciada por Graça Aranha. 
Sem forma o modernismo ganhou fôrma, porque 
se guiou pela coletividade artística. Pintores, 
escritores, músicos reunidos. Nomes como Mário 
de Andrade, Guilherme de Almeida, Oswald de 
Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Villa 
Lobos, entre outros.

Não sei se Manuel Bandeira, Carlos Drummond 
de Andrade, Cecília Meireles e Guimarães Rosa 
teriam a liberdade criativa que tiveram se não fosse 
a batalha travada no evento. No entanto, há de se 
reivindicar toda a modernidade antecedida por 
Machado de Assis e o fato de que a Semana é um 
evento ocorrido em SP e não de SP, como enfatizou 
a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz.

Segundo o jornalista Marcos Augusto 
Gonçalves, autor de 1922 – a semana que não 
terminou, a Semana “não foi um divisor de 
águas, mas um marco histórico”. Nessa obra, 
Gonçalves reduz a glória do evento e nos faz crer 
que o movimento foi organizado por um bando de 
“playboys”, gente bem-nascida que aproveitou 
o progresso da sociedade paulistana para se 
promover. Entretanto, foram os modernistas que 
fizeram o evento e não o contrário. 

Gostaria de destacar uma figura essencial 
nessa história, conhecido como o “papa” do 
movimento, Mário de Andrade. Um grande 
legado, além da sua obra literária, são as 
suas cartas que, estima-se ultrapassarem 
15 mil unidades. Um ano após a sua morte, 
ocorrida em 25 de fevereiro de 1945, o professor/
crítico Antonio Candido já reconhecia o valor 
das epístolas do autor de Macunaíma: “Sua 
correspondência encherá volumes e será 
porventura o maior monumento do gênero, em 
língua portuguesa: terá devotos fervorosos e 
apenas ela permitirá uma vista completa de sua 
obra e do seu espírito”. 

Correspondente fecundo, Mário escreveu para 
personalidades e anônimos de sua época. Gente 
como Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Carlos 
Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Câmara 
Cascudo, Anita Malfatti, Henriqueta Lisboa, Murilo 
Rubião, Pedro Nava. A lista é imensa, mas volume 
considerável dessa correspondência já está 
distribuído em diversas reuniões que o leitor, caso 
tenha interesse, poderá encontrar em sites e sebos 
do Brasil. É agradável ler acerca dos seus planos 
literários e perceber o carinho que nutria por seus 
amigos e colegas de ofício. 

Pode-se dizer, sem medo de errar, que Mário foi 
o literato de maior importância no século 20, por 
toda a mobilização cultural feita por ele, das cartas 
à sua gestão como secretário do Departamento de 
Cultura de São Paulo. Foi professor de literatura, 
de música, folclorista, escritor, poeta. São trezentos 
e cinquenta facetas, como dizia. Faleceu no dia 
25 de fevereiro de 1945, desgastado pelo mundo, 
reprimido pela angústia diante da Segunda 
Guerra Mundial e pelos horrores do Estado Novo. 
Não era mais a “Pauliceia desvairada”, e sim o 
mundo desvairado.

Mário não tirou as cartas da manga, retirou-
as do coração. Só a sua grande obra epistolar já 
vale toda uma vida. O Brasil precisa descobrir o 
Mário, os Andrades – Drummond, Oswald e toda 
a turma que não deve ser celebrada apenas em 
centenários, mas ensinada veementemente em 
cada sala de aula e em cada espaço público 
deste país.

Leo 
  Barbosa

A Semana 22 e 
Mário de Andrade

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

A poesia de Tarcísio Meira César

A verdade libertadora de Almodóvar

Ao longo de sua curta existência, 
Tarcísio Meira César desenvolveu “uma 
rara experiência de artesanato literário”, 
mantendo-se “fiel ao seu tempo no tu-
multo de todas as inquietações, sofre-
guidão ou angústias de nossa época 
e, igualmente, ter condições interiores 
para os grandes reconhecimentos da 
aventura intelectual”.

Considerado em sua época “um 
caso admiravelmente raro no Bra-
sil”, conhecia como poucos, um gran-
de número de clássicos, revelando-se 
“um apaixonado pelo saber”. A poe-
sia residia em suas veias e como poe-
ta, Tarcísio Meira César foi “o que se 
pode chamar um começo de concilia-
ção entre tradicionais valores incisi-
vamente únicos da poesia brasileira e 
as novas formas humanas de expres-
são correspondente às mudanças que 
se têm operando no país”.

Culto, possuidor de uma sensi-
bilidade afetiva bastante acentuada, 
encontramos, pois, em sua poesia, 
fragmentos da mais pura e autêntica 
cultura nacional. Disciplinada, equi-
librada e até certo ponto mágica, nela, 
o autor insere algo de seu “eu moder-
no”, numa experiência que combina o 
lírico com o social. No poema Os Poe-
tas Ben(ditos), Tarcísio Meira César cri-
tica as correntes literárias do passado 
por criarem uma “simbologia desne-
cessária de um mundo agônico”. E, de 
forma ousada, convoca os poetas de 
sua época para que “carreguem seus 
sonetos / estrofes” e passem a viver 
longe das ilusões, seguindo seu exem-
plo; pois, ele próprio, já havia deixado 
“de ser um / poeta granfino / de fra-
que / e cartola / como se vê em foto-
grafias / da bella époque”.

Se apenas houvesse escrito esse 
poema, Tarcísio Meira César seria 
para todos os fins, um poeta consa-
grado. Para ele, o verdadeiro poe-
ta de vanguarda “encomenda” seus 
próprios versos, “de acordo com a sua 
pessoa, estilo / e concepção do mun-
do e da / arte (...)”. E, num tom de aler-

ta, afirmava que “o mundo anda com 
os pulmões pobres”, alimentados pe-
los vícios do progresso e danificados 
pelas guerras continuas, frutos da ig-
norância humana.

Como pessoa humana, Tarcísio 
definia-se como um ser “frágil, mas, 
apenas, na medida / da fragilidade 
atuante / que luta por escapar / de 
um vórtice voraz / que tudo engole e 
mal digere”. Em suas preces intimas, 
dizia: “Senhor, / uma nota qualquer 
à minha fé / é tudo o que preciso e 
quanto peço”.

Em raríssimos poetas paraibanos 
da atualidade, encontramos a eloquên-
cia – qualidade viva em Tarcísio Mei-
ra César – que com desprendimento e 
naturalidade “construía” seus versos. 
Sem alimentar o cansaço, ele passou 
pela vida de forma meteórica, deixan-
do flores, sementes de seu talento, pe-
los caminhos que trilhou.

Poeta autêntico, não era preso a 
nenhuma escola literária e através de 
sua poesia, procurava sempre “retor-
nar às puras e verdadeiras fontes do 
canto”. Ao publicar Poemas Grotescos, 
declarou: “meu único intuito ao di-
vulgar estas composições, que deno-
minei Poemas Grotescos, foi satisfazer 
as fantasias que durante toda a vida 
alimentei com relação à poesia, a qual, 
para mim à semelhança de Poe, não 
tem sido uma finalidade, mas uma 
verdadeira paixão”.

Tarcísio estreou como poeta e jor-
nalista no Recife. E, por isso, é citado 
por alguns críticos e organismos da 
imprensa nacional como sendo per-
nambucano. Mas, mesmo distante do 
solo natal, ele carregava consigo a “pai-
sagem” árida do Sertão das Espinha-
ras, assim, descrevendo-o: “Vegetação 
alguma havia lá. / Nem vento que agi-
tasse o nada em torno. / Só um hálito 
antigo e muito morno / tangia a alma 
do tempo sem cessar”.

Em vida, foi ele um poeta que atra-
vés do amor e de sua poesia pura, bus-
cava a liberdade do viver e em sua pró-
pria observação, foi “um produto de 
seu tempo”. Possuidor de um estilo pró-

prio, era isento de “pseudos regionalis-
mos ou nacionalismos artificiais e ou-
tros ismos”, fazendo poesia “sem medo 
da rima, / sem medo do verso”.

Com seus Poemas Grotescos, Tarcí-
sio Meira César foi bastante elogiado 
pela crítica da época, fazendo-se eter-
no e “nobre como o inverno”. Para ele, 
a poesia “tange os ventos e os navios 
/ constrói a mais antiga madruga-
da. / Veste a noite de verde e inven-
ta a amada / e as fadas que navegam 
por seus rios”.

Admirador declarado de Edgar Al-
lan Poe, sua obra poética mereceu co-
mentários elogiosos de nomes nacio-
nalmente conhecidos, a exemplo de 
Jorge Amado, José Geraldo Vieira, José 
Condé, Otto Lara Resende, Gilberto 
Freire, Ivan Lins, Pessoa de Morais e 
Fábio Lucas. Sobre ele, disse Gilberto 
Freire: “jovem inteligente com supe-
rior vocação a crítica criadora”.

Como escritor e ensaísta, ele foi 
um dos melhores “da nova geração 
brasileira”. Experiente, polido e im-
pulsionado por força própria, sabia 
“os caminhos poucos palmilhados 
das descobertas estéticas”. Filósofo 
nato, Tarcísio Meira César desenvol-
veu toda a sua vida profissional e lite-
rária fora dos limites de sua província. 
Mas, mesmo assim, sua poesia não 
passou despercebida à apreciação dos 
grandes nomes das letras paraibanas, 
a exemplo do escritor e político José 
Américo de Almeida, que em carta ao 
poeta, emitiu o seguinte juízo: “Você 
extraí do vulgar uma novidade ocul-
ta que mais parece uma invenção, por 
ser atrativo. Eu estava com o propósi-
to de nunca mais escrever a palavra 
‘telúrico’, mas você é telúrico”.

“É óbvio – diz Perboyre Vasconce-
los – que ninguém é entendido cem 
por cento”. Tarcísio Meira César não 
foge a essa regra. Precisa ser estuda-
do para ser melhor compreendido e 
valorizado, dentro e fora de sua pro-
víncia. A cidade de Patos e a Paraíba 
perdem com o esquecimento ao qual, 
lentamente está sendo condenado o 
maior vate das Espinharas.

José Ozildo dos Santos

Impossível dizer que Pedro Almo-
dóvar não é um revolucionário. Seu ci-
nema tem levado às telas, nas últimas 
três décadas, os temas mais difíceis 
de serem encarados pelo pensamen-
to conservador. Sexualidade, paixão, 
imposições sociais, direito sobre o pró-
prio corpo... Cada filme de Almodóvar 
é, em maior ou menor grau, uma peça 
revolucionária, um debate político.

Assim, o cineasta espanhol criou 
um estilo único, com temas, persona-
gens, diálogos e abordagens próprias, 
construindo aquilo que hoje a crítica 
chama de “as cores de Almodóvar”. 
E as cores também são, literalmente, 
marcas de sua obra, especialmente o 
vermelho e suas várias tonalidades.

Agora, aos 72 anos, o espanhol usa 
temas recorrentes, como a maternida-
de e a independência feminina, como 
pano de fundo – e até como metáfo-
ra – para falar sobre um dos assuntos 
mais nevrálgicos de seu país: os “de-
saparecidos” da Guerra Civil Espa-
nhola e da subsequente ditadura de 
Francisco Franco.

Mães Paralelas, que pode ser visto 
na Netflix, não é um filme panfletá-
rio. Longe disso. Nem mesmo é uma 
denúncia. É a forma mais singela e 
emocionante de se falar sobre uma fe-
rida aberta, um luto interminável vi-
vido pelas famílias daqueles que fo-
ram retirados de suas casas e nunca 
mais retornaram.

Há um posicionamento político ex-
plícito do diretor, que defende o de-
ver do Estado de pôr um fim, de fechar 
essa “fossa histórica” para que a Espa-
nha possa, finalmente, seguir adiante.

Almodóvar lembra, através da 
personagem de Penélope Cruz, que 
milhares de pessoas continuam en-
terradas em algum lugar, esquecidas 
pelo Estado. E é essa necessidade de 
encontrar os restos mortais dos fami-
liares e enterrá-los dignamente que 
move a personagem. A mesma mu-
lher que precisa abrir mão da filha 
em nome dessa verdade. Porque não 
há meias verdades.

Mães Paralelas é então, nesse senti-
do, uma declaração de amor; amor à 

própria história. Mas também um ma-
nifesto em defesa da verdade. E, sendo 
assim, um manifesto contra o fascis-
mo, que massacrou os espanhóis por 
mais de 30 anos e deixou marcas ain-
da não apagadas.

Em vários momentos do filme, o 
diretor deixa claro a sua repulsa aos 
anos de ditadura e a necessidade de se 
falar sobre o assunto. Muito certamen-
te por conta da ascensão da extrema 
direita em várias partes do mundo, 
nesse momento, e do distanciamen-
to histórico das novas gerações das 
atrocidades cometidas pela ditadu-
ra franquista.

Isso fica evidente num diálogo en-
tre as personagens de Penélope Cruz 
e Milena Smit, quando Janis, uma mu-
lher mais madura e politizada, fala 
para a jovem Ana: “Há mais de 100 
mil desaparecidos, enterrados por aí, 
em valas e perto de cemitérios. Seus 
netos e bisnetos querem poder desen-
terrar seus restos mortais para dar a 
eles um enterro digno, porque prome-
teram isso às suas mães e avós. E, até 
fazermos isso, a guerra não terá aca-
bado. Você é nova, mas está na hora 
de saber onde seus pais e sua família 
estavam nessa guerra. Vai lhe fazer 
bem saber para poder decidir onde 
quer estar”.

Mais uma vez, agora com uma fala 
do jornalista e ativista Eduardo Galea-
no, Almodóvar encerra o filme reafir-
mando a que veio Mães Paralelas: “Não 
existe história muda. Por mais que a 
queimem, por mais que a quebrem, por 
mais que mintam, a história humana 
se recusa a ficar calada”.

Penélope Cruz (de frente) e Milena Smit 
em ‘Mães Paralelas’, de Pedro Almodóvar

Foto: Divulgação

Artigo Nara Valusca 
naravalusca@gmail.com | Colaborador
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Audiovisual é o tema 
do ‘Entrevista Funesc’

Audiovisual através do teatro, cinema e televi-
são é o tema do ‘Entrevista Funesc’ de hoje, quan-
do o jornalista Jãmarrí Nogueira mediará um ba-
te-papo virtual com a atriz patoense Márcia Souto 
e o ator e diretor Sebastião Formiga. A conversa é 
ao vivo, a partir das 17h, no perfil do Instagram da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba (@funescgo-
vpb). Após a live, a conversa virtual ficará salva no 
IGTV da entidade.

Márcia Souto é uma atriz com mais de três dé-
cadas de dedicação às artes cênicas, tendo recebi-
do premiação no Rio de Janeiro (onde esteve radica-
da por anos) das mãos da saudosa Dercy Gonçalves 
(1907-2008). Sua atuação mais conhecida é no espe-
táculo Dona Baratinha, sob direção de Geraldo Jorge, 
do Grupo de Teatro Tenda.

Nos últimos anos, a artista vinha se dedicando a 
um programa de rádio voltado para a cena cultural, 
no município de Patos, no Sertão da Paraíba. Este 
ano, iniciou os ensaios do espetáculo De hoje eu não 
passo, baseado no texto de Lu Evans e com direção 
de Sebastião Formiga. A comédia protagonizada por 
Márcia estreia mês que vem, no Teatro Ednaldo do 
Egypto, localizado em João Pessoa.

Já Sebastião Formiga é ator, diretor, roteirista e 
produtor com 36 anos de trajetória desde os tempos 
em que ainda morava na cidade de Pombal, no Ser-
tão da Paraíba. Ele atua nas áreas do teatro, circo, 
cinema e televisão. É graduado em pedagogia, com 
especializações em Arte Educação e especialista em 
Educação Integral em Direitos Humanos.

Está concluindo os curtas-metragens Querida Aba-
yomi e Brasiliana, dois filmes com sua direção (diri-
giu ainda o curta Água barrenta). Atuou nos longas O 
som ao redor (2013), de Kleber Mendonça Filho, O Nó 
do Diabo (2017), com direção coletiva de Ramon Por-
to Mota, Ian Abé, Jhésus Tribuzi e Gabriel Martins, 
e Incursão (2019), de Eduardo P. Moreira e Silvio To-
ledo. Integrou também o elenco das séries televisi-
vas Onde nascem os fortes e Chão de estrelas.

O projeto ‘Funesc Entrevista’ faz parte de uma 
série de ações que tem disponibilizado através das 
redes sociais, do canal no YouTube da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba e da Rádio Tabajara FM 
(105,5) shows, entrevistas, debates, reportagens, per-
formances e oficinas.

Da Redação

Thawse é uma cantora nordesti-
na, nascida e criada na capital da Pa-
raíba. Desde pequena ela se interes-
sou pela musicalidade, até descobrir 
o instrumento que mais se identifi-
cava: a voz. Hoje a cantora fará sua 
primeira apresentação do ano com o 
Música Boa, no Lord’s Pub (localiza-
do na Rua Luiz Gonzaga de Andra-
de, 38, nos Bancários), em João Pes-
soa, a partir das 20h.

O show contará com clássicos da 
música popular brasileira de diver-
sas épocas diferentes. Com produ-
ção musical de Meire Lima e acompa-
nhada pelo violonista Rodolfo Lopes, 
Thawse fará uma apresentação inti-
mista, no estilo voz e violão.

A paraibana iniciou sua carrei-
ra oficialmente em 2019, quando fez 

seu primeiro show ao lado do can-
tor e amigo Luís Miguel, produzidos 
pela cantora e professora Meire Lima, 
no Café da Usina, na Usina Cultural 
Energisa. No mesmo ano, a canto-
ra também participou de várias en-
trevistas para a emissoras locais, in-
cluindo a Rádio Tabajara.

Paraibana faz show de 
MPB com voz e violão

Música

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 

de Thawse no YouTube

Da Redação
Foto: Max Brito/Divulgação

Em ‘Música Boa’, Thawse apresenta 
clássicos nacionais de várias épocas

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz
pré-ESTrEIA (dIA 1° dE mArço)

BATmAn (The Batman. EUA. Dir: Matt Reeves. 
Aventura. 14 anos). Quando um assassino atinge a 
elite de Gotham com intenções sádicas e pistas enig-
máticas, Batman (Robert Pattinson) é enviado nessa 
investigação onde ele encontra a Mulher-Gato (Zoë 
Kravitz), o Pinguim (Colin Farrell) e o Charada (Paul 
Dano). À medida que as evidências começam a che-
gar, Batman deve forjar novos relacionamentos, des-
mascarar o culpado e trazer justiça à corrupção que 
há muito tempo atormenta Gotham City. CENTER-
PLEX MAG 3: 14h30 (dub., qua.) - 17h (dub., ter.) - 
18h (leg., qua.) - 20h30 (leg., ter.) - 21h30 (leg., qua.); 
CENTERPLEX MAG 4: 17 (dub., qua.) - 18h (dub., ter.) 
- 20h30 (leg., qua.) - 21h30 (leg., ter.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (dub.): 17h20 - 20h50; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (leg.): 17h10 - 20h40; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 17h15 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 
17h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 18h - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 
18h - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 17h30 
- 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 17h30 - 
21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 18h - 21h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 17h15 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 17h - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h (ter. e qua.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h45 (apenas qua.) - 19h15 
(apenas qua.) - 19h (apenas ter.); CINE SERCLA SER-
CLA 6 (dub.): 16h30 (apenas ter.) - 20h (apenas ter. e 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h45 (ape-
nas qua.) - 19h15 (apenas qua.) - 19h (apenas ter.); 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 16h30 (apenas ter.) 
- 20h (ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (leg.): 
19h30 (apenas ter. e qua.).

ConTInUAçÃo

CorAçÃo dE Fogo (Fireheart. EUA. Dir: Lau-
rent Zeitoun, Theodore Ty. Animação. Livre). Desde 
criança Geórgia só tinha um sonho: se tornar bom-
beira, como o seu pai. Infelizmente, no ano de 1932 
em Nova York, as mulheres não podiam atuar nessa 
profissão. Quando os bombeiros da cidade desapa-
receram misteriosamente, ela vê sua grande chance. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h30 - 16h45 (exce-
to ter.) - 19h15 (exceto ter.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 13h45 (exceto seg.) - 18h (exceto seg. e 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h15 - 18h15 
- 20h15 (sem sessões na ter. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h (apenas qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 (apenas ter.); CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 14h30 (apenas ter.); CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 14h (apenas qua.); CINE SERCLA 
SERCLA 4 (dub.): 16h15 - 18h15 - 20h15 (sem sessões 
na ter. e qua.).

EdUArdo E mônICA (Brasil. Dir: René Sam-
paio. Romance e Drama. 16 anos). Em um dia atípi-
co, uma série de coincidências levam Eduardo (Ga-
briel 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. CENTERPLEX MAG 3: 18h.

ExorCISmo SAgrAdo (The Exorcism of god. 
EUA, México, Venezuela. Dir: Alejandro Hidalgo. Ter-
ror. 16 anos). Um padre (Will Beinbrink) comete um ter-
rível sacrilégio ao ser possuído durante um ritual de 
exorcismo. Dezoito anos depois, as consequências 
de seu pecado voltam para assombrá-lo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4: 16h15 (dub., exceto ter.) - 18h45 (dub., ex-
ceto ter.) - 21h10 (leg., exceto ter.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 15h45 (exceto ter.) - 18h30 (exceto 
ter.) - 21h (exceto ter.).

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 consequên-
cias da sua identidade como aracnídeo ter sido re-

velada pelo Clarim Diário. Incapaz de separar sua 
vida normal das aventuras de ser um super-herói, 
Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumber-
batch) para que todos esqueçam sua verdeira iden-
tidade. Entretanto, o feitiço não sai como planeja-
do. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18H (exceto ter.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h (exceto seg. 
e ter.) - 18h (exceto seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg. e 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h (apenas na 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h (exceto ter. 
e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 20h (exce-
to ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h 
(apenas na ter.).

A JAUlA (Brasil. Dir: João Wainer. Suspense. 16 
anos). Um ladrão (Chay Suede) entra com facilidade 
no carro de luxo estacionado numa rua pacata, mas, 
ao tentar sair, descobre que está preso em uma arma-
dilha, incomunicável, sem água ou comida. Recai so-
bre ele a vingança que um famoso médico (Alexandre 
Nero) planejou depois de sofrer inúmeros assaltos. 
CENTERPLEX MAG 4: 18h45 - 21h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2: 15h45 (exceto ter.).

moonFAll - AmEAçA lUnAr (moonfall. EUA. 
Dir: Roland Emmerich. Ficção Científica. 14 anos). Por 
motivos desconhecidos, a Lua sai de sua órbita e pas-
sa 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. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15 (exceto ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 20h45 (exceto seg. e ter.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h15 (ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h30 (apenas ter.) - 
17h30 (exceto ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h30 (apenas ter.) - 17h30 (exceto ter. e qua.); 
CINE SERCLA SERCLA 5 (dub.): 20h15 (ter. e qua.).

morTE no nIlo (death on the nile. Reino Uni-
do, EUA. Dir: Kenneth Branagh. Suspense. 14 anos). 
Durante sua viagem de lua de mel pelo Rio Nilo, o 
casal Linnet Ridgeway (Gal Gadot) e Simon Doyle 
(Armie Hammer), convidaram os entes mais queri-
dos para um cruzeiro. Porém, um passageiro é mis-
teriosamente morto e um dos convidados, por coinci-
dência, é o mais famoso detetive do mundo, Hércules 
Poirot (Branagh). CENTERPLEX MAG 3 (leg.): 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10  - VIP (leg.): 14h45 (exce-
to ter.) - 17h30 (exceto ter.) - 20h15 (exceto ter.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h45 (apenas ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h (exceto ter. e 
qua.); CINE SERCLA SERCLA 1 (dub.): 15h (exceto 
ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h45 
(apenas ter. e qua.).

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação. 
Livre). Na glamourosa cidade de Redshore, Buster 

Moon e a galera superam seus limites em uma jor-
nada para convencer o recluso astro a subir aos pal-
cos novamente. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 16h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h20 (sáb. e dom.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h30 (ter. e qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h20 (exceto ter. e 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h20 (ex-
ceto ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
16h30 (ter. e qua.).

SpEnCEr (EUA, Reino Unido, Alemanha, Chi-
le. Dir: Pablo Larrain. Biografia e Drama. 12 anos). 
Nos anos 90, Diana (Kristen Stewart) passa o feria-
do do Natal com a família real em Norfolk, Reino Uni-
do. Apesar das bebidas, brincadeiras e comidas em 
que sabe o roteiro, esse final de ano vai ser diferen-
te. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 21h30.

Tô ryCA 2 (Brasil. Dir: Pedro Antônio. Comédia. 
12 anos). Selminha (Samantha Schmütz) está de vol-
ta. Após ficar rica ela paga mais caro em tudo que 
quer e que pode pagar, sem pensar nas consequên-
cias. Mas tudo que é bom dura pouco. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3: 15h - 16h30 - 19h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2: 18h15 (exceto seg. e ter.); 

CINE SERCLA TAMBIÁ 4: 16h (apenas ter.) - 16h30 
(exceto ter. e qua.) - 18h30 (exceto ter. e qua.) - 20h30 
(exceto ter. e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6: 16h 
(apenas ter.) - 18h (apenas ter.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 2: 16h (apenas ter.) - 18h (apenas ter.); CINE 
SERCLA PARTAGE 3: 16h (apenas ter.) - 16h30 (exce-
to ter. e qua.) - 18h30 (exceto ter. e qua.) - 20h30 (ex-
ceto ter. e qua.).

UnCHArTEd: ForA do mApA (Uncharted: dra-
ke’s Fortune. EUA. Dir: Ruben Fleischer. Ação e Aventu-
ra. 12 anos). Baseado em uma das séries de videoga-
me, mostra a primeira aventura de caça ao tesouro do 
jovem Nathan Drake (Tom Holland) com seu parceiro 
Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). CENTERPLEX 
MAG 3: 16h30 (dub.) - 19h (leg.) - 21h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h15 - 17h (exceto ter.) - 19h45 
(exceto ter.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 15h (exce-
to ter.) - 17h45 (exceto ter.) - 20h30 (exceto ter.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (leg.): 21h20 (exceto ter.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - MacroXE: 13h30 (dub.) - 16h (dub., exce-
to ter.) - 18h30 (dub., exceto ter.) - 21h (leg., exceto ter.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h - 16h30 (exce-
to ter.) - 19h (exceto ter.) - 21h30 (exceto ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub., exceto ter.): 14h30 - 17h 
- 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub., ter. e qua.): 
16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub., 
exceto ter. e qua.): 15h - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub., exceto ter. e qua.): 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub., exceto ter. e qua.): 16h15 - 
18h30 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub., ter. e 
qua.): 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 
5 (dub., exceto ter. e qua.): 15h - 19h30

Foto: Divulgação

Patrick Wilson (E) e Halle Berry (D) partem para impedir a colisão lunar com a Terra em ‘Moonfall’

Bate-papo será 
com a atriz 
Márcia Souto 
(ao lado, em 
cena da peça 
‘De hoje eu não 
passo’) e com o 
ator e diretor 
Sebastião 
Formiga 
(abaixo)

educação

Mestrado artes da cena 
abre inscrições gratuitas

Até o dia 22 de março estão abertas as inscri-
ções gratuitas para o mestrado profissional em ar-
tes da cena: Turma Especial/Laboratório em Ar-
tes e Mediação Cultural. Em parceria com o Itaú 
Cultural, está aberta a primeira edição de uma tur-
ma especial que integrará o Laboratório em Artes 
e Mediação Cultural, dedicada ao aprofundamen-
to de pesquisas e práticas artísticas ou profissio-
nais relacionadas a uma compreensão expandida 
da noção de mediação cultural em seus mais di-
versos contextos e formatos.

Com duração de dois anos, o curso tem início 
em 25 de maio, com aulas semanais síncronas e 
transmissão on-line, na plataforma da Escola Itaú 
Cultural (escola. itaucultural.org.br).

Todas as disciplinas obrigatórias têm trans-
missão virtual. As inscrições podem ser realiza-
das através do site oficial do Itaú Cultural (itau-
cultural.org.br).



“Foi-se um inventor do cinema brasilei-
ro. Ele deixou um conjunto de filmes incrí-
vel e é um dos maiores realizadores de ci-
nema da nossa história, porque conseguiu 
traduzir, nos seus filmes, a vontade de pen-
sar o Brasil, a força por mudanças, mas que 
também tinha amor pelo povo brasileiro 
e a cultura popular”, disse o pesquisador, 
curador e crítico André Dib, ao ressaltar 
o legado do cineasta baiano Geraldo Sar-
no, que morreu aos 83 anos de idade na úl-
tima terça-feira (22), no Rio de Janeiro, em 
decorrência de complicações causadas pela 
Covid-19, embora já tivesse tomado as três 
doses da vacina.

“Soube da notícia com muito pesar e é 
uma perda irreparável para o cinema. Ele 
foi fundamental para a história do docu-
mentário brasileiro”, afirmou o cineasta Vla-
dimir Carvalho.

André Dib observou que o realizador Ge-
raldo Sarno se caracterizava por manter a for-
ça e a vontade em favor da renovação. “Ele 
não gostava de se expressar do mesmo jeito, 
porque a cada filme tinha ideias e formas no-
vas de expressão, numa inquietação pela bus-
ca estética. Sarno nunca deixou de se interes-
sar pela música e a arte do Nordeste”, disse 
o pesquisador do Paraná radicado na Paraí-
ba, que conheceu o cineasta baiano em 2005, 
nas oficinas do programa DocTV. 

André Dib escolheu três filmes que con-
sidera importantes na obra de Geraldo Sar-
no. “Um é o primeiro longa-metragem, Vira-
mundo, documentário que é uma referência, 
realizado em 1964, no ano do golpe mili-
tar no Brasil, sobre os retirantes que saem 
do Nordeste para São Paulo e já vem com o 
prenúncio do catolicismo para o protestan-
tismo. Outro é o longa de ficção Coronel Del-
miro Gouveia, de 1979, sobre a revisão mais 
justa da relação entre o trabalhador e o pa-
trão, como Delmiro Gouveia, que é um cara 
mais nacionalista e quer valorizar a força de 
trabalho, mas que foi massacrado pelo po-
der econômico estrangeiro. E o terceiro é Ser-
tânia, o seu último filme, lançado em 2020, 
que retrata a miséria no Nordeste e é reno-
vação na própria forma de fazer filme e que 
deve inspirar as novas gerações. Era incrí-
vel que, aos 80 anos, ele conseguia se conec-
tar com tanta gente. Mas qualquer filme de 
Geraldo Sarno traz essa força, como a série 
de curtas da Caravana de Thomaz Farkas, 
no final dos anos 1960”, comentou.

Dib lembrou que trabalhou na pesqui-
sa e produção para Geraldo Sarno no lon-
ga-metragem Tudo Isso Me Parece um Sonho, 
de 2008, que rendeu os prêmios de Melhor 
Direção e Roteiro, ambos para Sarno, no 
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 
naquele mesmo ano. “O filme é um docu-
mentário e ficção sobre o general pernam-
bucano Abreu e Lima, um revolucionário 
que participou de insurreições durante o 
governo imperial no Brasil e, depois, ao 
lado do general Simon Bolívar, conquistou 
a independência de diversos países latino
-americanos. O filme mostra esse apaga-
mento do general Abreu e Lima na histó-
ria do Brasil”, disse ele.

Caravana Farkas
“Geraldo Sarno foi uma das figuras de 

frente da Caravana Farkas, pela qual deixou, 
praticamente, um perfil do homem do cam-
po do Sertão nordestino, por meio de suas 
manifestações da cultura popular, como xi-
logravura, folheto de cordel de feiras e va-
quejada”, destacou, também, o cineasta Vla-
dimir Carvalho, que conheceu Sarno em 
1963, no Centro Popular de Cultura dos es-
tudantes, na Bahia. Na época, o paraibano 
cursava Filosofia e o baiano, Direito.

Os dois vieram a se reencontrar, agora 
na Paraíba, em 1967. “Eu trabalhava como 
repórter no jornal Correio da Paraíba e Ge-
raldo Sarno estava viajando em uma Rural 

para filmar no Sertão da Paraíba, Pernam-
buco, Ceará e Rio Grande do Norte quan-
do o automóvel capotou. No acidente se fe-
riram o técnico de som, Juarez Dagoberto, e 
o diretor de produção, Paulo Rufino, que ti-
veram de retornar. Então, Geraldo me pro-
curou no jornal, de onde tirei férias e viajei, 
numa caravana de dois, como costumo di-
zer, para essa viagem, que resultou em três 
filmes curtas-metragens, um dos quais Vi-
talino – Lampião, sobre a arte de bonecos de 
barro de cangaceiros que o Mestre Vitalino 
fazia. O documentário nos reuniu. Vai dei-
xar uma saudade muito grande”, apontou 
Vladimir Carvalho.

O documentarista paraibano escolheu o 
filme Viramundo como um dos melhores de 
Geraldo Sarno. “Mostra a questão da migra-
ção do nordestino para São Paulo de manei-
ra inigualável, perfeita”, justificou Vladimir, 

que também considera importante Coronel 
Delmiro Gouveia na carreira do realizador 
baiano. “Esse é o melhor filme de ficção dele, 
porque retrata a luta do brasileiro frente aos 
trustes estrangeiros”, atestou ele.

Outro paraibano que conheceu Geraldo 
Sarno foi o cineasta Marcus Vilar. “Foi nos 
anos 1980, quando veio fazer projeto pela Ca-
ravana Farkas. Quem me apresentou foi o ci-
neasta Manfredo Caldas, já falecido, e fui com 
Geraldo para Recife, integrando sua equipe 
como estagiário, quando eu ainda estava no 
início da minha carreira como cineasta. Ali 
percebi o quanto ele era generoso e simples 
no trato com as pessoas. Ele não ficou saben-
do, mas aquilo foi uma semente plantada em 
mim para que eu continuasse sendo cineas-
ta. Depois, encontrei com ele em vários festi-
vais. Foi uma perda muito grande para o ci-
nema”, recordou Vilar.
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“Um inventor do cinema brasileiro”
TribuTo

Legado audiovisual 
do realizador baiano 
Geraldo Sarno, morto 
aos 83 anos de idade, é 
ressaltado por crítico e 
cineastas da Paraíba

Sarno (acima) foi uma das 
figuras de frente da Caravana 
Farkas, projeto que traçou um 
perfil do homem do campo do 
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O Partido Socialista 
Brasileiro fez uma grande 
festa, ontem, em João Pes-
soa, para receber e saldar 
a volta do governador João 
Azevêdo à legenda. Lide-
ranças políticas nacionais 
e estaduais tiveram pre-
sentes no evento. Outros 
agentes, que estiveram au-
sentes fisicamente, man-
daram vídeos saudando o 
retorno do chefe do Execu-
tivo paraibano ao PSB. Em 
seu pronunciamento de fi-
liação, João falou de sua 
alegria em voltar ao parti-
do socialista. 

“É uma alegria muito 
grande voltar ao partido 
que faz política da forma 
que eu acredito, com polí-
tica de inclusão, olhando 
para as minorias, possibi-

litando que a gente possa 
compartilhar e dividir a ri-
queza que é gerada no Esta-
do com o povo mais humil-
de”, disse João Azevêdo.

O governador ressaltou 
ainda a satisfação e a ale-
gria do evento receber um 
número expressivo de lide-
ranças políticas da Paraíba 
e do PSB nacional, a exem-
plo do presidente da legen-
da, Carlos Siqueira, do de-
putado federal Alessandro 
Molon, o prefeito de Recife, 
João Campos e do governa-
dor de Pernambuco, Geral-
do Câmara.

“Para mim é uma hon-
ra muito grande receber 
tantas pessoas aqui, tan-
tos amigos que vieram de 
fora apresentar esse apoio 
fundamental. Eu estou ex-

tremamente alegre hoje e 
vamos celebrar”, disse o 
governador.

Participações
O senador Randolfe Ro-

drigues (Rede-AP), coor-
denador da campanha de 
Lula (PT), e o presidente na-
cional do PV, José Luiz Pen-
na, foram alguns dos no-
mes que enviaram vídeos 
parabenizando a decisão de 
João Azevêdo em retornar 
aos quadros do PSB.

“João é um quadro que 
reúne duas qualidades in-
dispensáveis para um bom 
governo. Além de ser um 
excelente técnico, já pro-
vado em sua trajetória po-
lítica, tem-se demonstra-
do um excelente político. É 
tudo que precisamos para 

esse ano”, disse o coordena-
dor da campanha de Lula.

Ele foi além e disse que 
a filiação de João tem um 
significado histórico para a 
legenda. “2022 não será um 
ano comum. Será o ano da 
mais importante batalha 
da nossa existência e gera-
ção para enfrentar em ou-
tubro o terror que foi o go-
verno de Jair Bolsonaro. A 
filiação de João tem um sig-
nificado histórico da neces-
sidade da unidade de todos 
os democratas. O papel de 
João liderando a Paraíba 
será importante para todos 
nós”, acrescentou o parla-
mentar.

O prefeito de Recife, 
João Campos (PSB), disse 
que o partido fica mais fir-
me e forte com a chegada 

de João. “O partido segue 
firme e forte com o com-
promisso com o Nordeste. 
Governador João Azevêdo, 
pelo seu trabalho e dedica-
ção haveremos de ter uma 
boa vitória em outubro”, 
disse o gestor recifense.

Para o presidente do 
PSB na Paraíba, deputado 
federal Gervásio Maia, que 
foi o primeiro a falar no ato 
de filiação do governador 
João Azevêdo ao PSB, dis-
se em discurso que “o PSB 
será o maior partido do es-
tado da Paraíba”.

O parlamentar destacou 
os bons resultados do Go-
verno do Estado e avaliou 
que os dados obtidos pela 
gestão nos últimos anos 
atraem o apoio e a ade-
são de pessoas ao projeto. 

“As lideranças estão pres-
tigiando aqui não por aca-
so, mas porque a Paraíba é 
destaque nacional, porque 
eles admiram o governo”, 
enfatizou o deputado, que 
foi além “Bem-vindo, go-
vernador. Aqui você está 
em casa”. 

Já o presidente Carlos 
Siqueira enalteceu a gestão 
de João e disse que é uma 
honra o partido recebê-lo 
de volta e destacou como 
um dos melhores gover-
nadores do Brasil. “Nós o 
recebemos de braços aber-
to, com alegria e satisfação 
porque sabemos que ele 
honra o nosso partido e, so-
bretudo, os homens e mu-
lheres da Paraíba que pre-
cisam de um governador 
competente”, disse.

“O gestor deve 
observar as 
recomendações, 
no que diz 
respeito à 
manutenção e 
à continuidade 
dos serviços 
públicos 
essenciais

Ricardo Jose Veloso

Filiação do governador teve a presença do presidente do partido, do governador de PE e do prefeito do Recife

João Azevêdo está de volta ao PSB
Em joão pEssoa

João Azevêdo, ao lado de lideranças do PSB em outros estados e de outros partidos, foi saudado no evento realizado em João Pessoa para seu reingresso no Partido Socialista Brasileiro

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB) reprovou 
as contas de 2017 da pre-
feitura de Pitimbu, em ses-
são ordinária por telecon-
ferência, que aconteceu na 
última quarta-feira). Entre 
as principais irregularida-
des está a não aplicação mí-
nima de 60% dos recursos 
do Fundeb com o Magisté-
rio, baixo índice de reco-
lhimento previdenciário e 
falta de comprovação em 
conciliações bancárias no 
montante de R$ 193.267,45. 
O então prefeito, Leonar-
do José Barbalho Carnei-
ro, deverá ressarcir o valor  
no prazo de 60 dias. 

No voto, o relator do 
processo, conselheiro Ar-
nóbio Alves Viana, desta-
cou que nos autos ficaram 
evidenciados o descontro-
le da gestão e a falta de pla-
nejamento, tendo em vis-
ta um déficit orçamentário 
em torno de R$ 7 milhões 
e financeiro na ordem de 
R$ 10 milhões. Ele obser-
vou ainda que o gestor re-
colheu apenas 11,33% dos 
recursos obrigatórios em 
contribuições previdenciá-
rias. No entanto, os gastos 
em contratações de servi-
dores sem concurso públi-
co chegam ao dobro dos 
efetivos. 

Fotos: Roberto Guedes

Ex-gestor de Pitimbu terá que devolver R$ 193 mil
TCE rEprova ConTas

Contas aprovadas 
O Pleno do TCE-PB apro-

vou as contas da prefeitu-
ra de Duas Estradas, rela-
tivas ao exercício de 2020, 
processo que teve como re-
lator o conselheiro substi-
tuto Oscar Mamede San-
tiago Melo. Em seu voto, 
ele destacou não haver ir-
regularidades, ensejando 
assim a aprovação das con-
tas, à unanimidade, sem 
qualquer ressalva, inclusi-
ve com a manifestação oral 
da procuradora Sheyla Bar-
reto Braga de Queiroz.

O conselheiro André 
Carlo Torres lembrou a efi-
ciência da gestora de Duas 

Estradas, prefeita Joyce Re-
nally Félix Nunes, que teve 
suas contas aprovadas nos 
exercícios de 2017, 2018 e 
2019. O Pleno do TCE-PB 
aprovou também as contas 
da prefeitura de Puxinanã, 
relativas a 2019, sob a rela-
toria do conselheiro Renato 
Sérgio Santiago Melo.

Recursos
Após analisar Recurso 

de Reconsideração interpos-
to pela ex-prefeita de Ara-
runa, Wilma Targino Ma-
ranhão, sobre as contas de 
2016, a Corte emitiu novo 
parecer, agora pela aprova-
ção da Prestação de Contas 

do município, inclusive com 
desconstituição de débito e 
redução de multas.

Sessão da 1ª Câmara
Já em sessão realizada 

ontem, a 1ª Câmara do TCE 
aprovou as contas de 2020 
das Câmaras Municipais de 
Cabaceiras e Boa Vista, e jul-
gou regular o processo se-
letivo promovido pela De-
fensoria Pública da Paraíba. 
Foram apreciados na pauta 
de julgamento 61 processos.

O Colegiado deu pro-
vimento parcial a uma de-
núncia formulada contra a 
Enlur - Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-

bana de João Pessoa (proc. 
06300/21), referente a resci-
sões contratuais realizadas 
pela autarquia, passíveis de 
prejuízos aos interesses pú-
blicos, seguindo o parecer 
do Ministério Público.

Na decisão, o órgão fra-
cionário pontuou reco-
mendações e fixou multa 
ao superintendente do ór-
gão, Ricardo Jose Veloso. “O 
gestor deve observar as re-
comendações, no que diz 
respeito à manutenção e à 
continuidade dos serviços 
públicos essenciais”, obser-
vou o relator, conselheiro 
Antônio Gomes.   

Defensoria Pública
A Primeira Câmara apre-

ciou e decidiu julgar impro-
cedente uma Representação 
do Ministério Público jun-
to ao TCE (proc. 07763/21), 
acerca da realização de um 
Processo Seletivo Simplifi-
cado para preenchimento 
de cargos temporários no 
âmbito da Defensoria Públi-
ca do Estado. Os conselhei-
ros entenderam que o certa-
me atendeu a uma situação 
específica, excepcional, em 
relação a convênios com re-
cursos federais para progra-
mas sociais.

A Câmara apreciou ain-
da uma Inspeção Especial 

no setor de Pessoal, reali-
zada ainda na gestão da 
ex-prefeita municipal de 
Patos, Francisca Gomes 
Araújo Mota, referente à 
contratação de servidores 
sem concurso, por tempo 
determinado. Os conselhei-
ros decidiram fixar multa à 
então prefeita, diante dos 
fatos levantados, e encami-
nhar a decisão para o pro-
cesso de acompanhamen-
to da gestão atual, visando 
averiguar a permanência 
das inconformidades.

A sessão do Tribunal de Contas, de forma remota, foi presidida pelo conselheiro Fernando Catão

Foto: TCE-PB
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O ataque da Rússia à Ucrânia 
e os reflexos no resto do mundo

GUERRA no lEstE EURopEU

Abaixo, o presidente 
norte-americano Joe 
Biden reunido com o 
Conselho de Segurança 
Nacional para discutir 
as reações ao ataque 
da Rússia à Ucrânia. 
Ainda ontem, o 
presidente anunciou 
sanções aos russos

A Rússia atacou a Ucrânia on-
tem com bombardeios contra al-
vos militares em Kiev, Kharkiv e 
outras cidades no centro e no les-
te depois de o presidente Vladimir 
Putin ter autorizado uma operação 
militar nos enclaves separatistas do 
leste do país, segundo o Ministério 
da Defesa da Rússia. Foram regis-
tradas explosões ainda nas cidades 
portuárias de Kiev e Mariupol. No 
começo da manhã, no horário local, 
sirenes antiaéreas soaram nas cida-
des de Kiev e Lviv, numa cena rara 
na Europa desde o fim da 2ª Guerra. 
Ao fim do dia, o presidente da Ucrâ-
nia, Volodymyr Zelensky, anunciou 
a morte de pelo menos 137 cidadãos.

Em uma mensagem televisio-
nada, Putin anunciou sua decisão 
e prometeu retaliação a quem in-
terferir na operação russa na Ucrâ-
nia. Na mensagem, o líder russo, 
que justificou sua decisão por um 
pedido de ajuda dos separatistas 
pró-russos e pela política agressi-
va da Otan com Moscou, também 
pediu que os militares ucranianos 
“deponham as armas”. “Qualquer 
um que tente interferir conosco, 
ou mais ainda, criar ameaças para 
nosso país e nosso povo, deve sa-

ber que a resposta da Rússia será 
imediata e o levará a consequên-
cias como você nunca experimen-
tou em sua história.”

Putin classificou sua operação 
como um ataque aos “nazistas” na 
Ucrânia, assim como a rejeição da 
ordem mundial liderada pelos EUA. 
Segundo ele, a aspiração da Ucrâ-
nia de ingressar na Otan representa 
uma ameaça terrível para a Rússia. 
Ele evocou o bombardeio da Otan à 
Iugoslávia em 1999 e a invasão do Ira-
que pelos EUA em 2003 para deixar 
claro que via o Ocidente como moral-
mente falido. “Durante 30 anos, ten-
tamos deliberada e pacientemente 
chegar a um acordo com os países da 
Otan sobre segurança igual e indivi-
sível na Europa”, disse Putin.

“Tomei a decisão de realizar 
uma operação militar especial”, 
disse Putin. “Seu objetivo será de-
fender as pessoas que há oito anos 
sofrem perseguição e genocídio 
pelo regime de Kiev. Para isso, visa-
remos a desmilitarização e desna-
zificação da Ucrânia, assim como 
levar ao tribunal aqueles que co-
meteram vários crimes sangren-
tos contra civis, incluindo cidadãos 
da Federação Russa. Nossos planos 
não incluem a ocupação do territó-
rio ucraniano.”

O presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, anunciou ontem 
uma nova leva de sanções à Rússia 
pela invasão da Ucrânia na última 
madrugada. “Por semanas nós ví-
nhamos alertados que isso podia 
acontecer”, disse Biden. “Putin é o 
agressor. Putin escolheu essa guer-
ra. E agora ele e seu país vão sofrer 
as consequências”, disse em discur-
so na Casa Branca.

Na terça-feira, após Vladimir 
Putin reconhecer dois territórios 
na Ucrânia como estados inde-
pendentes, Biden havia anuncia-
do o que chamou de “primeira 
parcela” da resposta americana ao 
Kremlin, com sanções a dois ban-
cos russos, membros da oligarquia, 
além de vetar o acesso russo ao fi-
nanciamento de sua dívida sobe-
rana. Ontem, o americano ampliou 
as sanções.

As sanções atingem outros qua-
tro bancos russos e adicionam no-
vos nomes de membros da elite 
russa próximos ao Kremlin ao blo-
queio dos EUA. Outros bancos alvo 
do bloqueio americano que somam 
US$ 1 trilhão em ativos.

“Projetamos propositadamente 
essas sanções para maximizar um 
efeito de longo prazo na Rússia e 
minimizar o impacto sobre os Esta-
dos Unidos e nossos aliados. Quero 
ser claro, os Estados Unidos não es-
tão fazendo isso sozinhos. Duran-
te meses, construímos uma coali-
zão de parceiros que representam 
bem mais da metade da economia 
global”, afirmou Biden.

“Vamos limitar a capacidade da 
Rússia de fazer negócios em dóla-
res, euros, libras. Vamos interrom-
per a capacidade de financiamento 
e de crescimento das forças arma-
das russas. Nós vamos prejudicar 
sua capacidade de competir na eco-
nomia de alta tecnologia do século 
21”, prometeu Biden.

Durante o último mês, com a 
escalada na situação no leste eu-
ropeu, a Casa Branca vem amea-
çando a imposição de duras e as-
sertivas sanções econômicas. As 
promessas, no entanto, não evita-
ram a invasão.

Desde a anexação da Crimeia, 
Putin vem preparando a econo-
mia do país para resistir à pressão 
econômica internacional. O líder 
russo acumulou reservas monetá-
rias e diminuiu o uso de dólares, 

o que desafia a estratégia de euro-
peus e americanos de tentar fazer o 
Kremlin pagar um preço alto pela 
ação na Ucrânia desta vez.

“Ninguém esperava que as san-
ções prevenissem isso de aconte-
cer”, justificou Biden, ao ser questio-
nado sobre a eficácia das sanções. 
“As sanções excedem qualquer coi-
sa que já tenha sido feito. São san-
ções profundas. Vamos conversar 
daqui a um mês e pouco para ver 
se estão funcionando”, disse Biden 
a jornalistas. Biden não respondeu 
a pergunta de jornalista da CNN 
americana sobre sancionar Putin 
diretamente.

“Alguns dos impactos de nos-
sas ações virão com o tempo, à me-
dida que esprememos o acesso dos 
russos a finanças e tecnologia para 
setores estratégicos de sua econo-
mia e a maior capacidade indus-
trial nos próximos anos”, afirmou 
Biden. Mas não deixou de dizer que 
a opção “está na mesa”.

Biden afirmou que não há pla-
nos de conversar com Putin no mo-
mento. Havia a possibilidade de 
uma cúpula entre os dois presiden-
tes após um encontro entre o secre-
tário de Estado americano, Antony 
Blinken, e o chanceler russo, Ser-
guei Lavrov, nesta semana. Mas o 
encontro foi cancelado e a cúpula 
descartada.

Antes do discurso, Biden teve 
uma reunião virtual com os de-
mais líderes que compõem o G-7. 
Aos americanos, ele prometeu que 
o país continuará a agir de manei-
ra coordenada com os parceiros e 
disse que Putin será um pária no 
cenário internacional. “Qualquer 
nação que se oponha à agressão da 
Rússia contra a Ucrânia será man-
chada por associação”, disse Biden.

Agência Estado

Beatriz Bulla e Gabriel Bueno da Costa

O Reino Unido também divul-
gou novas medidas visando bancos, 
membros do círculo íntimo de Putin e 
bilionários. O primeiro-ministro Bo-
ris Johnson disse ao Parlamento que 
os líderes concordaram em trabalhar 
juntos para “maximizar o preço eco-
nômico” que Putin pagará.

Exclusão do Swift
As novas sanções, no entanto, não 

abarcam um pedido direto da Ucrâ-
nia. O presidente americano infor-
mou que, por enquanto, não pretende 
remover a Rússia do Swift, uma rede 
que conecta milhares de instituições 
financeiras em todo o mundo.

Segundo ele, a remoção não é a 
direção que o resto da Europa quer 
seguir neste momento. “As sanções 
que propusemos a todos os seus ban-
cos são de igual importância, talvez 
com mais consequências do que o 
Swift”, disse.

Resposta
Biden reafirmou durante a cole-

tiva que os Estados Unidos não en-
viarão tropas à Ucrânia, mas disse 
que o país defenderá Kiev, “se ne-
cessário”, sem fornecer mais de-

talhes. O presidente americano 
anunciou que está enviando mais 
tropas para a Polônia. “Essa agres-
são não pode passar sem resposta”, 
assegurou Biden.

“A Otan convocará uma cúpula. 

Estaremos lá para reunir os líderes de 
30 nações aliadas e parceiros próxi-
mos para afirmar nossa solidarieda-
de e mapear os próximos passos que 
daremos para fortalecer ainda mais 
todos os aspectos de nossa aliança”, 
disse Biden.

O presidente garantiu que os Esta-
dos Unidos estavam preparados caso 
sofressem ataques cibernéticos vin-
dos da Rússia. “Durante meses, traba-
lhamos em estreita colaboração com o 
setor privado para fortalecer suas de-
fesas cibernéticas e aprimorar nossa 
capacidade de responder aos cibera-
taques russos também.”

As autoridades americanas te-
mem que, com a piora da situação, 
empresas, bancos e infraestruturas 
críticas do país sofram ataques. A 
Ucrânia relatou problemas ciberné-
ticos e instabilidades em sites do go-
verno horas antes da completa inva-
são russa de ontem.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) desautorizou ontem o vice 
Hamilton Mourão (PRTB) por 
ter se manifestado sobre a inva-
são da Ucrânia pela Rússia. Mais 
cedo, Mourão disse que o Brasil 
respeita a soberania da Ucrânia. 
“Quem fala dessa questão chama-
se Jair Messias Bolsonaro. Mais 
ninguém fala. Quem está falando, 
está dando peruada naquilo que 
não lhe compete”, criticou o presi-
dente em transmissão ao vivo pe-
las redes sociais.

Bolsonaro disse, ainda, que 
“nas próximas horas” fará uma 
reunião para analisar a situa-

ção. “O artigo 84 da Constituição 
diz que quem fala sobre esse as-
sunto é o presidente. Com todo 
respeito a essa pessoa que fa-
lou isso, e eu vi a imagem, falou 
mesmo, está falando algo que 
não deve. Não é de competên-
cia dela, é de competência nos-
sa”, afirmou Bolsonaro.

“Brasil não está neutro”
Em conversa com jornalistas, 

na manhã de ontem, Mourão ne-
gou que o Brasil não tenha toma-
do posição sobre o conflito. “O 
Brasil não está neutro. O Brasil 
deixou muito claro que ele respei-
ta a soberania da Ucrânia. Então, 
o Brasil não concorda com uma 
invasão do território ucraniano. 

Isso é uma realidade”, destacou o 
vice-presidente.

Ao longo do dia, porém, Bolso-
naro evitou criticar a Rússia pelos 
ataques. Na transmissão ao vivo, 
ele disse que é “da paz” e desta-
cou o diálogo com o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, a quem 
visitou na semana passada.

“Nós somos da paz, nós quere-
mos a paz. Viajamos para a Rús-
sia, fizemos um contato excep-
cional com o presidente Putin, 
acertamos a questão de fertilizan-
tes para o Brasil. Somos depen-
dentes de fertilizantes da Rússia, 
Bielorrússia e grande parte desses 
países. O país mais importante do 
mundo se chama Brasil e eu sou 
presidente do Brasil”, disse.

 Milhares de moradores de Kiev 
começaram a deixar a capital da 
Ucrânia ontem, após a Rússia ini-
ciar a invasão a várias partes do 
país. A capital começa a viver um 
caos. Há imagens de enormes con-
gestionamentos se formando, espe-
cialmente nos corredores de acesso 
às saídas da cidade.

Há filas nos postos de combus-
tíveis e vários deles já não têm mais 
gasolina para vender. Muitos mo-
radores também estão percorrendo 
os supermercados, tentando com-
prar mantimentos. Há milhares de 
pessoas lotando estações de ônibus 
e trens do metrô, a maioria com ba-
gagem nas mãos, tentando deixar a 
capital ucraniana.

O ministro das Relações Exte-
riores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, 
acusou Vladimir Putin de iniciar 
uma “invasão em grande escala” 
contra seu país. “Cidades ucrania-
nas pacíficas estão sob ataque”, tui-
tou. Contrariando as imagens cap-

tadas em solo ucraniano, Kuleba 
também afirmou que “ninguém 
está fugindo”.

Pelo menos duas explosões fo-
ram ouvidas na capital. Um pouco 
depois, as sirenes para alertar para 
bombardeios ressoaram no centro 
da capital. Os moradores correram 
para as estações subterrâneas do 
trem em busca de abrigo.

O Ministério da Infraestrutura 

da Ucrânia anunciou o fechamen-
to do espaço aéreo do país “por cau-
sa do alto risco de segurança”, inter-
rompendo o tráfego civil logo após a 
meia-noite. A Rússia afirma ter feito 
uma primeira ofensiva contra alvos 
militares em Kiev, Kharkiv e outras 
cidades no centro e no leste do país.

O Ministério da Defesa russo 
garante ter destruído a capacida-
de de defesa antiaérea da Ucrânia, 
bem como parte de seus jatos na 
operação e negou que seus militares 
estivessem realizando ataques con-
tra cidades ucranianas. “Armas de 
alta precisão estão tornando inope-
rantes a infraestrutura militar do 
Exército ucraniano, sistemas de de-
fesa aérea, pistas e jatos das forças 
aéreas”, disse a pasta.

Os ucranianos dizem ter derru-
bados cinco caças russos e um he-
licóptero durante os bombardeios, 
o que Moscou negou.

O presidente ucraniano Volod-
mir Zenlenski pediu calma e ado-
tou lei marcial - quando regras 
militares substituem as leis civis 
comuns de um país.

Putin: “Ataque a nazistas”  

Joe Biden amplia sanções

Bolsonaro desautoriza o vice Mourão

Milhares de pessoas tentam deixar Kiev

Agência Estado

Lauriberto Pompeu 
Agência Estado
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 O primeiro-ministro do Rei-
no Unido, Boris Johnson, anun-
ciou no Parlamento britânico 
o novo pacote de sanções que 
será aplicado contra a Rússia, 
após o presidente Vladimir Pu-
tin iniciar um ataque militar so-
bre a Ucrânia. Entre as medidas, 
o Reino Unido vai excluir com-
pletamente os bancos russos do 
sistema financeiro britânico, im-
pedir que companhias russas 
levantem capital em Londres e 
impor sanções a mais de 100 “in-
divíduos e entidades”.

Mais especificamente, John-
son informou que todos os ati-
vos do banco VTB serão congela-
dos e a empresa estatal do setor 
aéreo Aeroflot, banida. Também 
serão banidas novas exportações 
de componentes de alta tecno-
logia à Rússia. “Fico satisfeito 
em dizer que medidas simila-
res serão adotadas pelos Estados 
Unidos”, disse Johnson, cujo go-
verno definiu as sanções após re-
união com líderes do Grupo dos 
Sete (G7).

Para o premiê britânico, as 
últimas ações de Putin mostram 
que o presidente russo tinha in-
tenção de invadir a Ucrânia in-
dependentemente do que os alia-
dos ocidentais fizessem. “Vimos 
hoje quem de fato é Vladimir Pu-
tin. É um agressor sanguinário 
que acredita em conquista impe-
rial”, criticou Johnson. 

Agressão
O Conselho Europeu con-

cordou em medidas para impor 
“severas” consequências à Rús-
sia pelo que chamou de “agres-
são militar não provocada e in-
justificada contra a Ucrânia”. Em 
comunicado sobre as conclusões 
da reunião de líderes da União 
Europeia, o documento aponta 
que as sanções atingirão os se-
tores de transporte, finanças e 
energia russas. Além disso, as 
restrições irão envolver contro-
les de exportações e política de 
vistos, também abrangendo in-
divíduos.

O comunicado diz ainda que 
o Conselho Europeu também 
condena a participação de Bela-
rus nos ataques à Ucrânia, e que 
parte do pacote de medidas tam-
bém será aplicado ao país. 

Tropas
O presidente Joe Biden 
reafirmou que os EUA 

não enviarão soldados à 
Ucrânia, mesmo 

garantindo que o país 
defenderá Kiev, 
“se necessário”

Tecnologia
O governo norte-

americano trabalha 
há meses, segundo 

Biden, para responder 
a possíveis ataques 

cibernéticos efetuados 
pelos russos

Caos
Moradores da 

capital têm lotado 
supermercados em 

busca de mantimentos 
e alguns postos de 

combustíveis já não têm 
mais gasolina 

Restrições
O Conselho Europeu, 

reunido ontem, 
concordou em impor 

sanções severas à 
Rússia que afetarão 

setores como transporte, 
finanças e energia

“Putin é o 
agressor. E 
agora ele e 
seu país vão 
sofrer as 
consequências

Joe Biden

n 

Em várias 
partes do 
mundo, 
cidadãos 
foram às ruas 
condenar 
a invasão à 
Ucrânia 

A Embaixada dos Estados Uni-
dos em Brasília cobrou que o go-
verno brasileiro condene expres-
samente a invasão da Ucrânia pela 
Rússia. A mensagem faz parte de 
um esforço de Washington. Os EUA 
esperam uma adesão brasileira à re-
solução que propuseram no Conse-
lho de Segurança da ONU contra a 
Rússia, mas o encarregado de ne-
gócios, Douglas Koneff, evitou dar 
certeza de que o Brasil vai endos-
sar o texto.

“Qualquer declaração que con-
dene as ações russas, como viola-
ções do direito internacional e da 
carta das Nações Unidas, ajuda e é 
bem-vinda. Um pedido de desesca-
lada das hostilidades ao povo ucra-
niano e de retirada das tropas são 
passos importantes para todos os 
países”, disse o atual chefe da diplo-
macia norte-americana em Brasília. 
“O Brasil é um país importante, tem 
assento no Conselho de Segurança. 
A voz do Brasil importa. “

Segundo Koneff, as delegações 
em Nova York estão em linha dire-
ta com suas capitais e em constan-

te contato com demais diplomatas 
nos corredores da sede das Na-
ções Unidas. Ele disse que também 
vem mantendo conversas frequen-
tes com o Itamaraty em Brasília. O 
diplomata disse há diálogo “inten-
so” e que a resolução será forte e vai 
condenar a invasão russa à Ucrânia.

“É importante que todos os paí-
ses democráticos estejam unidos e 
firmes condenando as ações russas 
contra a Ucrânia”, limitou-se a di-
zer Koneff. Mais cedo, o Itamaraty 
divulgou uma nota em linguagem 
diplomática expressando “preo-
cupação”, mas que não usa termos 
mais duros.

O responsável pela embaixada 
dos EUA esquivou-se de respon-
der se o presidente Joe Biden con-
siderava telefonar a Bolsonaro na 
tentativa de trazê-lo para o lado oci-
dental e convencê-lo a se opor enfa-
ticamente ao presidente russo, Vla-
dimir Putin, de quem se aproximou 
politicamente.

“Putin rejeitou todos os esforços 
diplomáticos de boa-fé. Se tem algo 
que o Brasil apoia é a diplomacia, é 
um princípio fundamental das re-
lações exteriores brasileiras. Putin 
violou todas as tentativas diplomá-

ticas. Ele lançou uma ofensiva mili-
tar não provocada contra a Ucrânia 
e dá sinais de que continuará. Va-
mos trabalhar com todos os nossos 
aliados para evitar que a situação 
piore”, afirmou Koneff.

Até agora, Bolsonaro não foi 
além da nota diplomática e evitou, 
durante compromissos públicos, 
abordar o tema do conflito provo-
cado pela Rússia. Em visita de Es-
tado a Moscou, Bolsonaro manifes-
tou solidariedade ao país anfitrião.

A diplomacia norte-americana 
tentou convencer Bolsonaro a não 
viajar a Moscou, mas o presidente 
brasileiro reagiu dizendo que se 
Biden o convidasse iria a Washin-
gton. Bolsonaro tem se queixado 
da Casa Branca, dizendo que Bi-
den aparenta não ter tempo para 
recebê-lo.

Segundo Koneff, nas semanas 
antes da invasão russa houve “com-
partilhamento sem precedentes de 
informações de inteligência”, por 
parte dos EUA, com todos seus alia-
dos e membros do Conselho de Se-
gurança, do qual o Brasil faz par-
te. Ele não quis declinar o teor das 
informações repassadas ao Palácio 
do Planalto.

Americanos cobram declaração do Brasil
Felipe Frazão 
Agência Estado

Johnson: “Putin 
é um agressor 
sanguinário” 
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Recursos
Os recursos gerados 

pela cobrança da 
contribuição serão 
distribuídos para 

União, estados, Distrito 
Federal e municípios e 
a ideia é que financiem 

políticas sociais

O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), anu-
lou ontem a quebra do sigi-
lo telemático do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) decreta-
da pela CPI da Covid. Mo-
raes confirmou a decisão 
liminar dada por ele em 
novembro do ano passado 
e suspendeu em definitivo 
a validade da medida. 

A devassa foi aprovada 
pela comissão parlamen-
tar antes do encerramento 
dos trabalhos e depois que 
o presidente divulgou in-
formação falsa em sua live 
semanal associando a va-
cina contra a Covid-19 ao 
risco de infecção pelo ví-
rus da Aids.

Em seu despacho, Mo-

raes disse que os dados 
obtidos não poderiam ser 
aproveitados, já que a CPI 
foi encerrada.

“Não se mostra razoá-
vel a adoção de medida que 
não comporta aproveita-
mento no procedimento 
pelo simples fato de seu 
encerramento simultâneo. 
Não se vê, portanto, utili-
dade na obtenção pela Co-
missão Parlamentar das 
informações e dos dados 
requisitados para fins de 
investigação ou instru-
ção probatória já encerra-
da e que sequer poderão 
ser acessadas pelos seus 
membros”, escreveu.

Além disso, na avalia-
ção do ministro, a declara-
ção falsa do presidente não 
está diretamente relaciona-
da ao objeto da investiga-
ção parlamentar e, para se 

debruçar sobre o tema, os 
senadores precisariam ter 
ampliado o escopo de atua-
ção da CPI.

Moraes observou que a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) tem meios 
próprios para acessar os 
dados caso julgue necessá-
rio. A fala do presidente já é 
objeto de inquérito no STF.

A cúpula da CPI da Co-
vid chegou a entrar com 
um recurso para tentar 
derrubar a liminar de Mo-
raes. A comissão argumen-
tou que o requerimento foi 
aprovado quando as inves-
tigações ainda estavam em 
curso e que a medida ‘in-
tegra-se organicamente’ 
ao relatório final produzi-
do pelos senadores. O do-
cumento sugere o indicia-
mento do presidente por 
nove crimes.

A Câmara terminou on-
tem a análise dos destaques 
ao projeto de lei que legaliza 
cassinos, jogo do bicho e bin-
gos no país. Os deputados re-
jeitaram todas as sugestões 
de mudança ao texto-base 
aprovado na madrugada de 
ontem. A regulamentação 
dos jogos de azar vai agora 
para o Senado.

Na aprovação do texto
-base, foram 246 votos favo-
ráveis, 202 contrários e três 
abstenções. A bancada evan-
gélica, contrária aos jogos de 
azar, não conseguiu adiar a 
análise da matéria, que con-
tou com o apoio do presiden-
te da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL).

O projeto rachou a base 
aliada do presidente Jair Bol-
sonaro. Logo que o plenário 
iniciou a análise do projeto, 
ainda na quarta-feira (23), o 
deputado Sóstenes Caval-
cante (União Brasil-RJ), pre-
sidente da Frente Parlamen-
tar Evangélica, apresentou 
requerimento para retirada 
do texto da pauta, mas o pe-
dido foi rejeitado.

A liderança do governo 
e o PL, partido de Bolsona-
ro, liberaram o voto de suas 
bancadas. Principal legen-
da do Centrão, o PP orien-
tou pela aprovação do texto; 
Republicanos, ligado à Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
pediu que os deputados re-
jeitassem o projeto.

De olho no eleitorado 
evangélico neste ano em que 
disputará a reeleição, Bol-
sonaro afirmou que vetará 
o projeto. Em entrevista à 
Rádio Viva FM, do Espíri-
to Santo, em 17 de janeiro, o 
presidente afirmou que os jo-
gos de azar não são bem-vin-
dos no Brasil. Disse, porém, 
que os parlamentares podem 
derrubar o seu veto.

O relator do projeto, de-
putado Felipe Carreras (PSB
-PE), estabeleceu a criação de 
uma Cide-Jogos, com alíquo-
ta fixa de 17% sobre a opera-

ção das apostas. Além dis-
so, a incidência de Imposto 
de Renda (IR) é de 20% so-
bre prêmios de R$ 10 mil ou 
mais.

Recursos
Os recursos gerados pela 

cobrança da contribuição se-
rão distribuídos para União, 
estados, Distrito Federal e 
municípios e a ideia é que 
financiem políticas sociais, 
incluindo reconstrução de 
áreas de risco e prevenção 
de desastres naturais. A in-
cidência do IR, por sua vez, 
será sobre o ganho líquido, 
ou seja, o valor do prêmio 
deduzido do valor pago para 
fazer a aposta. O relator de-
terminou que o imposto será 
retido na fonte pela entidade 
operadora.

Carreras também estabe-
leceu que os jogos de azar se-
rão regulados e supervisio-
nados pela União, por meio 
de um “órgão regulador e 
supervisor federal”, defini-
do por lei. Para operar, os es-
tabelecimentos precisarão de 
licença. Será criada, ainda, 
uma lista de registros proi-
bidos, espécie de banco de 
dados com jogadores impe-
didos de apostar.

Supremo anula quebra de sigilo 
de Bolsonaro pela CPI da Covid

decisão em definitivo

Deputados rejeitaram todas as sugestões de mudança no texto-base, que será enviado ao Senado para votação

Câmara conclui PL dos jogos de azar
legalização no país

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ) negou o pedi-
do de mandado de seguran-
ça feito pelo ex-governador 
do Rio, Wilson Witzel, para 
a suspensão da sua conde-
nação pelo Tribunal Espe-
cial Misto. O desembargador 
Luiz Felipe Francisco, que foi 
relator do pedido de liminar, 
não aceitou também a solici-
tação de Witzel para retomar 
o cargo de governador.

O magistrado nem che-
gou a analisar o mérito por 
considerar o pedido extinto 
já que foi apresentado fora 
do prazo. Conforme a legis-

lação, o documento teria que 
ser encaminhado em até 120 
dias. No entanto, foi encami-
nhado no dia 18 de fevereiro, 
tempo superior, se conside-
rada data de publicação no 
Diário de Justiça Eletrônico 
da condenação de Witzel em 
13 de maio de 2021.

“No caso dos autos, sem 
muitas delongas, verdade é 
que se encontra esgotado o 
prazo do impetrante para 
a propositura do presente 
writ, posto que a impetração 
aconteceu em 18/02/2022, ou 
seja, 281 (duzentos e oitenta 
e um) dias após a ciência do 
Ato impugnado, que ocor-
reu em 13/05/2021”, apon-
tou o desembargador no seu 
despacho.

No pedido, Witzel ques-
tionava a suspeição e incom-
petência do juiz da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio de 
Janeiro, Marcelo Bretas, que 
tinha sido afastado da con-
dução de processos investi-
gatórios que levaram ao seu 
impeachment.

“Bom que se ressalte que 
a tramitação e julgamento do 
processo de impeachment se 
deu por avaliação política, 
pela ocorrência de crime de 
responsabilidade, não con-
duzida pelo Juízo da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio de 
Janeiro, mas, sim, por Órgão 
Colegiado constituído para 
este fim, nos estritos termos 
do art. 78, § 3º, da Lei nº Lei 
1.079/1950, inexistindo viola-

ção aos paradigmas de con-
troles apontados, uma vez 
que o Juízo Natural para o 
processo e julgamento de cri-
me de responsabilidade pra-
ticado por Governador de Es-
tado, é do Tribunal Especial 
Misto”, apontou.

Iander Porcella e Izael Pereira 
Agência Estado

Rayssa Motta 
Rayssa Motta

Na madrugada de ontem, o projeto sobre os jogos de azar foi aprovado por 246 votos a favor, 202 contrários e três abstenções

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil.

rio de janeiro

Justiça nega volta  de Witzel ao cargo
Cristina Indio do Brasil 
Agência Brasil

n 

O magistrado 
nem chegou 
a analisar o 
mérito por 
considerar o 
pedido extinto, 
já que foi 
apresentado 
fora do prazo. 

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), autorizou o ex-go-
vernador de São Paulo (1979-
1982), ex-prefeito paulistano 
(1969-1971; 1993-1996) e ex-de-
putado federal Paulo Maluf 
a cumprir pena em liberda-
de condicional. Aos 90 anos, 
ele está internado no Hospital 
Vila Nova Star, na Zona Sul 
da capital paulista, após tes-
tar positivo para a Covid-19.

Em sua decisão, Fachin re-
conheceu que, pelos critérios 
definidos em lei, Maluf está 
habilitado para pedir a pro-
gressão do regime. O minis-
tro também levou em consi-
deração o quadro de saúde 
do ex-governador. De acordo 
com a assessoria do político, 

ele deve receber alta médica 
até o final da semana. Maluf 
já havia sido internado ou-
tras vezes com um quadro de 
pneumonia.

O ex-governador foi con-
denado pelo STF em duas 
ações penais: por lavagem 
de dinheiro desviado da pre-
feitura e por caixa dois na 
campanha para a Câmara 
dos Deputados em 2010. Per-
sonagem marcante na vida 
política desde os anos 1960, 
Maluf ficou preso em regime 
fechado no Complexo Peni-
tenciário da Papuda, em Bra-
sília, entre dezembro de 2017 
e abril de 2018. Por decisão do 
ministro Dias Toffoli, passou 
a cumprir a primeira pena em 
casa. Quando veio a segunda 
condenação, em 2019, o regi-
me fixado já foi o domiciliar. 
Em maio do ano passado, a 

defesa apresentou laudo psi-
quátrico que aponta quadro 
de demência por Doença de 
Alzheimer.

Edson Fachin concede liberdade 
condicional para Paulo Maluf

progressão de  regime

Punição
O ex-governador foi 

condenado pelo STF em 
duas ações penais: por 
lavagem de dinheiro 

desviado da prefeitura 
e por caixa dois na 
campanha para a 

Câmara dos Deputados 
em 2010

Rayssa Motta 
Agência Estado
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Ocliente deve ser, sem dúvidas, o principal 
foco de atenção para um negócio. E 
quando pensamos em resultados, a 

fidelização de uma determinada clientela 
aparece como a principal meta a ser alcançada. 

Qualquer negócio de sucesso tem a garantia 
que um determinado público sempre voltará 
a consumir o seu produto ou serviço e, a partir 
disso, é que vem a busca por aperfeiçoamentos 
a fim de alcançar mais e mais pessoas.

Hoje, a lealdade do cliente é a principal 
preocupação dos executivos de empresas 
de produtos de consumo e dos varejistas. 
Num mercado extremamente competitivo, as 
empresas que conseguem atrair a atenção e, 
mais que isso, conquistar os corações e mentes 
dos consumidores garante uma vantagem em 
relação aos seus concorrentes.

Uma pesquisa global realizada com mais 
de 18 mil pessoas, envolvendo 836 brasileiros, 
abordou o quanto as pessoas são leais a um 
produto ou uma marca. Nesse levantamento, 
95% dos brasileiros entrevistados afirmaram 
que provavelmente recomendariam aos seus 
amigos e familiares a marca de preferência. 
Outros 74% escreveriam comentários positivos 
de produtos e marcas na internet. 

A internet inclusive é um fator gerador de 
fidelização muito forte. O engajamento gerado 
nas redes amplifica o boa e velha propaganda 
boca-a-boca exponencialmente.

Em relação a quais as causas e motivos 
geradores dessa lealdade, a pesquisa revelou 
que o custo-benefício com 75%, o atendimento e 
experiência de compra com 72% e a segurança 
e privacidade dos dados com 67%, são os 
fatores mais citados pelas pessoas. 

Mais do que o cliente fiel, a lealdade a uma 
marca ou produto não está condicionada a 
benefícios. Mesmo que eventualmente os preços 
estejam mais altos, ou aconteça alguma falha 
no atendimento, o cliente leal permanece com 
seu vínculo, que também costuma ser de longo 
prazo.

Desta forma o caminho a percorrer passa 
obrigatoriamente pela fidelização para aí ir em 
busca da lealdade e, para isso, é necessário 
estar sempre atento aos anseios do consumidor.

Um dos fortes fatores que levam as pessoas 
a se engajarem em uma marca hoje está ligada 
ao propósito da empresa. A pesquisa Global 

Disloyalty revelou 
que, mais do que 
nunca, o impacto 
social gerado pelas 
marcas importa no 
momento de tomada 
de decisão do 
consumidor.

Outra questão que 
pode ajudar muito 
no engajamento dos 
clientes é a forma em 
que ele é recebido e 
tratado. Proporcionar 
uma experiência 
de excelência para 
os seus clientes é 

determinante para que eles se tornem leais à 
marca. As pessoas estão dispostas a pagar 
mais por uma experiência verdadeiramente 
satisfatória. 

Nesse mesmo sentido, a personalização 
do atendimento também é uma arma forte. 
Uma estratégia interessante é tentar criar 
experiências únicas feitas especialmente para 
aquele consumidor.

Existe um longo caminho para que um 
negócio chegue a um nível de aproximação 
com seus clientes ao ponto de estabelecer 
uma relação de lealdade forte e confiável. É 
necessário sempre estar atento às respostas 
explícitas e implícitas que a clientela dá a 
cada vez que faz contato com seus produtos e 
serviços. Acredito que nessa observação está a 
chave para buscar essa relação de confiança.

Um cliente leal é mais que um consumidor, é um 
parceiro do seu negócio que lhe ajudará a levar 
o nome de sua empresa, sem que você precise 
despender recursos extras para isso. 

Ao longo do último tri-
mestre do ano passado, a taxa 
de desemprego na Paraíba 
caiu para 13%, atingindo o 
menor nível desde o começo 
de 2020. Os dados foram di-
vulgados ontem pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) através da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua). Além do re-
sultado trimestral do levan-
tamento, a pesquisa também 
aponta que, em 2021, o esta-
do registrou a terceira menor 
taxa média de desocupação 
do Nordeste. 

As informações da Pnad 
Contínua demonstram que, 
em comparação com o ter-
ceiro trimestre do ano pas-
sado, houve recuo na taxa de 
desemprego na Paraíba. De 
14,5%, o indicador local che-
gou a 13% e, embora acima da 
média nacional (11,1%), este 
registro foi, para a Paraíba, 
o menor desde o quarto tri-
mestre de 2019, quando esta-
va em 12,2%.

 Considerando a popula-
ção empregada no estado, a 
pesquisa levantou que, du-
rante os meses de outubro, 
novembro e dezembro, a taxa 
de ocupação foi de 43,5%, um 
avanço de 0,6 ponto percen-
tual frente aos resultados dos 
meses de julho, agosto e se-
tembro de 2021. Desta forma, 
a parcela da população pa-
raibana que está ocupada so-
mou, no quarto trimestre de 
2021, 1,39 milhão de traba-
lhadores. Em nível nacional, 
a média de pessoas emprega-
das foi de 55,6%.

Com relação ao balanço 
anual divulgado pela Pnad 
Contínua, em 2021, o núme-
ro médio de desempregados 
na Paraíba foi de 236 mil pes-
soas. Esta média é referente a 
14,8% da população, um re-
sultado ligeiramente melhor 
que o de 2020, quando a mé-
dia estadual era de 15%. Este 
registro foi, no entanto, o ter-
ceiro menor do Nordeste, fi-
cando atrás apenas dos esta-
dos do Ceará (onde a média 
foi de 13,4%) e do Piauí, cuja 
desocupação média anual fi-
cou em 13,6%. 

Ocupação
Apesar de o nível de de-

socupação de 2021 ser favo-
rável ao desenvolvimento da 
Paraíba, o nível anual mé-
dio de ocupação no estado 
foi o terceiro menor do país 
(42,8%). Este resultado foi su-
perior ao do Maranhão (es-
tado com níveis de ocupação 
médios de 41,6%) e de Ala-
goas, onde a ocupação che-
gou a 42,3%. Nacionalmen-
te esta média é de 53,2% e, de 
acordo com o IBGE, o cálcu-
lo desta proporção é feito de 
acordo com o número de pes-
soas ocupadas em relação ao 
total das que são considera-
das economicamente ativas 

(14 anos ou mais).
Entre as dez maiores do 

país, a taxa de informalida-
de dos paraibanos chegou a 
52,1% no ano passado. Ocu-
pando a oitava maior posição 
do Brasil, a proporção final de 
2021 superou a média brasi-
leira em 12%. De acordo com 
os dados levantados em 2020, 
houve crescimento de 3,3% no 
indicador. Ainda em compa-
ração com outras unidades da 
Federação, a taxa composta 
de subutilização da força de 
trabalho dos paraibanos fe-
chou 2021 em 38,5%, o quinto 
maior resultado do país. 

Por fim, esta edição da 
Pnad Contínua também de-
monstrou que, no ano passa-
do, o rendimento médio de 
todos os trabalhos efetivos, 
na Paraíba, foi de R$ 1.896. 
Este valor ficou abaixo dos 
R$ 2.651 que compõem a mé-
dia brasileira. Em contrapar-
tida, foi o terceiro maior do 
Nordeste, menor apenas que 
os constatados no Rio Gran-
de do Norte (onde o rendi-
mento médio foi de R$ 2.070) 
e em Sergipe, onde este valor 
foi de R$ 1.945.

R$ 1,9 mil
Rendimento médio 
dos trabalhadores 
do estado no ano 

passado foi abaixo 
do índice no país 

“Uma questão 
que pode ajudar 
no engajamento 
do cliente é a 
forma como 
este é tratado

Fabrício Feitosa

Empreendedorismo
Fabrício Feitosa

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Índice atingiu o menor nível desde o começo de 2020, revela a Pnad Contínua

Desemprego cai para 13% 
no quarto trimestre de 2021

resultado na paraíba

Carol Cassoli 
Especial para A União

placa final 2

Prazo de desconto em IPVA acaba hoje
Na Paraíba, o prazo de pa-

gamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) da placa 
com final 2, com desconto de 
10% na opção da cota única à 
vista deve ser antecipado para 
hoje, devido ao feriado ban-
cário da próxima semana. A 
emissão está disponibilizada 
no link do portal da Sefaz-PB 
(https://www.sefaz.pb.gov.
br/servirtual/ipva/emitir-
dar) ou no portal do Detran
-PB (www.detran.pb.gov.br).

A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) manteve 
a interrupção do atendimen-
to nas agências nos dias 28 de 
fevereiro e 1º de março. Con-
forme legislação, quando hou-
ver feriado bancário, o paga-
mento dos tributos deverá ser 
antecipado para o dia útil que 
anteceder. 

Os contribuintes têm ain-
da outras duas opções para 
pagamento do tributo, mas 
desta vez sem o desconto. O 
parcelamento em três vezes, 
sendo a primeira com venci-
mento também até o dia 25 
de fevereiro. A outra opção é 
o pagamento total do IPVA, 
sem desconto, que deve ser 
pago até o dia 29 de abril. Dú-
vidas na emissão do IPVA po-
dem ser resolvidas por e-mail: 
gerencia.itcd.ipva@sefaz.pb.
gov.br.

Boleto 
Para emitir o boleto do 

IPVA, o proprietário precisa 
ter dados como CPF ou CNPJ 

(Pessoa Jurídica); número da 
placa do veículo e do Rena-
vam. No ato de imprimir apa-
recem duas opções, DAR (Do-

Feriado
Antecipação do 

pagamento ocorre 
por conta da pausa 

no atendimento 
durante o Carnaval 

cumento de Arrecadação) ou 
Ficha de Compensação. Na 
opção DAR, o contribuinte 
somente pagará nas agências 
bancárias oficiais como Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Fe-
deral e o Itaú, enquanto na op-
ção Ficha de Compensação, o 
contribuinte poderá pagar em 
qualquer instituição bancária.

A partir deste mês de fe-
vereiro, o contribuinte terá 
três instituições para pagar o 
IPVA: Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e o banco 
Itaú, além de casas lotéricas; 
ou de forma mais prática no 
mobile banking – aplicativo dis-
ponível pelos três bancos em 

aparelhos móveis como smar-
tphones.

Isenção
As categorias isentas de 

pagar IPVA com placa final 
2, que solicitaram isenção do 
IPVA no ano passado, vão pre-
cisar comprovar a isenção até 
o dia 25 de fevereiro. Será pre-
ciso enviar por e-mail (geren-
cia.itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br) 
ou entregar a documentação 
que atesta a isenção em uma 
repartição fiscal. Para o cida-
dão realizar a comprovação 
via e-mail, basta anexar os do-
cumentos solicitados, em for-
mato de PDF.

Contribuintes têm ainda outras duas opções para pagamento do tributo, mas sem o desconto

Foto: Evandro Pereira

Lealdade do cliente

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 2,02%

R$ 5,105
-0,51%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25
Setembro/2021 1,16

Euro  Comercial

0,94%

R$ 5,712

Libra  Esterlina

1,01%

R$ 6,838
 

Ibovespa

111.436 pts

Selic

Fixado em 2 de 
fevereiro de 2022

10,75%



Com o aval do presidente 
Vladimir Putin, a Rússia deu 
início, na madrugada de on-
tem, a bombardeios na Ucrâ-
nia. E, embora geograficamen-
te afastado do Brasil, o conflito 
pode impactar na realidade 
dos brasileiros através da eco-
nomia. Os resultados do ata-
que russo foram intensos nas 
bolsas de valores mundo afora 
e, no Brasil, não foi diferente. 
Apesar da resposta imediata 
no mercado financeiro, o que 
tem chamado a atenção de es-
pecialistas é a repercussão do 
conflito na economia brasilei-
ra através da possibilidade de 
alta nos preços de commodities 
e do barril de petróleo.

Segundo o Laboratório de 
Inteligência Artificial e Ma-
croeconomia Computacional 
da Universidade Federal da 
Paraíba (Labimec/UFPB), a 
tensão entre Rússia e Ucrânia 
pode se prolongar por meses 
e tende a deixar o mercado 
acionário vulnerável. Entre-
tanto, não é apenas neste sen-
tido que esta crise pode afetar 
a todos. O cientista político 
Augusto Teixeira explica que, 
em uma economia globaliza-
da, com fluxos comerciais e fi-
nanceiros que desconhecem 
fronteiras físicas, uma guerra 
é um evento cujos efeitos di-
ficilmente são limitados aos 
países diretamente envolvi-
dos nos conflitos.

Augusto explica que a Rús-
sia possui imensas reservas de 
gás e petróleo e que sua atua-
ção é decisiva no fornecimen-
to destes produtos para países 
da Europa Ocidental. Com a 
eclosão da guerra, no entan-
to, punições (conhecidas como 
sanções) poderão incluir não 
apenas o setor bancário russo, 
mas também o setor de gás, de 
forma direta ou indireta. 

“Isto tende a impactar o va-
lor do barril de petróleo, pres-
sionando para uma elevação 
dos preços desta commodity 
e de seus derivados. É sem-
pre importante ressaltar que a 
economia global ainda é movi-
da a combustíveis fósseis, por 
isso as ações da Rússia (contra 

e a favor) impactam o mercado 
de energia”, analisa Teixeira.

De acordo com o cientista 
político, para o Brasil, os im-
pactos econômicos poderão 
ser sérios, porque virão alia-
dos ao atual ciclo de altas sus-
tentado no preço do petróleo. 
Para a população, os resulta-
dos seriam sentidos através do 
aumento no preço da gasolina, 
diesel e querosene de aviação. 

Augusto Teixeira destaca 
ainda que há risco de elevação 
de  preços com efeito em casca-
ta. “Tudo demanda energia. A 
elevação dos custos com ener-
gia afeta para cima os preços 
de outros bens e serviços. Pen-
sando em um dos setores mais 
dinâmicos da economia bra-
sileira, o agronegócio, a guer-
ra atual pode provocar abalos 
importantes”. 

O Labimec/UFPB ilustra 
que, mesmo não possuindo 
compras significativas com 
os protagonistas da guerra, as 
mudanças na oferta de commo-
dities (como grãos, por exem-
plo), podem espelhar em toda 
a cadeia e, no fim, resultar no 
aumento do pão consumido 
diariamente por grande par-
te da população. Isto porque o 
valor do petróleo afeta apenas 
o preço de combustíveis, mas 
também interfere na produ-
ção industrial, no agronegócio 
e até mesmo no valor do frete. 

Neste contexto, Teixeira 
enfatiza que, tanto a Ucrânia 
como a Rússia são grandes 
produtoras e exportadoras de 
trigo, matéria-prima do pãozi-
nho e a guerra em curso pode 
provocar problemas no forne-
cimento do produto russo e 
ucraniano através da própria 
guerra ou das sanções. Com 
isso, produtos da cesta de con-
sumo das famílias poderão so-
frer alta nos preços de comer-
cialização e pesarem no bolso 
até mesmo do paraibano.

Além disso, devido ao fato 
de o Brasil ser um grande ex-
portador de fertilizantes pro-
duzidos na Rússia, as sanções 
dos países contrários à inves-
tida poderão prejudicar o flu-
xo comercial com o país, im-
pulsionando a alta no custo 
do agronegócio e prejudican-
do sua competitividade. 
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O diretor executivo de Co-
mercialização e Logística da 
Petrobras, Cláudio Mastel-
la, disse ontem que a compa-
nhia está monitorando a evo-
lução da crise entre a Rússia e 
a Ucrânia que, até o momen-
to, se acha restrita à região. 
Por isso, analisou não ver im-
pacto na segurança de aten-
dimento aos clientes no Bra-
sil, supridos por refinarias no 
país e pela importação de ou-
tras áreas no mundo. 

Com relação aos preços, 
entretanto, Mastella enxer-
ga impacto de elevação muito 
forte na volatilidade dos valo-
res no mercado. “Hoje ocor-
reu um pico que ainda não se 
estabilizou”, disse. “O merca-
do todo está observando o que 
está acontecendo e tentando 
avaliar as consequências da 
crise, a partir dos desdobra-
mentos da situação na Ucrâ-
nia”, acrescentou. 

Rodrigo Costa, diretor exe-
cutivo de Refino e Gás Natu-
ral, acompanhou o posiciona-
mento de Mastella. Ele avaliou 
que a Petrobras está acompa-
nhando todo o movimento da 
nova realidade de suprimen-
tos de gás natural liquefeito 
(GNL) dos Estados Unidos 
para Europa, África e Ásia, 
em razão da crise entre a  Rús-
sia e a Ucrânia, tendo em vis-
ta que parcela significativa do 
gás importado pelo Brasil vem 
dos Estados Unidos. 

Ele disse, porém, que a 
companhia não vê risco na 
movimentação de carga para 
atender os compromissos con-
tratuais. “O que nós vemos, 
sim, é um impacto bastante 
significativo em custos, por-
que a gente já vê movimenta-
ções de precificação de GNL 
voltando a um patamar de 
US$ 300 o barril. Patama-
res extremamente elevados, 
que trazem uma onerosida-
de maior ao custo de regasei-
ficação“.

“A declaração 
fica obrigatória 
não por se 
tratar de um 
MEI, mas por 
ele ter recebido 
rendimentos 
acima do limite 
legal

José Carlos da Fonseca
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preço do petróleo

Petrobras informa monitorar 
crise entre Rússia e Ucrânia

Conflito deve impactar no preço de produtos considerados essenciais para o brasileiro, como o combustível e o pão

Guerra pode afetar economia do país
invasão da ucrânia

A Receita Federal anun-
ciou ontem algumas mu-
danças que poderão repre-
sentar facilidades para a 
declaração do Imposto de 
Renda (IR) deste ano, que 
tem como base o ano de 
2021. O período de entrega 
das declarações será entre 
7 de março e 29 de abril, e 
os lotes de restituição terão 
início em 31 de maio, dividi-
dos em cinco grupos men-
sais até 30 de setembro. A 
expectativa da Receita é re-
ceber 34,1 milhões de docu-
mentos até o final do prazo.

Neste ano, estão obriga-
dos a declarar os cidadãos 
que tiveram, em 2021, ren-
dimentos tributáveis com 
valor acima de R$ 28.559,70. 
No caso de rendimentos 
considerados “isentos, não 
tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte”, é 
obrigado a declarar quem 
recebeu valor superior a R$ 
40 mil. 

Auxílio emergencial
O auditor fiscal José Car-

los da Fonseca, responsável 
pelo programa do Imposto 
de Renda 2022, lembra que 
o auxílio emergencial está 
entre os considerados tri-
butáveis. “Se a pessoa rece-
beu, além do salário, auxílio 
emergencial e, somando es-
ses rendimentos tributáveis, 
ultrapassar o limite [R$28,5 
mil], ela estará obrigada a 
apresentar declaração de IR. 
Não significa que está obri-
gada por conta do auxílio 

emergencial, mas porque, 
como esse auxílio é rendi-
mento tributável, ele, soma-
do aos demais rendimentos 
tributáveis e ultrapassando 
o limite definido pela nor-
ma, faz com que o cidadão 
fique obrigado a apresen-
tar a declaração”, informou.

“Da mesma maneira, 
será para aquelas pessoas 
que receberam rendimen-
tos isentos, não tributáveis 

ou de tributação exclusiva 
na fonte, que estejam acima 
de R$ 40 mil”. É o caso, por 
exemplo, do microempreen-
dedor individual (MEI) que 
recebeu rendimentos isen-
tos acima desse limite. “A 
declaração fica obrigatória 
não por se tratar de um MEI, 
mas por ele ter recebido ren-
dimentos acima do limite 
legal”, acrescentou.

Continuam também 
obrigados a apresentar de-

claração quem teve ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos sujeitos à 
incidência do imposto, bem 
como pessoas que têm di-
reito a isenção de imposto 
sobre ganho de capital na 
venda de imóveis residen-
ciais, seguidos de aquisição 
de outro imóvel residencial 
no prazo de 180 dias; e pes-
soas que tenham operado 
em bolsas de valores.

Também são obrigados 
a declarar aqueles que, no 
dia 31 de dezembro de 2021, 
possuíam propriedade de 
bens ou direitos, inclusive 
terra nua, acima de 300 mil; 
e pessoas que, na ativida-
de rural, receberam rendi-
mentos tributáveis com va-
lor acima de R$ 142.798,50.

Centenário do IR
O subsecretário de Arre-

cadação, Cadastros e Aten-
dimento, Frederico Faber, 
anunciou algumas facili-
dades preparadas para este 
ano, em que se completam 
100 anos da criação do Im-
posto de Renda no Brasil.

“A receita preparou pa-
cote de inovações que sim-
plificam o preenchimento 
da declaração, o pagamento 
do imposto e o recebimento 
da restituição. A maior de-
las é a disponibilização da 
declaração pré-preenchida 
em larga escala para con-
tribuintes, a partir da au-
tenticação via contas Gov.
br”, disse o auditor.

A conta Gov.br é uma 
identificação que comprova, 
em meios digitais, a identi-
dade do cidadão, de forma 

a dar segurança para o aces-
so a serviços digitais. Ela é 
gratuita e, tanto cadastro 
como acesso, podem ser fei-
tos pela internet. A habilita-
ção dos serviços de imposto 
de renda com a conta Gov.br 
iniciará em 3 de março.

De acordo com o auditor-
fiscal Juliano Neves, a decla-
ração pré-preenchida possi-
bilitará, ao cidadão, iniciar 
o preenchimento do docu-
mento já com diversas in-
formações à disposição. No 
ano passado, foram 400 mil 
declarações pré-preenchi-
das. Para este ano, a previ-
são da Receita é entre 3 mi-
lhões e 4 milhões.

Uma outra novidade é o 
novo formato do IRPF em 
multiplataforma, tanto para 
computadores on-line como 
para dispositivos móveis. 
Segundo Neves, o progra-
ma estará ainda mais inte-
grado este ano. “Será possí-
vel, por exemplo, começar a 
declaração no celular, conti-
nuar no programa instalado 
no computador e finalizar 
na internet”, disse.

Pix
Outra novidade é a pos-

sibilidade de o cidadão pa-
gar as cotas do IR via Pix, 
bem como receber, também 
pelo sistema de transferên-
cias, sua restituição, o que 
gera mais comodidade. O 
auditor fiscal José Carlos da 
Fonseca acrescentou que to-
dos os DARFs passarão a ser 
impressos com códigos de 
barra e QR Code para faci-
litar os pagamentos realiza-
dos via Pix.

O volume de reservas in-
ternacionais e as poucas dí-
vidas em dólar tornam o Bra-
sil preparado para enfrentar 
a volatilidade dos mercados 
financeiros ao conflito entre 
Rússia e Ucrânia, disse on-
tem o secretário do Tesou-

ro Nacional, Paulo Valle. Se-
gundo ele, ainda é cedo para 
pensar em leilões extraor-
dinários da dívida pública 
para segurar o mercado.

No fim da tarde de on-
tem, a bolsa caía cerca de 
1,5%, depois de recuar mais 
de 2% durante o dia. “É im-
portante lembrar a posição 
em que o Brasil se encontra. 

Em termos de dívida públi-
ca, estamos em situação mui-
to confortável. A gente tem 
só 5% da dívida em dívida 
externa e a participação do 
estrangeiro [na dívida inter-
na] no Brasil é de pouco mais 
de 10%. A gente tem 100% 
da necessidade de financia-
mento de 2022 em caixa e 
mais de US$ 350 bilhões de 

reserva internacional”, disse.
Quanto a eventuais lei-

lões do colchão da dívida 
pública, medida tomada em 
momentos de turbulência 
extrema no mercado finan-
ceiro, o secretário comentou 
que o Tesouro vai aguardar 
como o conflito vai se desen-
rolar e se haverá impactos 
em outros países.

Foto: Marcos Russo

mudanças

avaliação do tesouro

Receita anuncia regras para IR 2022

Brasil está preparado para impactos 

Alana Gandra 
Agência Brasil

Pedro Peduzzi  
Agência Brasil

Wellton Máximo  
Agência Brasil

Carol Cassoli 
Especial para A União

Declaração deve ser enviada entre os dias 7 de março e 29 de abril e é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 
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A Câmara aprovou on-
tem, o Projeto de Lei Com-
plementar que libera R$ 
3,862 bilhões para estados, 
Distrito Federal e municí-
pios investirem em ações 
emergenciais para a recu-
peração do setor cultural, 
depois dos impactos so-
fridos durante a pande-
mia. O projeto foi batizado 
como “Lei Paulo Gustavo” 
em homenagem ao ator, 
morto em maio do ano 
passado, em consequên-
cia da Covid-19. O texto re-
tornará ao Senado.

De acordo com a pro-
posta, de origem do Sena-
do, os recursos para assis-
tir ao setor cultural virão 
do superávit financeiro do 
Fundo Nacional de Cultu-
ra (FNC). O texto estabelece 
que R$ 2,797  bilhões, aloca-
dos originalmente no Fun-
do Setorial do Audiovisual 
(FSA), categoria de progra-
mação específica do FNC, 
serão destinados exclu-
sivamente a ações volta-
das ao setor audiovisual 
no apoio a produções au-
diovisuais, salas de cine-
ma, cineclubes, mostras e 
festivais.

Já R$ 1,065 bilhão deve-
rá ser aplicado no desen-
volvimento de atividades 
de economia criativa e de 
economia solidária; cur-
sos, produções e ou mani-
festações culturais; ou de-
senvolvimento de espaços 
artísticos e culturais.

Esses recursos são 
oriundos da cobrança da 
Contribuição para o De-
senvolvimento da Indús-

tria Cinematográfica Na-
cional (Condecine), paga 
pela própria cadeia econô-
mica do audiovisual.

Os repasses aos esta-
dos, Distrito Federal e aos 
municípios deverão ocor-
rer em no máximo até 90 
dias, a partir da publicação 
da lei, e poderão ser execu-
tados até 31 de dezembro 
de 2022. O que não for uti-
lizado deve ser devolvido 
à União até 10 de janeiro 
de 2023. 

Porém, se houver al-
gum impedimento em ra-
zão de ser ano eleitoral, 
o prazo será automatica-
mente prorrogado pelo 
mesmo período no qual 
não foi possível usar o di-
nheiro.

O texto também permi-
te aos entes federados ex-
cluírem os recursos recebi-
dos da meta de resultado 
primário, mudando a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal (LRF). O dinheiro será 
liberado por meio de me-
dida provisória a ser edi-
tada pela Presidência da 
República.

Detalhe
O que não for 

utilizado deve ser 
devolvido à União
 até 10 de janeiro 

de 2023
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Recursos serão destinados para estados, Distrito Federal e municípios para investimentos em ações da área da cultura

Câmara aprova projeto de R$ 3,862 bi
LEI PAULO GUSTAVO

A Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) foi seleciona-
da para receber recursos do 
Fundo de Direitos Difusos do 
Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB), com o projeto “A 
FCJA em Plataforma Digital 
– Preservação da Memória, 
Difusão Cultural e Partilha 
Social do seu Patrimônio His-
tórico”. 

 O valor a ser investido é 
R$ 200 mil. Com esse mon-
tante, a FCJA reestruturará 
e modernizará as condições 
para a preservação e o aces-
so ao seu patrimônio histó-
rico-cultural, por meio de 
tratamento técnico especia-
lizado e digitalização docu-
mental. “O nosso objetivo é 
difundir nossos bens públi-

cos e contribuir para o exer-
cício da cidadania, a partir 
do conhecimento da história 
e da memória ali preserva-
das”, disse a professora Lú-
cia Guerra, gerente de Docu-
mentação e Arquivo da FCJA 
e coordenadora do projeto. 

 Ao final das fases que 
envolvem os procedimentos 
técnicos de higienização, di-
gitalização dos documentos e 
ampliação do acesso virtual, 
a FCJA realizará eventos edu-
cativos e de difusão cultural 
para socializar esse acervo 
como instrumento didático 
e cultural. “Com isso, a insti-
tuição fortalecerá o sentimen-
to de pertença e de identidade 
cultural da sociedade parai-
bana”, ressaltou a professora.

 Direitos difusos 
O FDD disponibilizou R$ 1 

milhão para custear ações de 
iniciativa de instituições e cida-
dãos, conforme o último edi-
tal lançado em 2021, que ob-
teve 29 projetos inscritos. Os 
recursos serão utilizados em 
prol da sociedade, com ações 
de reparação, remediação, 
recuperação, conservação e 
preservação. 

 Além do projeto da FCJA, 
também foram selecionados 
projetos da Associação de 
Teatro Artes e Yôga, da Ar-
quidiocese da Paraíba, da As-
sociação Mulheres de Peito, 
do Instituto ECCUS-IECCUS 
e da Associação Paraibana de 
Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência.

Izael Pereira e Iander Porcella 
Agência Estado

n 

Segundo 
ainda os 
deputados, 
o dinheiro 
será liberado 
por meio 
de medida 
provisória 
a ser 
editada pela 
Presidência 
da República

O projeto foi batizado como “Lei Paulo Gustavo” em homenagem ao ator, morto em maio do ano passado

PLATAFORMA DIGITAL

FCJA ganha recursos do FDD

“O objetivo é 
difundir bens 
públicos e 
contribuir 
para o 
exercício da 
cidadania”

Lúcia Guerra

PUnE IncEnTIVO

Sancionada lei contra 
violência no trânsito

O Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba (MPT-PB), 
o Instituto Maria José Batista 
Lacerda (IMJOB) e a Faculda-
de Santa Maria inauguraram 
em Cajazeiras, no Sertão, um 
galpão de reciclagem e uma 
fábrica de vassouras que serão 
produzidas com garrafas pet 
para beneficiar diretamen-
te 70 famílias de catadores do 
município e região. Para esse 
projeto, com o objetivo de me-
lhorar as condições de traba-
lho e ampliar a renda desses 
trabalhadores, o MPT desti-
nou R$ 163 mil para construir 
e equipar o galpão na cidade. 

Aos 58 anos, a catadora de 
material reciclável Josefa de 
Souza Martins, o seu marido 
José Martins e o filho Fábio vi-
ram um sonho antigo da famí-
lia e da Associação dos Cata-
dores de Materiais Recicláveis 
de Cajazeiras – Ascamarc, sair 
do papel e se tornar realidade, 
com a inauguração de um gal-
pão de reciclagem na última 
terça-feira (22). Agora, a Rua 
Vitória Bezerra, no bairro São 
Francisco, em Cajazeiras, é o 
novo local de trabalho dos ca-
tadores da ASCAMARC, sede 
que abriga sonhos e esperança 
de dias melhores.

“Antes, a gente trabalha-

Henriqueta Santiago 
Especial para A União

70 FAMíLIAS bEnEFIcIADAS

Cajazeiras ganha galpão de reciclagem 
va olhando pra cima. Se cho-
vesse, corria todo mundo pra 
fora com medo de cair tudo em 
cima da gente. Tinha muita ra-
chadura, não tinha luz nem ba-
nheiro. Agora tudo mudou com 
esse novo galpão e tenho fé que 
vai mudar muito mais”, revelou 
Josefa de Souza Martins, que é 
presidente da Ascamarc. “Pen-
sei que não viveria pra ver esse 
momento”, acrescentou, emo-
cionada, durante a inaugura-
ção do galpão, que possui equi-
pamentos adequados, cozinha 
equipada com móveis e eletro-
domésticos, além de banhei-
ro e um maquinário específico 
para fabricação de vassouras 
com garrafas pet. 

O sonho de um lugar me-
lhor para trabalhar com reci-
clagem também era comparti-
lhado pela família da catadora 

Josefa de Jesus, 55 anos, outra 
associada da Ascamarc, que 
também se encheu de alegria 
participando da inauguração. 
Ela e os outros catadores ga-
nharam fardamento adequa-
do, chapéu, luvas, EPIs. Os R$ 
163 mil foram destinados para 
duas etapas do projeto: cons-
trução do galpão e aquisição de 
equipamentos: prensa enfar-
dadeira para reciclagem, em-
pilhadeira, duas bicicletas elé-
tricas, duas balanças, além de 
geladeira, fogão, micro-ondas, 
ventiladores de parede, mesa, 
cadeiras e máquina para fabri-
car vassouras.

A presidente da Asca-
marcC acredita que o projeto 
vai melhorar a renda dos ca-
tadores, categoria muito vul-
nerável a doenças e sempre 
muito esquecida. “Hoje, a gen-

te vende por mês e consegue 
uns R$ 300 pra cada catador, 
dependendo dos materiais. É 
muito pouco. Mas esperamos 
que melhore”. Concluiu Jose-
fa Martins. 

“Toda a sociedade deve 
ser parceira de projetos 
como este, porque é um inte-
resse global reduzir a quan-
tidade de resíduos que vai 
para os lixões indevidamen-
te, que pode ser reciclada já 
no âmbito doméstico, no âm-
bito das empresas e dos con-
domínios, para melhorar a 
renda dos catadores e a qua-
lidade de vida da sociedade 
como um todo”, pontuou o 
procurador do Trabalho Pau-
lo Germano Costa de Arru-
da, que foi a Cajazeiras par-
ticipar da inauguração do 
projeto.

  
Objetivo é 

melhorar as 
condições de 

trabalho e 
ampliar a renda 

desses 
trabalhadores
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O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou, com 
vetos, a Lei 14.304, que 
proíbe a divulgação de in-
fração que coloque em ris-
co a segurança no trânsito. 

O texto, aprovado pelo 
Congresso Nacional no 
dia 2 de fevereiro, prevê 
punições para aqueles que 
divulgarem por meios di-
gitais, eletrônicos ou im-
pressos de qualquer tipo 
incentivo a infrações de 
trânsito, como rachas e pe-
gas.

O texto apresentado 
pelo Legislativo dispõe so-
bre a divulgação, a publi-
cação ou a disseminação, 
em redes sociais ou em 
quaisquer outros meios 
de divulgação digitais, ele-
trônicos ou impressos, do 
registro visual da práti-
ca de infração que colo-
que em risco a segurança 
no trânsito, exceto quando 
as publicações de terceiros 
visassem à denúncia des-
ses atos, como forma de 
utilidade pública.

No entanto, na avalia-
ção da Presidência da Re-
pública, a proposta “pade-
cia de vícios insanáveis, 
que foram objeto de veto 
sob o argumento de vício 

de inconstitucionalidade e 
contrariedade ao interesse 
público - motivo pelo qual 
foi inserido no artigo que 
detalha como a aplicação 
de penalidades deverá ser 
exercida pela autoridade 
de trânsito, um item pre-
vendo que “o prazo para 
expedição da notificação 
da autuação referente às 
penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e 
de cassação do documento 
de habilitação será conta-
do a partir da data da ins-
tauração do processo des-
tinado à aplicação dessas 
penalidades”.

Vetos
Entre os vetos feitos 

pelo presidente Jair Bolso-
naro está o que determina-
va que empresas, platafor-
mas tecnológicas ou canais 
de divulgação de conteúdos 
nas redes sociais (ou em 
quaisquer outros meios di-
gitais), deveriam, ao rece-
ber ordem judicial relativa 
à divulgação de imagens 
que contenham a prática 
de condutas infracionais 
de risco, tornar indisponí-
veis as imagens correspon-
dentes no prazo assinalado, 
além de adotar as medidas 
cabíveis para impedir no-
vas divulgações com o mes-
mo conteúdo.

Pedro Peduzzi  
Agência Brasil

Foto: Agência Câmara
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Só no mês de janeiro deste ano foram mais de 80 procedimentos e mais de cem no mês de fevereiro. O acesso dos usuários às cirurgias é feito através de encaminhamentos das Secretarias da Saúde 

Ele já chegou no Comple-
xo Hospitalar Regional De-
putado Janduhy Carneiro, 
de Patos, no dia 25 de janei-
ro, em estado grave, sendo 
logo internado em leito de 
UTI. Hipertenso e diabéti-
co e com 90% da capacida-
de pulmonar comprometi-
da, o 3º sargento da Polícia 
Militar, lotado em Catolé do 
Rocha, Levy Jerônimo dos 
Santos, 50 anos, foi intubado 
dois dias depois de ser inter-
nado, ficando nesta condi-
ção até o dia 13 de feverei-
ro. No último dia 20, ele teve 
alta da UTI, onde permane-
ceu 17 dias intubado, e se-
guiu para a enfermaria, de 
onde teve alta nesta quinta-
feira (24) pela manhã. 

 Na saída, muita emo-
ção de amigos, familiares, 
dos profissionais do hos-
pital e de todos que acom-
panharam a luta de Levy 
e dos médicos durante os 
29 dias que ele permane-
ceu internado. O clínico ge-
ral José Sampaio Neto, um 

dos profissionais que acom-
panhou a evolução do qua-
dro do paciente na UTI Co-
vid do Complexo, reforça 
que Levy era um pacien-
te em estado muito grave. 
“O paciente já chegou gra-
ve, evoluiu com uma sín-
drome respiratória severa 
devido ao Covid, tinha um 
prognóstico bem reserva-
do, foi intubado, teve pa-
râmetros infecciosos mui-
to difíceis, piora na função 
renal e apresentava um 
quadro muito crítico, mas 
ele conseguiu superar esse 
processo todo e de uma se-
mana para outra teve uma 
melhora, evoluiu bem, de-
pois foi extubado e real-
mente foi um acontecimen-
to que nos marcou muito”, 
relatou.  

Sobre o paciente ter 
agravado seu quadro, mes-
mo tendo sido vacinado 
com as três doses, o médi-
co enfatizou que “vacinas 
salvam vidas, embora elas 
não impeçam que a doença 

se instale. Eu próprio, com a 
experiência de mais de um 
ano em UTI Covid, consta-
tei que à medida que os ido-
sos foram sendo vacinados 
o número de pacientes gra-
ves, nesta faixa etária, foi 
diminuindo. No caso de 
Levy, havia um agravante 
dele ter hipertensão e dia-
betes, mas, neste caso es-
pecífico, o fato dele ter tido 
o esquema vacinal comple-
to, inclusive com a dose de 

reforço, contribuiu para au-
mentar a resistência do or-
ganismo dele”.

A família de Levy acom-
panhou tudo com fé e ora-
ção. Todos os dias, inicial-
mente, por volta do meio 
dia, e depois às 18h, a es-
posa Rosa Maria Monteiro 
e os filhos do casal, Lucas 
e Lyncoln, cantavam e ora-
vam próximo de uma jane-
la da UTI Covid. “Quando 
ele foi internado, eu pedi a 

Deus em oração para me 
mostrar uma forma de aju-
dar meu esposo a sair da-
quela situação. O meu pen-
samento recaiu na forma 
de oração e louvor e assim 
fizemos todos os dias que 
ele permaneceu internado”, 
afirma Rosa.  

No último dia 22, de-
pois de ser transferido da 
UTI para um leito da enfer-
maria Covid, a equipe sur-
preendeu os familiares de 
Levy levando-o na cadeira 
de rodas, acompanhado de 
um médico, para que ele, 
mesmo de longe, pudesse 
ver seus familiares. O mo-
mento teve a participação 
do fisioterapeuta Hudleson 
Geine, que também é músi-
co, e de posse de um violão 
tocou um louvor. O encon-
tro inesperado foi registra-
do em vídeo e emocionou a 
todos pela forma humani-
zada como a cena foi con-
duzida.  

“Pedimos que o enfer-
meiro levasse o celular 

São, em média, 30 cirurgias eletivas realizadas no hospital a cada sábado e domingo 

Opera PB soma 200 cirurgias
no hospital edson Ramalho

O Hospital Edson Ra-
malho, em João Pessoa, 
vem dando continuidade 
ao programa Opera Paraí-
ba, com a realização de ci-
rurgias eletivas feitas to-
dos os finais de semana na 
unidade. São em média 30 

cirurgias entre cada sába-
do e domingo.

 No último mês de ja-
neiro, o hospital registrou 
a realização de 88 procedi-
mentos, e mais 102 em fe-
vereiro, até o dia 23.

 Os usuários têm aces-

so ao programa por meio 
de encaminhamentos fei-
tos pelas Secretarias Mu-
nicipais de Saúde. As cirur-
gias são nas especialidades 
de cirurgia geral, gineco-
lógica, urológica, oftalmo-
lógica e da otorrinolarin-

gologia. Entre o público 
atendido estão crianças, 
adolescentes, adultos e ido-
sos. Ainda este ano, a es-
pecialidade de ortopedia 
também deve começar a 
fazer parte do programa.

 Até o mês de dezem-

bro de 2021 mais de 14 mil 
paraibanos foram benefi-
ciados com as cirurgias do 
Opera Paraíba. O progra-
ma vai continuar a aconte-
cer de forma permanente, 
contemplando todas as re-
giões do estado.

Paciente que teve 90% do pulmão afetado recebe alta
em patos

Levy Jerônimo, 50 anos, quando recebeu alta do hospital no Sertão

Foto: Divulgação
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O momento 
teve a 
participação 
do 
fisioterapeuta 
Hudleson 
Geine, que 
também é 
músico, e de 
posse de um 
violão tocou 
um louvor

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.176.748/0001– 
07, situado na Av. Piauí, nº 75, Bairro dos Estados, Município de João Pessoa–PB, no uso de suas 
atribuições legais, com base no processo de credenciamento nº 0004136-5/2020, parecer 031/2020, 
Resolução321– 322/2021(17/11/2021), Conselho Estadual de Educação,CURSO DE TÉCNICO 
INTEGRADO AO ENSINO MEDIO NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
– EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação parcial complementar de alunos concluintes, 
através da modalidade acima e/ou através do processo de classificação e reclassificação previsto 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n° 9.394/1996.

Ressalte-se, acerca da validade dos documentos emitidos pelo Centro de Ensino Educa Nexus, 
a disposição instituída pelo CEE do Estado da Paraíba, adiante transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A certificação de EJA do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio terá validade nacional. Em âmbito nacional, cujo órgão regulamentador é o Conselho 
Nacional de Educação tem-se, CNE/CEB - Resolução 01/2021 de 25 de maio de 2021, Art. 29, 
caput e parágrafo terceiro. Em consonância como Título IV da Lei nº 9.394/1996, que estabelece 
a forma de organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames da EJA deve 
ser competência dos sistemas de ensino. § 3º Toda certificação decorrente dessas competências 
possui validade nacional garantindo padrão de qualidade.”.

Por fim, e ainda para assegurar o compromisso do Centro de Ensino Educa Nexus com a transpa-
rência e lisura dos seus processos educacionais, que todos os Certificados emitidos são publicados 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal União, permanecendo, portanto, disponíveis para 
consulta pública, permitindo que suas autenticidades possam ser conferidas, também, no site da 
instituição, no endereço https://www.centroeducanexus.com.br/.

Advirta-se que a recusa abusiva e injustificada no recebimento da certificação emitida de acordo 
com a legislação vigente é ato passível de responsabilização civil, acaso configurado dano, nos ter-
mos do art. 927 e ss. do Código Civil Brasileiro e de acordo com o entendimento dos tribunais pátrios.

Cintia Regina Da Silva, Luciana Aparecida Martins, Sandra Feliciano De Souza.

Edital de Resultado de Eleição
O Diretor Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado 

da Paraíba, de acordo com o Art. 47 do Regulamento Eleitoral, informa o resultado das Eleições 
da Diretoria e do Conselho Fiscal para o quadrênio 2022/2026.

Diretoria: 
Diretor Presidente: Omar Aristides Hamad Filho
Diretor 2ª Vice Presidente: Domingos Silvino de Oliveira Neto
Diretor Secretário: Manoel Nilton Pereira
Diretor 1º Tesoureiro: João Batista de Oliveira Machado
Diretor 2º Tesoureiro: Wellington Nascimento Bezerra
Diretor Social: Luiz de Andrade Maranhão Neto
Conselho Fiscal:
Membros Titulares
Oseas Martins Ferreira - Luan Muniz Marinho dos Santos - Regina Amélia Fonseca Lins
Membros Suplentes
Geraldo Alves de Farias - Edilson Félix da Costa - Gilson Araújo Leite

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2022
Omar Aristides Hamad Filho

Diretor Presidente

AEAPB –ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS
E PENSIONISTAS DA PARAÍBA. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
O Presidente da Associação dos Economiários Aposentados e Pensionistas da Paraíba, no uso 

de suas atribuições e de acordo com o artigo 10º, inciso II, e artigo 12º inciso I do Estatuto Social, 
convoca seus associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 14 de março 
de 2022, às 10:00 horas da manhã, em primeira convocação com metade mais um de seus mem-
bros  às 10:00h30min, em segunda convocação, com qualquer número dos seus membros, nas 
dependências da AEAPB, presencialmente e através de link que será disponibilizado posteriormente, 
para a liberação da ordem do dia conforme abaixo:

APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA AEAPB, PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
DO BALANÇO DE 2021. 

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022. 
Adamar Tavares de Oliveira 

Presidente em Exercício.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº97/2022, em João Pessoa, 14 de Janeiro de 2022 - Prazo 
365 dias SISTEMA ADUTOR TRANSPARAIBA RAMAL CURIMATAU = MUNICIPIO: VARIOS - UF: 
PB. Processo: 2021-009096/TEC/LI-8220. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio 
da SEPLAH - Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de Instalação para 
Obra de Qualificação e Implantação da Secretaria Municipal de Cultura e Biblioteca, localizado 
na Rua Cleto Campelo, s/n, CEP: 58103-242, município de Cabedelo - PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL HÍBRIDA 

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço de Combustíveis e De-
rivados de Petróleo no Compartimento da Borborema (SINDECPETRO-PB), com sede própria 
na Rua Iara Amaral n.º 385, Dinamérica, na cidade de Campina Grande-PB, no uso de suas 
atribuições que são conferidas pelo estatuto da entidade, vem convocar todos os associados 
e demais Empregados no Comércio e Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de 
Petróleo; Empregado no Comércio e Posto de Serviço de Biocombustíveis;Empregado no 
Comércio e Serviços de Óleo Lubrificante; Empregado no Comércio e Posto Serviço de Gás 
Natural Veicular (GNV), Empregado no Comércio e Posto de Serviço de Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), Empregados em Lojas de Conveniências em Postos de Serviços de Combus-
tíveis e Derivados de Petróleo; Empregado Terceirizado no Comércio e Posto de Serviço de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo; Empregado em Posto de Abastecimento de Aeronave 
(PAA); Empregado em Posto de Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos (Eletro-
posto); Lava-Jato; Empregado em Estacionamento e Garagens. Para se fazerem presentes 
na Assembleia Geral híbrida “presencial e por videoconferência no aplicativo Zoom, que será 
disponibilizado no grupo WhatsApp dos Frentistas, Assembleia Geral híbrida será realizada 
no próximo dia 26 de Março de 2022, ou seja, (Sábado), sendo que à primeira convocação 
ás 9h00min, a segunda as 9h30min e em terceira e última convocação ás 10h00min, com 
número que si fizerem presente, a ser realizada em sua sede localizado na Rua Iara Amaral 
n.º 385, Dinamérica e também pelo aplicativo Zoom, Campina Grande – PB, cujo objetivo é 
deliberar sobre:  a) A Previsão Orçamentária para o Exercício 2022 referente a Receitas; b) A 
Previsão Orçamentária para o Exercício 2022 referente a Despesas; c) Aprovação do aumento 
dos honorários do contador; d) Aprovação da pauta propostas para negociação 2022/2023 
com a classe patronal; e) Aprovação da contribuição assistencial e confederativa nos termos 
da alínea “e” do artigo 513 da CLT, com autorização prévia e coletiva do desconto destas 
contribuições, incondicionalmente de todos os empregados; f) aprovação do descontos da 
contribuição sindical conforme nova redação da lei 13.467/2017; g) concessão de amplos 
poderes à Diretoria do Sindicato para estabelecer negociações com o respectivo sindicato 
patronal a respeito das reivindicações aprovadas, bem como adotar as medidas que se fizerem 
necessárias, para a defesa dos interesses dos trabalhadores, suscitando, no caso de malogro 
das negociações, o competente Dissídio Coletivo, podendo, também, celebrar acordo nos 
autos do mesmo para negociação 2022/2023; h) Aprovação do parecer do conselho fiscal das 
contas do exercício 2021 da Diretoria Executiva. Comunicando aos filiados e não filiados que 
as mesmas poderão ocorrer de forma presencial, por e/ou videoconferência/virtual e/ou de 
forma mista, no caso do avanço da Pandemia e ainda, a necessidade do cumprimento pelos 
filiados, das demais disposiçõesEstatutárias. Campina Grande – PB, 25 de fevereiro de 2022.

Vera Lucia Almeida de Araújo
Presidente 

AC SERVICOS DE ESTETICAS LTDA, 40.114.630/0001-01, torna público que requereu a Secre-
taria do Meio Ambiente – SEMAM (PMJP), a Licença de Operação, para a Atividade de estética e 
outros serviços de cuidados com a beleza,situadana Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, 115, Sala 
204, Manaíra, João Pessoa – PB, CEP 58.037-000.

A Uniesp convida o Sr.  Djalma  Gomes de Sena Filho, tendo V.Sa.deixado de comparecer ao 
trabalho desde o dia 10.01.2022, sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente 
convoca-lo,nos termos do dispositivo no artigo 482, letra”i” da CLT, que lhe fica consignado o prazo  
até o dia 09.02.2022, para que reinicie suas atividades ou justifique devidamente o motivo que o 
impede seu comparecimento, caso contrário, sua atitude irá caracterizar abandono de emprego.

para que ele falasse com a 
gente e, de repente, ele sur-
giu na porta e pudemos vê
-lo, mesmo que distante. 
Foi uma emoção indescrití-
vel, ali tive a certeza de que 
Deus intercedeu em nossas 
vidas e escutou nossas sú-
plicas, dos amigos e de tan-
tas pessoas, conhecidas e 
desconhecidas, que se uni-
ram numa corrente de ora-
ção pela cura dele”, afir-
mou Rosa.
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Suspender uma estrutura de 
ferro de 400 kg e caminhar por 
cinco metros, cerca de 20 pas-
sos curtos, esse é o desafio a ser 
enfrentado por Roberto Pinho, 
atleta de strongman, único con-
vocado do Nordeste para partici-
par do Arnold Classic. O evento, 
criado por Arnold Schwarze-
negger, considerado o maior do 
mundo quando se trata em com-
petição de força, será realizado 
de 28 de abril a 1º de maio em 
São Paulo. 

“Essa é a média confortável, 
mas minha meta é chegar até 450 
quilos”. Se conseguir, o atleta que 
migrou do powerlifting (levan-
tamento de peso) em 2015, estará 
quebrando o recorde sul-america-
no da categoria até 90 kg. Para isso, 
Roberto segue focado nos treinos 
e acredita, sim, que tem chances 
de conquistar o feito mesmo sa-
bendo que vai enfrentar oponen-
tes de mais de 10 países. “É um 
grande campeonato, que sempre 
reúne os melhores atletas da mo-
dalidade e eu estarei lá represen-
tando o Estado e o Nordeste”. 

Pouco divulgado na Paraí-
ba, o Strongman (atletismo de 
força) é um esporte no qual os 
competidores demonstram for-
ça em uma série de testes, de di-
ferentes formas. O atleta de for-
ça pode suspender uma bola 
de concreto de 160 kg ou puxar 
um boeing pesando até 54 to-
neladas. “É um esporte diverti-
do, pouco monótono e que exi-
ge muita força”, avalia Roberto, 
que já suspendeu 500 kg e con-
seguiu fazer uma caminhada 
carregando 370 kg. 

Aos 41 anos, com 1,70m e 87 
kg, o competidor que reúne tí-
tulos paraibanos e nacionais, 
acredita que tem possibilida-
des de fazer um grande evento, 
para isso foca no que é essencial. 
“A força é neuromuscular, pre-
cisamos ter mente e corpo tra-
balhando”. Mas não é só isso, 
para o atleta é ainda mais im-
portante fazer com que as pes-
soas, principalmente as novas 
gerações, conheçam o esporte, 
ainda pouco praticado aqui no 
estado. “Queremos que as crian-
ças e adolescentes conheçam o 
strongman, se identifiquem e 
pratiquem o esporte”. 
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O atleta de força 

pode suspender uma 

bola de concreto de 

160 kg ou puxar um 

boeing pesando até 

54 toneladas

Roberto Pinho está garantido na competição, criada por Arnold Schwarzenegger, que terá mais uma edição em SP

Paraibano no mai0r evento de força
Arnold ClAssiC

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Roberto Pinho 
esteve na 

Redação de 
A União e falou 

do desafio em 
São Paulo

Roberto 
Pinho reúne 
títulos 
paraibanos 
e nacionais. 
Ele acredita 
que tem 
chance de 
brilhar 
no grande 
evento

Após o 
Carnaval,  

serão 
definidas 
as finais 

de várias 
categorias, 

inclusive 
o Sub-8

Foto: Edson Mattos
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A Federação Paraibana de 
Futebol de Salão (FPFS) se pre-
para para encerrar os campeo-
natos referentes ao calendário 
de 2021. Após o Carnaval, em 
data ainda não definida, se-
rão realizadas as finais das se-
leções Sub- 8 e Sub-16. Ainda 
no mês de março serão inicia-
das as atividades referentes ao 
ano vigente. Para 2022, além 
dos campeonatos paraibanos 
das categorias até 20 anos, se-
rão realizados quatro campeo-
natos brasileiros. A expectativa 
é de um ano ainda mais inten-

so para o futsal aqui no Estado.
Quem afirma é o presiden-

te da FPFS, Bosco Crispim, que 
comemora o fato da federação 
ter conseguido seguir com toda 
a programação prevista para o 
ano passado, mesmo com as di-
ficuldades impostas pela pan-
demia da Covid-19. “Nós fomos 
o único Estado que conseguiu 
cumprir com todo o calendário, 
graças a ajuda dos pais dos atle-
tas e presidentes dos clubes”.

As categorias Sub- 8, Sub-10, 
Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub- 18 e 
Sub- 20 serão as primeiras a en-
carar as disputas do Campeo-
nato Paraibano, sendo os jogos 
das categorias ímpares, de 7 até 

17 anos, realizados no segundo 
semestre. “A expectativa é mui-
to boa, porque a gente começa 
o ano sem algumas preocupa-
ções que tínhamos ano passa-
do, mas sempre seguindo as re-
comendações das autoridades 
sanitárias”, reforça. 

Sobre os campeonatos brasi-
leiros, Bosco adianta que a Pa-
raíba tem times com chances 
concretas de conquistar lugar 
no pódio. “Nós estamos entre 
os nove melhores estados do 
Brasil em todas as categorias, 
exceto adulto. Somos favori-
tos no Sub- 11 e Sub-15 e tenho 
certeza que faremos bons cam-
peonatos”.

Federação trabalha para concluir
os campeonatos do ano passado

FutsAl

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br
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Sem rodada neste fim de 
semana pelo Campeonato 
Paraibano, o CSP vai apro-
veitar a pausa para realizar 
um amistoso, visando a se-
quência do clube na disputa 
do torneio. O Tigre encara a 
equipe reserva do Botafogo, 
neste sábado (26), a partir 
das 15h, no Centro de Trei-
namentos da Maravilha do 
Contorno, em João Pessoa.

De acordo com o treina-
dor Josivaldo Alves, o con-
fronto faz parte do cronogra-
ma de preparação do clube 
para a retomada do certame 
na busca da primeira vitória 
no retorno do clube à 1ª Di-
visão do futebol paraibano, 
nesta temporada.

“Infelizmente ainda 
não conseguimos um re-
sultado positivo nos jogos 
do Campeonato Paraiba-
no. Vamos, neste amisto-
so, buscar ajustes e melho-
rar as nossas qualidades 
técnicas contra uma das 
grandes equipes que tam-
bém disputa o torneio. Pre-
cisamos da primeira vitória 
para manter vivo os nossos 
objetivos”, pontuou.

No Campeonato Parai-
bano, o CSP vem de derro-
ta por 4 a 2 para o Nacional 
de Patos, na última roda-
da. Com apenas um ponto 
garantido em três partidas 

disputadas, o Tigre ocupa 
a 4ª posição do grupo B. O 
seu próximo compromis-
so, no Estadual, será no dia 
10 de março, contra o Sport 
Lagoa Seca em João Pessoa, 
no Almeidão.

São Paulo Crystal
Após o empate em 0 a 0 

na última terça-feira contra 
o Sousa, em jogo antecipa-
do da 5ª rodada do Campeo-
nato Paraibano, o São Paulo 
Crystal se manteve na lide-
rança do grupo A. O trico-
lor segue o seu trabalho de 
preparação, no Estádio Car-
neirão, em Cruz do Espíri-
to Santo, para manter a boa 
fase na disputa do Estadual.

Neste fim de semana, os 
atletas terão folga a partir do 
sábado à tarde. Na manhã 
da segunda-feira (28), o gru-
po se reapresenta para a se-
quência dos treinos. O trico-
lor terá novamente o Sousa 
como adversário na sequên-
cia do Paraibano. A partida 
acontece no dia 10 de março, 
no Marizão, em Sousa. Na 
partida, o Carcará vai de-
fender a ponta da tabela na 
classificação do grupo A. O 
clube soma oito pontos em 
quatro partidas disputadas 
na competição.

Após ter anunciado o desligamento 
de atletas e membros da comissão técni-
ca, o Auto Esporte trabalha nos bastido-
res na missão de recompor o elenco e tra-
zer um novo comandante para sequência 
do Campeonato Paraibano. O cenário dos 
últimos dias no Macaco Autino foi contur-
bado. O clube amargou mais uma derro-
ta no Estadual e sofreu perdas no grupo 
montado para a disputa do torneio nes-
ta temporada.

O primeiro a deixar o clube foi o trei-
nador Jazon Vieira, que teve o seu desliga-
mento anunciado após a derrota para o São 
Paulo Crystal, por 1x0, na rodada 4 do Pa-
raibano, e junto com o treinador também 
saíram o preparador físico João Batista e o 
assistente técnico Nevada. No início des-
ta semana, mais sete jogadores deixaram 
o clube, os zagueiros André Lima e Thia-
go Almeida, o lateral Luciano, os volantes 
Messinho e Senegal, além do meia Mael e 
do atacante Raphael Freitas. 

Para assumir o comando técnico foi 
sondada a vinda de Pedro Manta, mas o 
clube e o treinador não se acertaram. O 
único reforço anunciado no clube foi o vo-
lante Peu, de 30 anos, que retorna ao Auto 
Esporte após passagem em 2019. Em 2021, 
o atleta fez parte do elenco que assegurou 
o retorno do alvirrubro à 1ª Divisão do fu-
tebol paraibano, em 2022.

A diretoria do clube trabalha nos basti-
dores com o objetivo de buscar jogadores 
no mercado para suprir as ausências do co-
mandante e de mais sete jogadores. No en-
tanto, à reportagem do Jornal A União, os 
dirigentes do Macaco Autino não revela-
ram detalhes sobre as negociações.

Na disputa do Estadual, o Auto Espor-
te ocupa a penúltima posição do grupo A. 
Com três partidas disputadas, soma três 
pontos, venceu apenas o Atlético de Caja-
zeiras, lanterna do grupo na classificação, 
sem nenhum ponto somado em três parti-
das disputadas. Pelo Campeonato Paraiba-
no, o alvirrubro volta a campo no dia 9 de 
março, contra o Botafogo, no Almeidão, em 
jogo antecipado da rodada 6ª do Estadual.

Fabrício precisava mostrar a todos que 
era o mais forte do grupo. A virilidade do 
adolescente prestes a entrar na juventude 

tinha a ver com aceitação, brio, traumas de 
infância a serem superados e uma criação 
dura por parte do pai, que sempre lhe impunha 
a obrigação de ser o “homem da casa”. 
Quando o menino naturalmente se comportava 
como criança, era tratado aos tapas.

Foi nas artes marciais que Fabrício 
encontrou a força que buscava. Caiu por falta 
de sorte em uma academia que ensinava 
rapazes a serem fortes, mas não de caráter ou 
de espírito, como pregam as filosofias orientais 
e os mestres mais antigos que começaram a 
ensinar essas lutas. A lei ensinada era outra: 
tratavam meninos como animais que precisam 
fazer uso da violência para dominar territórios. 

O garoto aprendeu a brigar na rua, bater 
nos outros, impor técnica e força física para 
conquistar prestígio a partir do medo que 
poderia causar. “Respeito”, ele dizia, do alto 
da imaturidade juvenil de quem não percebe 
que o homem violento torna-se com o tempo o 
menos admirado.

Na escola, último ano antes do vestibular, 
Fabrício era quem mandava. O ‘líder’ dos 
meninos, o bravo a ser seguido. Típico fracote 
oprimido por uma educação patriarcal e 
machista que agora busca vingança sendo 
opressor de tudo e todos. Ele era o dono da 
bola até o meio do ano, quando Anderson se 
matriculou em sua turma. Correu o boato que o 
novato era bom de briga, pois praticava artes 
marciais há pelo menos três vezes o tempo em 
que Fabrício começara a lutar. 

O grande problema é que Anderson não 
buscava tomar posto algum. Não percebia as 
encaradas, não reagia às provocações. Até 
quando se esbarravam no corredor o aluno 
recém-chegado pedia desculpas, entendendo 
que havia sido um acidente. Aquilo corroía 
Fabrício. O não agir de seu oponente colocava 
em prática o ditado de que “quando um não 
quer, dois não brigam”. Mas dessa forma, a 
medição de força sonhada por Fabrício não 
ocorria e, no imaginário popular, já havia 
um vencedor, tamanha a tranquilidade do 
oponente. 

Era preciso tirar a prova fora da escola, só 
os dois, uma disputa ‘entre homens’. 

Fabrício descobriu onde Anderson morava e 
esperou para cruzar com ele fora de sua casa. 
A tocaia durou metade de um dia de sábado. 
No meio da rua, somente eles, Anderson se 
surpreendeu, cumprimentou, e logo foi cortado. 

— Tu num diz que sabe lutar? A gente vai 
tirar a prova agora pra ver quem luta melhor! 
— disse Fabrício.

— E precisa provar? Olha, se for por isso 
quem luta melhor é você, e fiquemos assim 
mesmo. — Respondeu Anderson, tentando 
pacificar a história.

A conversa durou 20 minutos. Foi respeitosa, 
elogiosa, e no fim não brigaram. 

Na escola, os esbarrões e encaradas de um 
só lado foram trocados por acenos mútuos. 
Os dois conviviam bem. Nos jogos internos, 
inscreveram Anderson para competir no judô 
sem que ele nunca tivesse lutado no chão. A 
desculpa era que na sua faixa de peso não 
teria outro competidor, e com a conquista 
a mais garantida por WO, o somatório de 
medalhas colocaria a turma em vantagem.

Uma regra foi improvisada na hora 
da competição. Inventaram a categoria 
“absoluto”, na qual todos lutariam. E aí, sim, os 
dois lutadores da escola iriam se enfrentar, sob 
as regras em que Fabrício era mais habituado. 

No início da luta, Fabrício chegou no ouvido 
de Anderson e perguntou como seria. Seu novo 
amigo respondeu que não tinha interesse e 
que ele poderia vencer. Era a oportunidade de 
mostrar força, deixar de lado a diplomacia e 
machucar. Mas, não. Fabrício esqueceu toda 
a violência que lhe fora ensinada e rendeu-se 
à arte suave. Aplicou o fair play, venceu com 
delicadeza e preservou a amizade.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Arte suave

Colunista colaborador

Clube vai aproveitar a folga na tabela do Campeonato Paraibano para medir forças com os reservas do Belo

CSP joga amanhã contra o Botafogo
amistoso

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com
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Auto Esporte busca reformulação 
para a sequência do Paraibano

mudanças

Comemoração dos jogadores na vitória sobre o Atlético

Jogadores do CSP seguem 
treinando no campo do Unipê 
visando os jogos do Paraibano

10
de março será a data do 
próximo compromisso 
do CSP no Campeonato 

Paraibano contra o Sport 
Lagoa Seca, programado 

para a cidade de João 
Pessoa, no Almeidão
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A final da atual edição da Liga dos 
Campeões tende a mudar de local e deve 
conhecer sua nova sede hoje. A Uefa 
marcou uma reunião de emergência com 
seu Comitê Executivo após a invasão da 
Rússia à Ucrânia na madrugada de on-
tem e tem tudo para tirar o jogo decisi-
vo do dia 28 de maio de São Petersburgo.

A entidade já vinha sofrendo enor-
me pressão dos clubes e federações, so-
bretudo da Inglaterra, e prometia me-
didas drásticas caso não houvesse um 
recuo dos russos na ameaça de invasão 
à Ucrânia. Com a confirmação dos ata-
ques, agora o jogo decisivo deve deixar 
a Gazprom Arena, estádio do Zenit e de 
propriedade de grande parceiro da Uefa.

“Na sequência da evolução da situa-
ção entre a Rússia e a Ucrânia, o presi-

dente da Uefa convocou uma reunião ex-
traordinária do Comité Executivo para 
sexta-feira, 25 de fevereiro, a fim de ava-
liar a situação e tomar todas as decisões 
necessárias”, divulgou a Uefa em comu-
nicado.

Há grande possibilidade de a decisão 
ser marcada para Londres e o estádio do 
Tottenham, com capacidade para 62 mil 
espectadores, surge como um dos favo-
ritoa para sediar a final. Mas outras ci-
dades de outros países também se colo-

caram à disposição da Uefa: Munique, 
Istambul (perdeu a final passada por 
causa da pandemia de Covid-19, mas já 
será sede em 2023), Madri e até Lisboa, 
que recebeu a decisão há dois anos.

Os integrantes do Comitê Executivo 
da Uefa votarão e definirão não apenas 
a possível mudança de país como o novo 
palco. Será a terceira vez seguida que a 
Liga dos Campeões muda seu estádio da 
final. As outras duas foram por causa da 
pandemia de Covid-19.

Uefa agenda reunião de emergência de seu Comitê Executivo após a invasão russa à Ucrânia e definirá novo palco

Final não acontecerá mais na Rússia
Liga dos Campeões

Curtas
Seleção Brasileira joga
contra Chile, no Maracanã

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Chile, dia 
24 de março, no Maracanã, às 20h30, em partida 
válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 
do Catar. Esta será a última partida do Brasil em 
território nacional nesta competição.

O coordenador da seleção, Juninho Paulista, 
chegou a anunciar em outubro do ano passado 
que a sede da partida seria a Arena Fonte Nova, 
em Salvador, mas restrições de público vigentes na 
Bahia, fizeram a CBF alterar o local do jogo.

“Queremos estar cada vez mais próximos do 
torcedor. Ainda mais para esse jogo que será 
o último no Brasil antes da Copa do Mundo. 
Respeitamos e entendemos as restrições vigentes 
em Salvador, mas é nosso desejo atuar para 
o maior público possível dentro das normas 
sanitárias”, disse Juninho Paulista.

Vettel protesta e diz que não 
vai disputar GP de Sochi

Sebastian Vettel não participou da primeira 
sessão de treinos da pré-temporada da Fórmula 
1, em Barcelona, na manhã de ontem. Mas 
fez questão de se posicionar sobre a invasão 
da Ucrânia pela Rússia e foi duro em suas 
declarações. O presidente da associação de pilotos 
da Fórmula 1 (GPDA) revelou que todos vão se 
reunir, mas já adiantou que ele não disputará o 
GP de Sochi, dia 25 de setembro, em protesto por 
ver "pessoas inocentes perdendo vidas por razões 
estúpidas."

"Acordei esta manhã chocado com as notícias. 
É horrível ver o que está acontecendo", lamentou o 
tetracampeão mundial, da Aston Martin. "A minha 
opinião é que não devemos ir, e decidi que não vou. 
Acho que é errado correr naquele país (Rússia).” 

Tuntum, do Maranhão, faz
história na Copa do Brasil

A Copa do Brasil começou na última terça-feira 
com vários jogos, outros na quarta-feira e quinta-
feira. Em dois dias, de disputas eliminatórias, o 
futebol nordestino se deu mal e seis clubes foram 
eliminados: Lagarto, de Sergipe, além do próprio 
Sergipe; ASA, de Alagoas; Salgueiro e Náutico, 
de Pernambuco;  e ainda Atlético de Alagoinhas, 
na Bahia. Entre os classificados, nas rodadas de 
terça e quarta-feira, CSA, de Alagoas, e Tuntum, 
do Maranhão, que eliminou o Volta Redonda e fez 
história, se garantiram juntamente com Figueirense 
e Avaí, de Santa Catarina; Cuiabá, de Mato 
Grosso. Cruzeiro, de Minas Gerais, Santos, de São 
Paulo, Tocantinópolis, de Tocantins, Brasiliense, 
do Distrito Federal; Glória, do Rio Grande do Sul; 
Cascavel e Azuirz, do Paraná. O Tuntum, agora, vai 
enfrentar o Cruzeiro na segunda fase.

Agência Estado

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o/

Ze
ni

t

Jogadores brasileiros que atuam no 
futebol da Ucrânia gravaram um vídeo, 
ontem, pedindo socorro e ajuda para dei-
xar o país. Atletas de Shakhtar Donetsk e 
Dínamo de Kiev, dois dos principais clu-
bes ucranianos, estão reunidos em um 
hotel na capital Kiev com seus familia-
res, mulheres e filhos, desde que a Rús-
sia declarou guerra e iniciou um ataque 
à nação vizinha. Mísseis foram lançados 
no país. Havia uma esperança para im-
pedir a guerra com a diplomacia. Por isso 
os clubes de futebol retornaram para a 
Ucrânia. Eles estavam na Turquia.

No vídeo, compartilhado pelos joga-
dores nas redes sociais, eles contam que 
falta combustível na cidade e que o espa-
ço aéreo da Ucrânia está fechado, dificul-
tando qualquer deslocamento de avião. 
Vias terrestres e ferroviárias são os pro-
váveis caminhos para deixar o país nes-
te momento. Eles pedem ajuda do go-
verno brasileiro para conseguir voltar 
para casa. O Itamaraty está trabalhan-
do no assunto.

"Cada um saiu correndo de suas casas 
para o hotel, com uma peça de roupa e 

não sabemos como vai ser. Pedimos aju-
da para resolver a nossa situação", disse 
a mulher de um dos atletas brasileiros. 
Todos estão bem.

Atuando no Shakhtar Donetsk des-
de 2018, o atacante Fernando, ex-Palmei-
ras, é um dos brasileiros a falar no vídeo. 
Ele faz um apelo às autoridades brasilei-
ras e afirma que "não tem como sair do 
país". Júnior Morais, outro brasileiro no 
futebol da Ucrânia, disse que a situação 
é "grave" e aguarda uma solução (do go-
verno) para deixar o local. Todos os es-
trangeiros na Ucrânia estão na mesma 
condição. O Estadão mantém o repórter 
Eduardo Gayer em Kiev.

Vale ressaltar que o elenco do Sha-
khtar Donetsk estava realizando uma 
intertemporada na Turquia e, após o fim 
das atividades, a direção do clube deci-
diu voltar à Ucrânia mesmo com a imi-
nência de uma invasão russa. Após a de-
claração de guerra, os jogadores foram 
levados ao hotel em Kiev, onde também 
estão os atletas do Dínamo. Quase ne-
nhuma informação sobre a real situa-
ção do país foi passada aos brasileiros.

Os brasileiros no hotel afirmam que 
estão com dificuldades para entrar em 
contato com a embaixada brasileira na 

Ucrânia. Os atletas dizem estar decep-
cionados com a situação (de abandono) e 
clamam por uma atitude urgente das au-
toridades para retornar ao Brasil.

Jogadores brasileiros pedem socorro
Rodrigo Sampaio e Josué Seixas 
Agência Estado

Atuando no Shakhtar Donetsk, 
o atacante Fernando, 

ex-Palmeiras, está desesperado

Foto: Divulgação/ Shakhtar Donetsk

O técnico português Pau-
lo Fonseca esteve na mira do 
Corinthians e chegou a nego-
ciar com o clube paulista. Sem 
acerto, permaneceu em Kiev, 
onde mora com sua mulher 
ucraniana. Ontem, o treina-
dor foi acordado de madru-
gada com barulho de explo-
sões de bombas e revelou que 
está vivendo o pior dia de sua 
vida, sem saber como deixar o 
país atacado pela Rússia.

Apavorado, o treinador 
fez um relato desesperador 
do que está vivendo na Ucrâ-
nia nas últimas horas. Ele não 
esconde o medo de perder 
a vida e revela não ter para 
onde ir tamanho o pânico do 
povo do país.

"Acordei às cinco da ma-
nhã com cinco explosões se-
guidas. Tinha voo marcado 
para hoje, mas agora é impos-

sível sair daqui, até porque os 
aeroportos já estão destruí-
dos e o espaço aéreo foi fe-
chado", disse o treinador ao 
Jornal de Notícias, de Portu-
gal. Paulo Fonseca já treinou 
o Shakhtar Donetsk e atual-
mente está sem clube após 

não ter conseguido um acor-
do com o Corinthians.

"Neste momento, só se 
consegue sair de Kiev por 
via terrestre e todos tentam 
fugir para Lviv, cidade per-
to da Polônia. As estradas es-
tão completamente paradas, 

porque é impossível circu-
lar com tantos automóveis. 
As filas são enormes", conti-
nuou "Além disso, já não há 
gasolina. Só resta rezar para 
que uma bomba não caia 
junto de nós. Sinceramente, 
não sei como vou sair daqui."

Paulo Fonseca revelou 
que "há vários aviões mili-
tares" em manobras cons-
tantes e aumentando ainda 
mais o medo. "Este é o pior 
dia da minha vida. Agora 
é esperar e ter sorte e rezar 
para que uma bomba não 
caia junto de nós", repetiu.

O técnico ainda admitiu 
que o povo ucraniano está 
totalmente alucinado na luta 
pela sobrevivência: "Há fi-
las enormes nos supermer-
cados, as pessoas estão com-
prando tudo. Já não resta 
muita coisa."

Técnico acorda com explosões de bombas

“Acordei às cinco da manhã com 
cinco explosões seguidas. Tinha 
voo marcado para hoje, mas agora 
é impossível sair daqui, até porque 
os aeroportos já estão destruídos e 
o espaço aéreo foi fechado”

Paulo Fonseca

Londres
pode sediar a final da Liga, 
no Estádio do Tottenha, com 

capacidade para 62 mil 
torcedores, e definição sai 
na reunião de hoje da Uefa

 Gazprom 
Arena, 

estádio do 
Zenit, iria 

sediar a 
final da 

Liga dos 
Campeões

Nadal pode ajudar Djokovic
a se manter no topo da ATP

Rafael Nadal e Novak Djokovic são grandes 
rivais das quadras e sempre protagonizam grandes 
confrontos. Atuando em competições distintas, 
desta vez o espanhol pode ser um grande parceiro 
para o sérvio. Em Acapulco, o número 5 do mundo 
somou seu 12° triunfo seguido e alcançou o melhor 
início da carreira. Esta sequência pode garantir ao 
rival mais uma semana na liderança do ranking 
mundial, já que Nadal caminha bem e tem tudo 
para enfrentar Daniil Medvedev nas semifinais. O 
russo desbancará Djokovic do topo do ranking caso 
seja campeão em Acapulco. 

Foto: Divulgação/ ATP Acapulco

O espanhol Rafael Nadal  pode dar uma mãozinha a o sérvio
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1558 — Leonor da Áustria, rainha de Portugal
e da França
1646 — Servaas Carpentier, médico e 
administrador colonial holandês (PB)
1850 — Daoguang, imperador da China
1852 — Thomas Moore, poeta e letrista irlandês
1899 — Paul Julius Reuter, jornalista e 
empresário teuto-britânico
1945 — Mário de Andrade, escritor, poeta e 
fotógrafo brasileiro
2011 — Cessa Lacerda (Maria do Bom Sucesso 
de Lacerda Fernandes), poetisa, escritora e
artista plástica (PB)
2019 — Roberto Avallone, jornalista
esportivo brasileiro
2020 — Hosni Mubarak, militar e político egípcio
2021 — Chico de Assis, maestro, cantor, 
compositor, instrumentista e artista plástico (PB)

Mortes na História

Fidélis Geraldo Sarno
22/2/2022 – Aos 83 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ). Diretor e 
roteirista baiano que nasceu em 
Poções, em 6 de março de 1938. 
Ele era filho de comerciantes 
italianos e no meio do Sertão 
convivia com uma comunidade de imigrantes. 
Os seus primeiros filmes, ‘Viramundo’ (1965) e 
‘Auto da Vitória’ (1966) serviram de inspiração 
para trabalhar temas da cultura popular 
do Sertão nordestino, o que também está 
presente em trabalhos seguintes, como ‘Os 
Imaginários’ (1970) e ‘O Engenho’ (1970), sob 
produção de Thomas Farkas.

Foto: TV UFBA

Obituário
Maria da Guia Ferreira Silva
23/2/2022 – Em Mamanguape (PB), 
após um acidente de motocicleta, na 
BR-101. Ela estava grávida de dois 
meses e caiu do veículo após seu 
companheiro empinar a motocicleta.

Foto: Notícia Paraíba

Paulinha Abelha
23/2/2022 – Aos 43 anos, 
em Aracaju (SE), em 
decorrência de um quadro 
de comprometimento 
multissistêmico. Cantora era 
vocalista da banda Calcinha 
Preta. Ela estava internada desde o dia 11 de 
fevereiro, com problemas renais.

Foto: Instagram

Aforismo
“É apenas através da fé na 

ressurreição que podemos olhar 
para o abismo da morte sem nos 
deixarmos dominar pelo medo. 
Não só: mas também podemos 

atribuir à morte um papel positivo.”
(Papa Francisco)
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Interrupção da gestação até a 24a semana deixa de 
ser crime na Colômbia e vira alvo de críticas dos mais 
conservadores no plenário da Câmara, em Brasília

Deputado federal 
aponta “ativismo 
judicial da morte”

DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO

Deputados federais bra-
sileiros criticaram em ple-
nário, na quarta-feira (23), 
a decisão da Corte Consti-
tucional da Colômbia que 
descriminalizou o aborto 
realizado até a 24ª semana 
de gestação. A deputada 
Chris Tonietto (União-RJ) 
afirmou que a vida é inicia-
da na concepção e criticou 
a decisão do país vizinho. 
“Nós aqui, representantes 
do povo brasileiro, temos 
que estar atentos! Fica aqui 
o meu repúdio a essa legali-
zação do aborto na Colôm-
bia”, afirmou.

Na avaliação do deputa-
do Otoni de Paula (PSC-RJ), 
a decisão deixou a América 
Latina de luto. Ele defendeu 
ainda que, na 24ª semana, o 
bebê já tem a sua constitui-
ção completa. “É lamentá-
vel o que está acontecendo 
nas Américas. É lamentá-
vel esse ativismo judicial da 
morte”, disse.

Ele lembrou que o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL), também se 
manifestou contrário à des-
criminalização do aborto e 
à decisão da corte colom-
biana.

O deputado Eli Borges 
(Solidariedade-TO) afir-
mou que “lamenta profun-
damente” a decisão do país 
vizinho. “Lamento aquela 
lei, aquela visão. São criatu-
ras que já estão devidamen-
te formadas na barriga da 
mãe. E ela não é a proprie-
tária, ela é apenas uma ex-
tensão, ela apenas empresta 
o seu corpo”, afirmou.

A decisão também foi 
condenada pelo deputado 
Marcel van Hattem (Novo
-RS). “Um absurdo contra a 
vida se permitir que se co-
meta esse crime contra vi-
das humanas até o sexto mês 
de gravidez”, disse. Ele dis-
se ainda que a descriminali-
zação de aborto nos Estados 
Unidos trouxe consequên-
cias muito ruins, como trau-
mas para as mulheres que 
realizaram o procedimento 
sem a necessária reflexão e 
a lucratividade altíssima das 
clínicas que realizam esses 
procedimentos.

Ao comentar a decisão 
da Colômbia, o deputado 
Neucimar Fraga (PSD-ES) 
aproveitou para defender o 
direito das mulheres à ce-
sárea eletiva no Brasil. “Foi 
aprovado na Colômbia ago-
ra o direito de a mulher fa-
zer aborto, assassinar o seu 
filho, enquanto nós temos 
mulheres no Brasil que que-
rem salvar os seus filhos em 
um parto e, muitas vezes, a 
saída é a cesárea”, disse.
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Carol Siqueira 
Agência Câmara

Plenário da
Câmara dos
Deputados, 
em Brasília, 
foi palco da 
manifestação de 
parlamentares 
contrários ao 
fato do aborto 
não ser mais 
crime na 
Colômbia

Mulheres se 
manifestam 
na Colômbia 
em favor da 
proposta que 
viraria lei

n Peso de academia esmaga pescoço de mulher
Uma mulher morreu esmagada ao tentar 
levantar um peso de 180kg, em uma 
academia na Cidade do México, capital 
mexicana. De acordo com o jornal Daily 
Star, um homem ajustou o peso no aparelho 
antes que a mulher se posicionasse 
embaixo do aparelho. Quando o peso 
é solto, ela tentou segurar a barra, mas 
não aguentou o peso, esmagando o seu 
pescoço. Um homem e uma jovem correram 
para ajudá-la e tentaram tirar o aparelho 
do pescoço, porém não conseguiram. Ela 
morreu no local.

Breves & Curtas

Lamento
Outro deputado aponta 
que “as crianças” são 
criaturas que já estão 

devidamente formadas 
na barriga da mãe e 
que ela não seria a 

proprietária do novo ser
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação  
nº  00001/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONTRATADA: POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA –  ME  -  CNPJ nº 35.419.936/0001-36.
OBJETO: aquisição de combustíveis, destinados aos veículos de diversas secretarias do 

município de Aguiar. 
VALOR R$: 43.810,00 (quarenta e três mil, oitocentos e dez reais).  
VIGÊNCIA:  31.12.2022.

Aguiar - PB, 24 de Fevereiro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE 9º TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017 – CONTRATO Nº 00080/2017
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL 

DE ALAGOA NOVA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00002/2017. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00080/2017 – PLANFORTE CONSTRUÇÃO E 
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 9º Aditivo - prorroga o prazo por mais 150 dias, com nova 
vigência até 07/04/2022. ASSINATURA: 04.11.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE AR MEDICINAL, OXIGÊNIO E AFINS E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA - R$ 
63.420,00; VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - R$ 226.280,00.

Alagoa Nova - PB, 23 de Fevereiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022
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 IN00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ORTO-
CLIN – SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA, CONFORME CHAMADA 
PÚBLICA Nº 00002/2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ORTOCLIN – SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA - R$ 42.000,00.

Alagoa Nova - PB, 17 de Fevereiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE AR MEDICINAL, OXIGÊNIO E AFINS E LOCAÇÃO 

DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE 
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS ORDINÁRIOS / RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – 
SAÚDE / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00030/2022 
- 24.02.22 - B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA - R$ 63.420,00; CT Nº 00031/2022 - 24.02.22 - 
VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - R$ 226.280,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ORTOCLIN – SERVIÇOS MÉ-
DICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2022: RECURSO PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 17/02/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00024/2022 - 17.02.22 - ORTOCLIN - SERVICOS 
MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 14 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 14 
de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 24 de Fevereiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada de material 
de construção em geral, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 16 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 24 de Fevereiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE TIPO VAN, Nº. DA PROPOSTA: 11903.620000/1210–02. Abertura 
da sessão pública: 14:30 horas do dia 11 de Março de 2022. Início da fase de lances: 14:31 horas 
do dia 11 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 
Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 24 de Fevereiro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Contratação de pessoas 
físicas ou jurídicas para locação de veículos destinados as diversas Secretarias deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS PASSOS DA COSTA 
JUNIOR - R$ 65.880,00; PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - R$ 145.800,00.

Areial - PB, 25 de Fevereiro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para locação de veículos destinados as 
diversas Secretarias deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02010.04.122.2002.2002 – MANUT. DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02090.10.301.1008.2019 – MANUT.DAS ATIVIDADES 
DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA 02090.10.301.2006.2021 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA ATENÇÃO BASICA 02020.04.122.2003.2004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO 02090.10.301.1009.2079 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID–19 NATUREZA 
DA DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 339036 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA FONTE: 500, 600,602,707. VIGÊNCIA: 
até 25/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00026/2022 
- 25.02.22 - CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - R$ 65.880,00; CT Nº 00027/2022 - 25.02.22 
- PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - R$ 145.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de 
Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 2001 2006 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Educação 12 361 1002 2013 
Manutenção da Secretaria de Educação 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 2031 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 02.060 Fundo Municipal de Saúde 10 121 1001 
1015 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Gestão SUS 10 301 1001 
2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos 
Próprios 10 302 1001 2038 Bloco de Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da Atenção Espe-
cializada– Recursos 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Infraestrutura 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2051 Bloco 
da Proteção Social Básica 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude 13 122 1004 
2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude 3390.30 99 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 17/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Barra de Santana e: CT Nº 00401/2022 - 17.02.22 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME (NEVAS 
COMÉRCIO) - R$ 42.813,00; CT Nº 00402/2022 - 17.02.22 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA 
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - R$ 472.128,30.
PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 24-02-2022 E REPUBLICADO POR ESCRITA ERRADA DO 
NOME DA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00001/2022
 Aos 17 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - Centro 
- Barra de Santana - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 
2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico nº 00001/2022 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. VENCEDORES: - MAIOR CLEAN 
COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI. CNPJ: 23.708.247/0001-62 
- Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 
- 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 92 
- 93. Valor: R$ 472.128,30. - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA – ME (NEVAS COMÉRCIO). CNPJ: 
21.187.875/0001-14 - Item(s): 13 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 32 - 33 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 51 - 55 - 
56 - 60 - 77 - 89 - 91. Valor: R$ 42.813,00. 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. Ata de registro 
de preços será publicado na integra no Mensário do Município.
PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 24-02-2022 E REPUBLICADO POR ESCRITA ERRADA DO 
NOME DA CIDADE

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA 
ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE 
SANTANA– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES – EPP - R$ 128.501,80.
PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 24-02-2022 E REPUBLICADO POR ESCRITA ERRADA DO 
NOME DA CIDADE

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SANTANA: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 2014 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FUNDAMENTAL 
– 12 365 1002 2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
– CRECHE – 12 365 1002 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PRE–ESCOLA – 12 366 1002 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA – 12 306 1002 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIO-
NAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE – 33.90.30 –MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: 
até 17/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
00501/2022 - 17.02.22 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP - R$ 128.501,80.
PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 24-02-2022 E REPUBLICADO POR ESCRITA ERRADA DO 
NOME DA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00002/2022
Aos 17 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - 
Centro - Barra de Santana - 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 Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00002/2022 que objetiva o registro 
de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA– PB; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. VENCEDOR: RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES – EPP. CNPJ: 07.526.979/0001-85. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29. Valor: R$ 128.501,80. 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. Ata de registro de preços será publicado na integra 
no Mensário do Município.
PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 24-02-2022 E REPUBLICADO POR ESCRITA ERRADA DO 
NOME DA CIDADE

Barra de Santana - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA nº 0001/2022 
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura/PB torna público para conhecimento dos interessados a 

Chamada Pública, destinada aquisição de gêneros alimentícios advindos da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, 
através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. DATA E LOCAL PARA ENTREGA 
DOS ENVELOPES: A documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues 
a partir da data da publicação do Edital até o dia 22/03/2022 das 08h às 12hs na sala da CPL, 
no prédio da prefeitura municipal, na Rua Emília Leite, s/n, Boa Ventura/PB. CLASSIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO: 23/03/2022 às 10h, no endereço acima citado. Os procedimentos para participa-
ção estarão disponíveis no Edital de Chamada Publica nº 0001/2022, que poderá ser acessado 
no endereço eletrônico: http://boaventura.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, ou retirada de 
sua cópia na sala da CPL.

Boa Ventura, 23 de fevereiro de 2022.
FRANCIVÂNIA ARAÚJO LIMA

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2022
Aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - 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 Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto 
Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00004/2022 que objetiva o registro de preços para: Locação de impressoras 
do tipo multifuncional monocromática laser, com conectividade ethernet, com velocidade máxima 
de impressão (páginas/minuto) de 50ppm duplex, com resolução máxima de impressão 1200x1200 
DPI, com impressão e cópia automática frente e verso, com alimentador automático para no mínimo 
de 50 folhas, com bandeja multiuso para no mínimo 100 folhas. Franquia mensal total de 130.000 
impressões; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

- TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
05.301.712/0001-64 
Item(s): 1.
Valor: R$ 35.760,00

Campina Grande - PB, 24 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2022
Aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - 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 Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto 
Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00003/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa 
para fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da STTP; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

- J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA.
21.318.384/0001-65 
Item(s): 2 - 3 - 5 - 6 - 8.
Valor: R$ 19.544,50
- MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO.
00.799.421/0001-24 
Item(s): 1.
Valor: R$ 14.000,00
- VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA.
16.667.433/0001-35 
Item(s): 4 - 7.
Valor: R$ 31.422,00
Total: R$ 64.966,50 

Campina Grande - PB, 24 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

vereador Benedito mota nº 69 Alto branco, Campina Grande - PB, por meio do site www.gov.br/
compras/pt-br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAbertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 14 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33106652.Email:LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.
COM. Edital:www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 23 de fevereiro de 2022
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Coffe Break para atender às neces-

sidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes 
Publicos 122.2001.2183 – Açoes Administrativas da STTP 3390.39 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Juridica. VIGÊNCIA: até 24/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00031/2022 - 24.02.22 - JANE 
GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 
PRÉ-ESCOLA E EDUCAÇÃO INFANTIL. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de 
Março de 2022. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 16 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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) 3622–1135.

E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 
Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Capim - PB, 24 de Fevereiro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar da Prefeitura Municipal de 
Casserengue/PB, Exercício 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Março de 
2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 14 de Março de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Casserengue - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
destinados a Secretaria de Educação e Cultura para atendimento da Merenda Escolar exercício 
2022. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva pro-
positura até as 09:00 horas do dia 17 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na 
Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB. Neste mesmo local, data e horário 
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Devendo, portanto, os interessados no período de 
02/03 à 17/03/2022, apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores, no endereço acima mencionado. O preço 
de compra dos gêneros alimentícios será o constante do edital da chamada pública e os critérios 
de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e 2º da Resolução 04/2015/CD/FNDE/
MEC. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Horas/
Máquinas de Trator de Pneus com Grade Aradora para Corte de Terras, que tem como objetivo 
beneficiar os Pequenos Agricultores da zona rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; 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) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@
hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Materiais de 
Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal e ao Fundo 
Municipal de Saúde 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 001/10; 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) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de 
materiais de expedientes e didáticos, destinados à manutenção dos programas, ações e atividades 
de todas as Secretarias deste Município e ao Fundo Municipal de Saúde 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 001/10; 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) 3634–1141. E-mail: 
licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0020/2022

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 71, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021, acolho parecer da Procuradoria Jurídica, e HOMOLOGO o 
presente processo licitatório que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E 
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, 
POTÁVEL E NÃO GASOSA, DE FORMA PARCELADA, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB, pelo valor global de R$ 208.709,00 (Duzentos e 
oito mil setecentos e nove reais), ficando a(s) empresas vencedoras Adauto Luiz de Oliveira Neto– 
CNPJ: 01.522.300/0001-01, pelo valor total de R$ 125.959,00 (Cento e vinte e cinco mil novecentos 
e cinquenta e nove reais); EDNALDO LOPES LEITE – CNPJ: 10.509.186/0001-62, pelo valor total 
de R$ 82.750,00 (Oitenta e dois mil setecentos e cinquenta reais). Com base no Art. 90 da Lei n° 
14.133/2021 c/c Item 15.2 do Edital, fica convocado o adjudicatário para assinatura do Instrumento 
Contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Conceição - PB, 22 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0020/2022

O Prefeito Municipal, autoridade competente do município, no uso das atribuições, e observadas 
às disposições da Lei Federal nº 14.33/2021, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem 
por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E FORNECIMENTO DE GÁS DE 
COZINHA (GLP) E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, 
DE FORMA PARCELADA, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, VISANDO ATENDER AS NECESSI-
DADES DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO – PB, pelo valor global de R$ 208.709,00 (Duzentos e oito mil setecentos e nove 
reais), ficando a(s) empresas vencedoras Adauto Luiz de Oliveira Neto– CNPJ: 01.522.300/0001-01, 
pelo valor total de R$ 125.959,00 (Cento e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais); 
EDNALDO LOPES LEITE – CNPJ: 10.509.186/0001-62, pelo valor total de R$ 82.750,00 (Oitenta 
e dois mil setecentos e cinquenta reais).

Conceição - PB, 22 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2022 – PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0037/2022 – PMC

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 016/2022–PMC, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0037/2022–PMC, embasado 
na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em 
cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento 
de dispensa de licitação, em favor da empresa: ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ: 36.161.499/0001-66, no valor total de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB,em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Conceição - PB, 24 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0082/2022 - PMC
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00016/2022 – 
PMC; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0037/2022 – PMC

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 24/02/2022 a 24/05/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CNPJ: 08.943.227/0001-82,
CONTRATADO: ATLAS PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 36.161.499/0001-66,
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0074/2022-PMC
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCO-

LARES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO – PB.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0015/2022 – 

PMC; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00332022 – PMC
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 18/02/2022a 18/04/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CNPJ: 08.943.227/0001-82
CONTRATADO: GIPAGEL AUTOPECAS LTDA, CNPJ: 35.588.102/0001-54
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0015/2022 – PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0033/2022 – PMC

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 009/2022–PMC, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0033/2022–PMC, embasado 
na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em 
cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de 
dispensa de licitação, em favor da empresa: GIPAGEL AUTOPECAS LTDA, CNPJ: 35.588.102/0001-
54, no valor total de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais), cujo objeto é a: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO – PB,em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento 
de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Conceição - PB, 18 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Locação de quatro veículos 
tipo utilitário e duas motocicletas - devidamente equipados e caracterizados para uso policial. 
Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 14 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de fevereiro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2022
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 DV00015/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA SER DISTRIBUÍDO, NO PERÍODO DA SEMANA 
SANTA, A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DESDE MUNICÍPIO, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - R$ 49.959,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 24 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00015/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA 
SER DISTRIBUÍDO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, 
DESDE MUNICÍPIO, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Assistência 
Social. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24/02/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
COMUNICADO ERRATA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 
pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meio–fio granítico, no distrito de Estacada, 
Município de Curral de Cima–PB. LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI; B & F 
EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; BJC CONSTRUCOES EIRELI; CATAO BONGIOVI COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI; CONSTRUPB CONSTRUTORA EIRELI; CONSTRUTORA JEW LTDA; D2R3 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS 
E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; 
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; GRAMARE CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; 
HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI; JOSE CREZIO LOPES FILHO; QUALITY CONSTRUCOES 
LTDA; R F ENGENHARIA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SAMPAIO 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; STAR 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: GR CONSTRUTORA EIRELI; JGM ENGE-
NHARIA E INCORPORACAO LTDA; L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e 
CONSTRUTORA APODI EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes PROPOSTA DE 
PREÇOS será realizada no dia 09.03.2022 às 16:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa 
Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 98708–0527. 

Curral de Cima - PB, 24 de fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais Aquisições de material médico 
hospitalar para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Esperança, Hospital 
Municipal, SAMU, unidade de fisioterapia e Unidades Básicas de Saúde vinculadas. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Municí-
pio de Esperança: 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
09009.10.301.1017.2072 – MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1017.2081 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA 
UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1018.2078 – MANUTENÇÃO DA 
POLICLINICA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MA-
TERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.305.1017.2033 – DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. 
EM SAUDE–BLVGS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 214. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00063/2022 - 01.02.22 até 31.12.22 - WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 122.430,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais Aquisições de material médico hospi-
talar (remanescentes) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Esperança, 
Hospital Municipal, SAMU, unidade de fisioterapia e Unidades Básicas de Saúde vinculadas. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Esperança: 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09.009–FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
09009.10.301.1017.2072 – MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1017.2081 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA 
UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1018.2078 – MANUTENÇÃO DA 
POLICLINICA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MA-
TERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.305.1017.2033 – DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. 
EM SAUDE–BLVGS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 214. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00064/2022 - 01.02.22 até 31.12.22 - WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 501.314,00..

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE IBIARA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022; ADJUDICO o seu objeto a: KARYNA DO AMARAL 
SOARES LEITE - R$ 364.174,25.

Ibiara - PB, 22 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
IBIARA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - R$ 364.174,25.

Ibiara - PB, 23 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022; 
ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - R$ 30.220,00; JOANA DARC COSTA 
AFREU - R$ 215.653,50.

Ibiara - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - R$ 
30.220,00; JOANA DARC COSTA AFREU - R$ 215.653,50.

Ibiara - PB, 24 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

 Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO DE FARMÁCIA DE ACORDO COM OS VALORES DA REVISTA ABCFARMA, COM 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE IBIARA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022; ADJUDICO o seu objeto a: NUBIA 
INACIO DE QUEIROZ - R$ 180.000,00.

Ibiara - PB, 23 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO DE FARMÁCIA DE ACORDO COM OS VALORES DA REVISTA ABCFARMA, COM 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE IBIARA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: NUBIA INACIO DE QUEIROZ - R$ 180.000,00.

Ibiara - PB, 24 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00009/2022, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa para fornecimento 
de refeições, destinadas a diversas secretaria, cuja abertura será no dia 14/03/2022, às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara 
- PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 24 de Fevereiro de 2022.
 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00010/2022, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa para a lo-
cação de veículo atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, cuja abertura será no 
dia 14/03/2022, às 10:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 24 de Fevereiro de 2022.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00102/2021, em 30.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS 

JUNTO AS UBS’S, PSF’S, UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE, NO 
MUNICÍPIO DE IBIARA-PB

OBJETO DO ADITIVO: Do Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aqui-
sições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados 
ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2022; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADAILTON PINHEIRO DA 
SILVA - R$ 16.934,75; AILZA BATISTA DA SILVA - R$ 18.850,00; ALIDMON MARINHO SOUZA - 
R$ 18.923,50; ANTONIO JOSE GAMELEIRA - R$ 15.875,00; CAPRIBOM COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - R$ 151.060,00; CARLOS EDUARDO SANTOS 
DE CARVALHO - R$ 7.500,00; CATOLEITE – COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE 
CATOLE DO - R$ 15.960,00; CREUZA LIMA DE OLIVEIRA - R$ 10.775,00; FABIO AURELIO 
SANTOS BRAZ DE JESUS - R$ 10.301,75; FRANCISCO IVANILSON BARBOSA - R$ 19.374,50; 
FRUTIACU – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU – RIO TINTO - R$ 162.500,00; JOSÉ 
ROBERTO DOS SANTOS - R$ 18.875,00; JOSICLEIDE ALVES DA SILVA - R$ 15.375,00; LUCELIO 
RODRIGUES DIONISIO - R$ 19.162,50; MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO - R$ 
12.500,00; MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS - R$ 10.375,00; MARICELIA CANDIDO 
SILVA DE OLIVEIRA - R$ 9.072,00; MARINALVA JOSEFA DA SILVA - R$ 16.819,50; MIGUEL LIMA 
DE OLIVEIRA - R$ 13.950,00; SEBASTIÃO ARTHUR FELIX FILHO - R$ 15.375,00; SEVERINO 
MASCENA DA SILVA - R$ 8.500,00; SEVERINO SANTANA DA SILVA - R$ 12.350,00; VALDEMAR 
PAULO BERNARDO - R$ 15.125,00; VANILDO LINHARES DE ALBURQUERQUE - R$ 2.250,00; 
VITÓRIA HONORIO DA SILVA - R$ 13.170,50. Ficam os licitantes convocados para assinatura do 
contratos nos termos do instrumento convocatório.

Itapororoca - PB, 24 de Fevereiro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das09:00hs do dia 03 de Março 

de 2022,por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br destinada ao recebimento 
das propostas relativas ao Pregão Eletrônico  nº 00003/2022, que objetiva: visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de peças genuínas ou 
Originais de primeira linha com reposição, independente de marca para serem utilizados na manuten-
ção dos veículos e equipamentos da linha Leve, integrantes da frota da Prefeitura Municipal, tendo 
como critério de julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela do SISTEMA CILIA. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. Telefone: 
(083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 25 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2022, para o dia 08 de 

Março de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Professor José Silvério, 
75 - Centro - Itatuba - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 24 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2022, para o dia 10 de 

Março de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Professor José Silvério, 
75 - Centro - Itatuba - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 24 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 16:00 horas do dia 11 de Março de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada no 
ramo de prestação de serviços mecânicos, elétricos, funilaria e socorro mecânico para manutenção 
de máquinas e veículos da Prefeitura Municipal de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 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. 

Jericó - PB, 24 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Março de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda da frota de veículos e maquinas 
da Prefeitura Municipal de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 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. 

Jericó - PB, 24 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DA ESCOLA JOAO MONTEIRO DA FRANCA, 
LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM VENEZA, EM JOÃO PESSOA, PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de Capeamento 
e Recapeamento em vias urbanas na cidade de João Pessoa/PB (Rua Ana Espínola Navarro, Rua 
Carlos Cavalcante de Arruda, Rua Eduardo Hugo Lins Guerra, Rua Luzia Otávia de Oliveira, Rua 
Severino Barbosa de Sousa, Rua Imperiano de Souza, Rua Motor. Aldovandro A. Pereira, Av. Expedi-
cionários, Rua Jane Celli de S. M. Barreto, Rua Rita Pinheiro Vilar, A. Redenção, Av. Coelho Lisboa, 
Av. Coremas, Av. Floriano Peixoto, Av. Maximiano Machado, Rua Ademar Cabral de Medeiros, Rua 
Alberto de Brito, Rua Cel. Aristarco Pessoa, Rua Dr. Silvino Nóbrega, Rua Prefeito Osvaldo Pessoa, 
Rua Giusepe Petrucci, Rua Valda Cruz Cordeiro, Rua Des. Flodoaldo da Silveira, Rua Dr. Oscar de 
Castro, Rua Agric. Otávio R. de Araújo, Rua Cart. Antônia Dias de Pacheco, Rua Cícero Moreira 
Neto, Rua Com. José Eliseu de Souza, Rua Profª Maria Helena S. Rocha, Rua Benício Oliveira 
Lima, Rua Paulo Gomes de Almeida, Rua Aristóteles de Alm. Lacerda, Av. Silvio Chaves, Rua Es. 
Sebastião de Az. Bastos, Rua Antônio Mont. G. Oliveira, Rua Dra Glaucia Mª dos S. Gouveia, Rua 
Elias Gomes de Araújo, Rua Jorge Ramos Amaranho, Rua Odete Gomes de Araújo, Rua Ag. Fis. 
Ulrico J. Mag. Rua Profº Arlindo Bez. Camboin, Rua Renato Gomes de Oliveira, Av. Alfredo Ferreira 
da Costa, Av. Carlos Barros, Rua João Domingos, Rua Dr. Hermance Paiva, Rua Limoeiros, Rua 
Índio Poty, Rua Engenheiro Ávidos, Rua Profº Cândido Sá Andrade, Rua Rad. Geraldo Campos, 
Rua João Vieira Carneiro, Rua Juiz Ovídio Gouveia, Rua João Ramalho, Av. Juarez Távora, Av. Dom 
Santino Coutinho, Rua Franc. Florêncio da Costa, Rua Dr. Severino Procópio, Rua Padre Pinto, Av. 
Rodrigues Chaves, Rua Sebastião Oliveira Lima, Rua Firmino da Silveira, Rua Antônio Belarmino 
da Costa, Rua Rômulo Camboim Câmara, Rua José Roseno do Nascimento, Rua Marlene Barbosa 
da Silva, Rua Olívia Leonor de Carvalho, Rua Pedro Marcus de Souza, Rua Celita Lira Portela).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de Capeamento 
e Recapeamento em vias urbanas na cidade de João Pessoa/PB (Rua Bel. Irenaldo, Rua Isaura 
Silveira, Rua José Firmino, Rua João Fernandes, Rua Rodrigues Alves, Rua Gal. Antero de Brito, 
Rua Padre Antônio, Rua Prof. Anibal Moura, Rua Profª Luiza Ramalho, Rua João Raposo Filho, 
Rua Terroso de Souza, Rua Eduardo Medeiros, Rua Ayrton Martins da Silva, Rua Dep. Otávio Mariz 
Maia, Rua Fernando Torres, Rua Hotencio Ribeiro de Luna, Avenida Eng. Alvaro Ferreira, Rua An-
tônio Teotônio, Rua Caetano Figueiredo, Rua Elias Cavale de Albuquerque, Rua Olívia de Almeida 
Guerra, Rua Dom Bosco, Rua Pres. Carlos Luz, Rua Profª Luiza Fernandes Vieira, Rua Rad. José 
Monteiro, Rua Santa Tereza, Rua Tita Carneiro Diniz, Rua Fernando Jorge B. Oliveira, Rua Olívio de 
Moraes Magalhães, Rua Agr. Almerindo Luiz da Silva, Rua Maria Inês Borba Guerra, Rua Y2 (Eng.. 
Ernesto Diniz), Avenida Alagoas, Rua Profª Eudesia Vieira, Avenida Acre, Rua Banc. Francisco M. 
Sobreira, Rua Desp. Aurélio Rocha, Rua Profª Marluce Malheiros, Av. Profª Mocinha Avelar, Rua 
Epitácio de Brito, Rua Odon de Carvalho, Rua Pedro Pessoa de Arruda, Rua Dr. Mariano Barbosa).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de Capeamento 
e Recapeamento em vias urbanas na cidade de João Pessoa/PB (Rua Bel. Irenaldo, Rua Isaura 
Silveira, Rua José Firmino, Rua João Fernandes, Rua Rodrigues Alves, Rua Gal. Antero de Brito, 
Rua Padre Antônio, Rua Prof. Anibal Moura, Rua Profª Luiza Ramalho, Rua João Raposo Filho, 
Rua Terroso de Souza, Rua Eduardo Medeiros, Rua Ayrton Martins da Silva, Rua Dep. Otávio Mariz 
Maia, Rua Fernando Torres, Rua Hotencio Ribeiro de Luna, Avenida Eng. Alvaro Ferreira, Rua An-
tônio Teotônio, Rua Caetano Figueiredo, Rua Elias Cavale de Albuquerque, Rua Olívia de Almeida 
Guerra, Rua Dom Bosco, Rua Pres. Carlos Luz, Rua Profª Luiza Fernandes Vieira, Rua Rad. José 
Monteiro, Rua Santa Tereza, Rua Tita Carneiro Diniz, Rua Fernando Jorge B. Oliveira, Rua Olívio de 
Moraes Magalhães, Rua Agr. Almerindo Luiz da Silva, Rua Maria Inês Borba Guerra, Rua Y2 (Eng.. 
Ernesto Diniz), Avenida Alagoas, Rua Profª Eudesia Vieira, Avenida Acre, Rua Banc. Francisco M. 
Sobreira, Rua Desp. Aurélio Rocha, Rua Profª Marluce Malheiros, Av. Profª Mocinha Avelar, Rua 
Epitácio de Brito, Rua Odon de Carvalho, Rua Pedro Pessoa de Arruda, Rua Dr. Mariano Barbosa).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 001/2022
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA 
e DEFESA, querendo, sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publica-
ção, consoante o disposto no inc.LV do art.5º da Constituição Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei 
Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 86.012-6 ANTÔNIO ALEKSANDRO GOMES FERREIRA SMS

02 63.294-5 FERNANDA ALENCAR DE ALMEIDA SMS

03 34.114-2 LÍDIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SMS

04 80.702-8 RITA DE CÁSSIA GONÇALVES DA SILVA SMS

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2022.
MARIA DO ROSÁRIO SOARES DA COSTA

Presidente COPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 26.114/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2022

CHAVE CGM: ET66-OBPZ-PCDE-RS7U
DATA DE ABERTURA: 10/03/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTIS-

SÉPTICAS E MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, 
REDE ESPECIALIZADA(POLICLINICAS, SAMU E CEOS), UPA E ZOONOSES.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seupregoeiro, Everaldo 
Francisco da Silva Junior,torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licita-
coes. Consultas com o pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 
13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 23 de fevereirode 2022.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/091164
CHAVE CGM:  MEL9-5A71-AFGY-I3IL
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, AVISA aos interessados que a 
abertura da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 07.005/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a ser 
realizada no dia 02/03/2022, impreterivelmente às 10h (dez horas), tendo como objeto Contratação 
de Empresa Especializada de engenharia para fornecimento e instalação de padrão de entrada e 
subestação aérea para escola municipal de ensino fundamental Paulo Freire, localizada na Rua 
Francisca Soares da Silva, no bairro Jardim Veneza, na cidade de João Pessoa/PB, FICA ADIADA 
para o dia 14 de março de 2022, impreterivelmente às 10 horas, por retificações nos ajustes técni-
cos. Conforme especificações contidas nos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI. A cópia do 
Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da sexta-feira dia 
25/02/2022, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informações serão prestadas na Sala 
da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do 
Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, 
Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.003/2020 -UEP/GAPRE

PARTES: CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNI-
DADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA 
DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO LTDA
CNPJ – 14.377.211/0001-52
LICITAÇÃO: SBQC Nº 001/2018
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO:21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.022/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNIDADE EXE-

CUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA DE GESTÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ – 67.393.181/0001-34
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02
AO CONTRATO Nº 02.007/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNIDADE EXE-

CUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA DE GESTÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – CONSÓRCIO DEMACAMP - ÂNIMA
CNPJ – 41.882.751/0001-66
LICITAÇÃO: LPI Nº 81001/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.013/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNIDADE EXE-

CUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA DE GESTÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – CONSÓRCIO JOAO PESSOA GEO-SUSTETAVEL
CNPJ – 41.895.130/0001-17
LICITAÇÃO: LPN Nº 82001/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 03
AO CONTRATO Nº 02.013/2019 -UEP/GAPRE

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNIDADE EXE-

CUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA DE GESTÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
CNPJ – 82.845.322/0001-04
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.012/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNIDADE EXE-

CUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA DE GESTÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – CONSÓRCIO TERRA & PROMON
CNPJ – 42.289.056/0001-58
LICITAÇÃO: SBQC Nº 91004/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02
AO CONTRATO Nº 02.011/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNIDADE EXE-

CUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA DE GESTÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – CONSÓRCIO NOVO BEIRA RIO
CNPJ – 41.339.626/0001-04
LICITAÇÃO: SBOF Nº 93001/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 03
AO CONTRATO Nº 02.010/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES: CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNI-
DADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA 
DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – CONSÓRCIO ENGECONSULT - TECGEO
CNPJ – 41.336.614/0001-26
LICITAÇÃO: SBQC Nº 91001/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.008/2020 -UEP/GAPRE

PARTES: CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNI-
DADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA 
DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – MJV SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO COMPARTILHADOS LTDA
CNPJ – 30.455.193/0001-36
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 22/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.020/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES: CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNI-
DADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA 
DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDA
CNPJ – 08.294.685/0001-38
LICITAÇÃO: SBQC Nº 91003/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02
AO CONTRATO Nº 02.006/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNIDADE EXE-

CUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA DE GESTÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – CONSÓRCIO - JOAO PESSOA SUSTENTAVEL- PDMJP
CNPJ – 40.916.490/0001-95
LICITAÇÃO: SBQC Nº 91002/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 22/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.004/2020 – UEP/GAPRE

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELA UNIDADE EXE-

CUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP), DA SECRETARIA DE GESTÃO 
GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

CNPJ – 08.778.326/0001-56
CONTRATADO – INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
CNPJ – 01.645.738/0021-12
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71002/2020
OBJETO: Acréscimo de Dotação Orçamentária
CLÁUSULAS ALTERADAS: Classificação Funcional, Fonte de Recursos e PPA de referência
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal N°. 8.666/93
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21/02/2022
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo Nº 2021/101529/SEINFRA-PMJP 
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 07.004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 

NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, TREINAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSO 
DENOMINADO “CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATI-
VOS – LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 – O DESAFIO DA TRANSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO 
DA NOVA LEI PELO MUNICÍPIO”.

Transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as 
suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vício que pudesse macular sua regularidade; homologo o procedimento e adjudico o objeto 
desta Dispensa de Licitação, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando 
vencedora a empresa MF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, nº 08.725.169/0001-10, no valor 
de R$ 16.000,00 (dezesseis reais)

João Pessoa, 24  de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11.007/2022/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.005/2022/SEINFRA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Projetar Construções e Projetos Eirelli-ME - CNPJ Nº 14.733.583/0001-74
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI-

ÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA, EM JOÃPO 
PESSOA – LOTE 02

VALOR TOTAL: R$ 294.134,60 (duzentos e noventa e quatro mil e cento e trinta e quatro reais 
e sessenta centavos.)

Classificação Funcional: 11000.11107.04.122.5084.111086. 
Natureza da despesa: 44.90.51
Fonte de Recursos: 0.1.00-1001
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sra. Francina Costa e Silva Gurgel do 

Amaral/Projetar Construções e Projetos Eireli.
 DATA DA ASSINATURA: 16/02/2022. 

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

Processo Administrativo nº 2021/091692
Objeto: Processo Administrativo para apuração de infrações no Contrato nº 07.005/2021
Contratada:PFJ ALMEIDA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –EPP
DECISÃO
I. FATOS
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em decorrência de manifestação sobre 

o descumprimento do Contrato nº 07.005/2021, por parte de PFJ ALMEIDA, CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI –EPP

Após a instrução processual, aProcuradoria Setorial/SEINFRA, através do Parecer Jurídico nº 
211/2021, opinou pela possibilidade da rescisão unilateral do contrato (arts. 77 e 78, I, II, III, IV, V e 
VII)e aplicação de penalidades em desfavor do contratada (art. 87), em razão do inadimplemento 
contratual. 

É o relatório. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO
De início, percebe-se o atendimento dos requisitos formais, com a peça inaugural(fls. 01-03), 

alémda autorização expressa e fundamentada para seu prosseguimento (fl. 47) ea notificação (fls. 
55-57),garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 87da Lei 8.666/93.

Assegurado o devido processo legal, passo a análise das alegadas falhas na execução do 
contrato.

O presente procedimento administrativo tem como objeto a apuração do exposto pela Diretoria 
de Obras (fls. 01-03) no que se refere à execução do Contrato nº 07.005/2021, que tem como parte 
contratada a empresa PFJ ALMEIDA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –EPP.

O ajuste foi celebrado, a princípio, com prazo de execução de 06 (seis) meses e vigência de 08 
(oito) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A referida ordem foi emitida em 
23/07/2021, com a informação de que a empresa deveria concluir os serviços até 23/01/2022 (fl. 41).

Pelo exposto no relatório apresentado pela Diretoria de Obras, foram identificadas as seguintes 
ocorrências na execução contratual: i. Atraso na obra, passados 48 dias e apenas 13,05% da obra, 
com qualidade inferior; ii. Ruas Dr. Álvaro Lemos e Horários Trajano Oliveira: Serviços em discre-
pância com as especificações técnicas; iii. Rua Cidade de Itabaiana: Não conclusão dos serviços, 
causando transtornos à população; iv. Rua Cidade de São Francisco: Colocou apenas tubos, sem 
iniciar os serviços; v. Rua Cidade de Serraria: Nada iniciado.

Além das notificações expedidas no curso da execução contratual, as falhas foram apontadas 
no Relatório Diário de Obras (fls. 08-12).

Diante do exposto e da documentação acostada, é possível observar que a empresa contrata-
dainfringiu os termos contratuais, o que sequer foi contestado em sede de defesa, mesmo após a 
respectiva notificação (fls. 55-57).

Assim, vê-se que a empresa deixou de cumprir o contrato celebrado (inexecução contratual) e 
não apresentou justificativas para afastar sua culpabilidade, ensejando nas consequências legais 
e contratuais previstas.

Diante do atraso e consequente inexecução do contrato, estando caracterizado o descumprimento 
das Cláusulas1ª, 4ª e 17ª, as quais estipulama necessária observância do Termo de Referência e 
o prazo de execução, conclui-se que a conduta da empresa se amolda nos arts.78, I, II, III, IV, V e 
VII c/c 79, inc. I, c/c 87, todos da Lei 8.666/93 e Cláusulas 17ªe 18ªdo Contrato, impondo a rescisão 
unilateral da avença e a aplicação das sanções pelo descumprimento contratual.

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação 

à Administração;
(...)
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII e XVII do artigo anterior;
(...)
§ 1º  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fun-

damentada da autoridade competente.
Outrossim, considerando que “a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 

com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento”, conforme previsto no 
art. 77, da Lei 8.666/93, resta possível a aplicação do art. 87 da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação peran-
te a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.

§ 1°  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2°  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis.

§ 3°  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de 
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

Assim, considerando a inexecução contratual e o arremate do Parecer nº 211/2021 , conclui-se 
pela rescisão unilateral, nos termos dos arts. 78, I, II, III, IV, V e VII c/c 79, I, da Lei 8.666/93, com 
a aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% 
(dez por cento), nos termos do item 17.4 alíneas “b” e “c” e do art. 87 da Lei 8.666/93,com base 
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tal medida se justifica visto que a conduta da empresa contratada prejudicou não apenas a 
Administração Municipal, mas também toda a coletividade, legitima beneficiária do serviço essen-
cial contratado.

III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, frente aos dispositivos legais destacados e a conclusão do Parecer nº 211/2021, 

DECIDO pela RESCISÃO UNILATERAL do Contrato nº 07.005/2021, nos termos dos Arts. 78, I, II, III, 
IV, V e VII c/c 79, I, da Lei 8.666/93, e pelas sanções de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de02 (dois) anoseMUL-
TAem10% (dez por cento), nos termos do item 17.4 alíneas “b” e “c”, e do art. 87 da Lei 8.666/93.

Desta feita, intime-se PFJ ALMEIDA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –EPPda decisão 
prolatada, facultando-lhe o direito de apresentar suas razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação da decisão, nos termos do art. 109, I, da Lei 8.666/93.

João Pessoa/PB, 20 de dezembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

1. Ante o exposto, conclui-se pela:
a) Possibilidade de rescisão unilateral do contrato em questão, tendo em vista a inexecução parcial do 

contrato, com fundamento no art. 77 e no art. 78, I, II, III, IV, V e VII da Lei nº 8.666/93, cabendo à Autoridade 
Contratante decidir, de acordo com o interesse público, se pretende rescindir unilateralmente o contrato ou 
mantê-lo, desde que o contrato ainda esteja vigente, conforme esclarecido no corpo deste parecer;

b) Possibilidade da aplicação de penalidades à empresa contratada em razão da inexecução do contrato 
(art. 87 da Lei nº 8666/93);

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

PROCESSO ADMINISTRATIVONº 2021/095937
Objeto: Processo Administrativo para apuração de infrações no Contrato nº 07.003/2021
Contratada:PFJ ALMEIDA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –EPP
DECISÃO
FATOS
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em decorrência de manifestação sobre 

o descumprimento do Contrato nº 07.003/2021, por parte de PFJ ALMEIDA, CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI –EPP

Após a instrução processual, aProcuradoria Setorial/SEINFRA, através do Parecer Jurídico nº 
212/2021, opinou pela possibilidade da rescisão unilateral do contrato (arts. 77 e 78, I, II, III, IV, V e 
VII)e aplicação de penalidades em desfavor do contratada (art. 87), em razão do inadimplemento 
contratual. 

É o relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, percebe-se o atendimento dos requisitos formais, com a peça inaugural(fls. 01-02; 02-

03), alémda autorização expressa e fundamentada para seu prosseguimento (fl. 33; 34) ea notificação 
(fls. 40-42; 41-43),garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 87da Lei 8.666/93.

Assegurado o devido processo legal, passo a análise das alegadas falhas na execução do 
contrato.

O presente procedimento administrativo tem como objeto a apuração do exposto pela Diretoria 
de Obras (fls. 01-02; 02-03) no que se refere à execução do Contrato nº 07.003/2021, que tem 
como parte contratada a empresa PFJ ALMEIDA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –EPP.

O ajuste foi celebrado, a princípio, com prazo de execução de 08 (oito) meses e vigência de 10 
(dez) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

A Ordem de Serviços foi expedida em 29 de julho de 2021, contudo a empresa contratada não se 
apresentou para assiná-la, o que ensejou no seu envio através de Carta com Aviso de Recebimento, 
sem êxito, conforme exposto no relatório apresentado pela Diretoria de Obras.

A empresa contratada, apesar de sagrar-se vencedora do certame licitatório e lavrar o termo 
contratual, quedou-se inerte. Não iniciou os serviços contratados, mesmo após o envio da Ordem 
de Serviços via AR ao endereço indicado no contrato (fl. 22; 23) e na Receita Federal, e, tampouco, 
apresentou justificativa.

Diante do exposto e da documentação acostada, é possível observar que a empresa contratada 
infringiu os termos contratuais, o que sequer foi contestado em sede de defesa, mesmo após a 
respectiva notificação (fls. 40-42; 41-43).

Os serviços não foram iniciados, a empresa não apresentou justificativa e se manteve silente 
após ser notificada para defesa.

Assim, vê-se que a empresa deixou de cumprir o contrato celebrado (inexecução contratual) e 
não apresentou justificativas para afastar sua culpabilidade, ensejando nas consequências legais 
e contratuais previstas.

Diante do atraso e consequente inexecução do contrato, estando caracterizado o descumprimento 
das Cláusulas4ª e 17ª, as quais estipulama necessária observância do prazo contratual, conclui-se 
que a conduta da empresa se amolda nos arts.78, I, II, III, IV, V e VII c/c 79, inc. I, c/c 87, todos 
da Lei 8.666/93 e Cláusulas 17ª e 18ªdo Contrato, impondo a rescisão unilateral da avença e a 
aplicação das sanções pelo descumprimento contratual.

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação 

à Administração;
(...)
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII e XVII do artigo anterior;
(...)
§ 1º  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fun-

damentada da autoridade competente.
Outrossim, considerando que “a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 

com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento”, conforme previsto no 
art. 77, da Lei 8.666/93, resta possível a aplicação do art. 87 da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação peran-
te a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.

§ 1°  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, res-
ponderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2°  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis.

§ 3°  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de 
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

Assim, considerando a inexecução contratual e o arremate do Parecer nº 212/20211, conclui-se 
pela rescisão unilateral, nos termos dos arts. 78, I, II, III, IV, V e VII c/c 79, I, da Lei 8.666/93, com 
a aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% 
(dez por cento), nos termos do item 17.4 alíneas “b” e “c” e do art. 87 da Lei 8.666/93,com base 
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tal medida se justifica visto que a conduta da empresa contratada prejudicou não apenas a 
Administração Municipal, mas também toda a coletividade, legitima beneficiária do serviço es-
sencial contratado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, frente aos dispositivos legais destacados e a conclusão do Parecer nº 2012/2021, 

DECIDO pela RESCISÃO UNILATERAL do Contrato nº 07.003/2021, nos termos dos Arts. 78, I, II, III, 
IV, V e VII c/c 79, I, da Lei 8.666/93, e pelas sanções de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de02 (dois) anoseMUL-
TAem10% (dez por cento), nos termos do item 17.4 alíneas “b” e “c”, e do art. 87 da Lei 8.666/93.

Desta feita, intime-se PFJ ALMEIDA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –EPPda decisão 
prolatada, facultando-lhe o direito de apresentar suas razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação da decisão, nos termos do art. 109, I, da Lei 8.666/93.

João Pessoa/PB, 20 de dezembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

1. Ante o exposto, conclui-se pela:
a) Possibilidade de rescisão unilateral do contrato em questão, tendo em vista a inexecução parcial do 

contrato, com fundamento no art. 77 e no art. 78, I, II, III, IV, V e VII da Lei nº 8.666/93, cabendo à Autoridade 
Contratante decidir, de acordo com o interesse público, se pretende rescindir unilateralmente o contrato ou 
mantê-lo, desde que o contrato ainda esteja vigente, conforme esclarecido no corpo deste parecer;

b) Possibilidade da aplicação de penalidades à empresa contratada em razão da inexecução do contrato 
(art. 87 da Lei nº 8666/93);

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
ANULAÇÃO

DISPENSA Nº 001/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Dispensa nº 001/2022, que objetiva: Aquisição de testes tipo SWAB NASOFARINGE, 
em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde para realização de exames no 
enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), diante do aumento exponencial dos 
casos registrados no Município em decorrência das novas variantes (omicron, gama e delta), nos 
moldes do Decreto Estadual nº. 40.122/2020, bem como, na Lei Federal nº. 14.217/21; ANULO 
o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de 
vício, por ausência de pesquisa de mercado, bem como, publicidade não encontrada nos autos.

Lagoa de Dentro - PB, 18 de fevereiro de 2022
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:30 horas do dia 11 de março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnico 
especializados na elaboração de empenhos, classificação e lançamento de receitas junto a Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro/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 Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://
lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 24 de fevereiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE – Lagoa Seca/PB, exercício de 2022. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura (projeto de vendas) de 24/02/2022 até as 09:00 
horas do dia 21 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Cícero Faustino 
da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - 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 pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.

Lagoa Seca - PB, 23 de Fevereiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público que fará realizar o certame 
licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 004/2022 (Processo Administrativo Nº 013/2022). 
Hora prevista para o início da sessão pública: Às 09h00min (nove horas) do dia 11/03/2022. Local 
previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas).Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços de engenharia na Pavimentaçãoem paralelepípedo da Rua Rua Felix José de 
Farias - Estaca 0,00  a Estaca 6,00 + 1,71 m, Estaca 6,00 + 1,71 m a Estaca 10,00 + 15,90m, 
Rua Horácio José de Souza, conforme Contrato de Trabalho Nº 1075344-46/2021-CAIXA.Tipo de 
julgamento: Menor preço global. Informações junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00 horas 
dos dias úteis. E-mail exclusivo para recursos: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.com). Cópia do 
Edital: Sala da CPL (livramento.pb.gov.br/licitacoes). 

Livramento-PB, 23 de fevereiro de 2022
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022

PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 2022.064/2022
OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de material de construção, destinados as atividades 

de todas as secretarias do município conforme discriminados e quantificados nos ANEXOS do edital.
ABERTURA:08hs:30min do dia 16 de março de 2022.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, que está funcionando provisoriamente no (Prédio da antiga 

Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de Sousa nº 45, centro. no mesmo endereço, 
de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br 
e http://www.tce.pb.gov.br.

Malta-PB, 23 de fevereiro de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 0003/2022
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Vencedoras: - RONALDO PAIVA NUNES- ME, com o valor de R$ 1.075.524,56 (um milhão 

setenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJU-

DICAR e HOMOLOGAR.
Pedra Branca-PB, 24 de fevereiro de 2022

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2022
Objeto: Serviços de Radiodifusão.
Vencedor: RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA-ME – CNPJ nº 08.606.071/0001-44, com o valor 

global R$ 36.00,00 (trinta e seis mil reais).  
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJU-

DICAR e HOMOLOGAR. Estando convocada para assinar termo contratual.
Pedra Branca-PB, 24 de fevereiro de 2022.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 0005/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76.
Objeto: Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes e graxa.
Valor Global: R$ $ 1.683.850,50 (um milhão sessenta e oitenta e três mil e oitocentos e cinquenta 

reais centavos).     
Pedra Branca-PB, 24 de fevereiro de 2022

Josemario Bastos de Souza
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de gabinete odontológico 

completo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca/PB, 
conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa K C L COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  - ME - CNPJ Nº 42.890.879/0001-34, com o 
valor global de  r$ 47.996,00 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 24 de fevereiro de 2022.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2022

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação  e 
tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0005/2022, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para Contratação de empresa especializada para 
aquisição de gabinete odontológico completo para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Pedra Branca/PB, conforme especificações no contrato, pela contratação 
direta da empresa K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  
- ME - CNPJ Nº 42.890.879/0001-34, com o valor unitário  de R$ 47.996,00 (quarenta e sete mil 
novecentos e noventa e seis reais).

Pedra Branca -  PB, em 24 de fevereiro de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa VINICIUS DAVI MOURA SILVA 

01321024479, CNPJ Nº 35.104.506/0001-25, classificada em colocação subsequente nos itens 48, 
68 e 81 do Pregão Eletrônico nº 0054/2021, cujo objeto é: Registro de preços para aquisição de 
gêneros alimentícios para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal 
de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de 
até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do 
direito e na manutenção do licitante subsequente.

Piancó-PB, 24 de fevereiro de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO – CNPJ 40.192.259/0001-04
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de água adicionada de sais 

destinados a todas as Secretarias do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global:R$ 34.570,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta reais).

Piancó-PB, 24 de Fevereirode 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.001/2021, em 12.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr. JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um imóvel localizado a Manoel Costa Ferreira, S/Nº, Bairro 

Alto Belo Horizonte, CEP: 58.765-000, nesta cidadede Piancó-PB, destinado ao funcionamento do 
Conselho Tutelar destemunicípio.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 24 de Fevereiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar e demais secretarias e programas 
da administração pública do Município de Pilões – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 521.953,20.

Pilões - PB, 16 de fevereiro de 2022
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda 
escolar e demais secretarias e programas da administração pública do Município de Pilões – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/PNAE/
FUNDEB 30%/MDE/QSE/PDDE/FUNDEB VAAT/CIDE/FUS/MAC/ IGD/BF/ FMDCA/ IGD–SUAS/ 
CUSTEIO/PBFI/ CRIANÇA FELIZ e OUTROS: 3390.30 Material de Consumo; 3390.32 Material de 
Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00009/2022 - 18.02.22 - TEM DE TUDO COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 521.953,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

28 de Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - 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: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 11 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33801007. E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Edital: https://www.puxinana.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Puxinanã - PB, 24 de Fevereiro de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ERRATA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

O Prefeito Constitucionaltorna público a errata da homologação e Adjudicação da Tomada de 
Preços nº 00001/2021, publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, nº 205, de 29/10/2021, Seção 
3, página 286 e no JORNAL A UNIÃO, página 27, de 29/10/2021, conforme segue: onde se lê: 
“HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SENA 
CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 288.894,56”; leia-se: “HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 288.894,55”. As demais 
informações publicadas permanecem inalteradas.

Remígio - PB, 24 de fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de fevereiro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 11 de Março de 2022. 
Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 11 de Março de 2022. Referência: horário de Brasí-
lia - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 24 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO 
DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS DE TODAS AS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 11 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 11 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 24 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ERRATA

EXTRATO DE CONTRATO
No dia 04/11/2021, Edição do DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, nº 207, de 04/11/2021, Seção 3, 

página 298 e no JORNAL A UNIÃO, página 27, de 04/11/2021, No EXTRATO DO CONTRATO 
da Prefeitura Municipal de Remígio conforme segue, onde se lê: PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00180/2021 - 28.10.21 - SENA CONSTRUÇÕES EIRELI 
- R$ 288.894,56, Leia- se: PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00180/2021 - 28.10.21 - SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 288.894,55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2022
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 DV00003/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A PRAÇA DE TANQUE RASO ZONA 
RURAL DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - R$ 17.534,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Fevereiro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A PRAÇA DE TANQUE RASO ZONA 
RURAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.100–SEC. DE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO E RURAL 02100.15.451.2019.1044 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E METERIAL PERMENETE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00023/2022 - 17.02.22 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA 
E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - R$ 17.534,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 15 de março de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  
para AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS (TRATORES E GRADES ARADORAS) PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTE-
CIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.   Edital disponível: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 24 de fevereiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 019/2022, cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, 
REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE DIÁRIAS 
EM HOTEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, 
para às 09h00m do dia 14 de Março de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 24 de Fevereiro de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 016/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2021
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO 
a deliberação da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMSR, no procedimento referente à 
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021 - CPL/PMSR; CONSIDERANDO a inexistência de qualquer 
vício ou irregularidade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021, PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 190/2021 - PMSR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMEN-
TAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS (RUA FRANCISCA SOARES, RUA PADRE PEDRO 
ARRUBE, RUA WALDEMAR DE CARVALHO LELIS, RUA BOA VISTA) NO BAIRRO BOA VISTA, 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, pelo menor preço global, conforme projeto básico, a empresa a 
seguir relacionada com o respectivo valor: 

B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 29.842.086/0001-81 - Valor Global de R$ 
1.052.821,83 (Um milhão, cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos);

II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresa B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ: 29.842.086/0001-81 a execução dos serviços, conforme disposto no objeto do presente 
processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita/PB, 24 de fevereiro de 2022.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através de sua CPL, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados que a empresa: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - CNPJ: 
41.883.167/0001-25, impetrou Recurso Administrativo em que requereu pela DESCLASSIFICAÇÃO 
da empresa MENESES E FIGUEIREDO LTDA - CNPJ: 09.613.597/0001-14, referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00020/2022, objeto: Aquisição de cestas básicas para serem distribuídas às famílias 
carentes em vulnerabilidade social, atendendo desta forma as demandas da Secretaria Municipal 
de Ação Social deste município de São José de Piranhas – PB. Abre-se prazo para apresentação 
das contrarrazões conforme a Lei 8.666/1993. Fica assegurado aos licitantes obter vistas dos 
elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.

São José de Piranhas-PB, em 24 de Fevereiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
CONVOCAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DOS SERVIÇOS DE OBRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Referente ao CONTRATO Nº 00193/2021-CPL, com objeto: Construção de Quadra Poliesportiva 

Coberta para a E.M.E.I.F. Joaquim Pereira Lima, CONVOCAMOS a empresa EKS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.750.635/0001-31, para a retomada da execução dos serviços de 
obra, referente ao processo em epígrafe, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
deste aviso, sob pena de rescisão unilateral de contrato e abertura de procedimento de aplicação 
de penalidade na forma da lei; ou em caso da não retomada dos serviços que seja utilizado esse 
mesmo prazo para que apresente defesa por sua inexecução contratual, em respeito ao contra-
ditório. O processo está à disposição dos interessados, dias úteis, das 07:00 às 13:00h, Sala da 
CPL, Centro, neste município.

São José de Piranhas - PB, 24 de Fevereiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0033/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de 

Março de 2022 às 09h00, na Sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa – PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de pedra de 
paralelepípedo granítica (item fracassado referente ao Pregão Presencial 0013/2022), destinados 
a atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura.  Os interessados poderão acessar a 
cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 
2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do 
Tribunal de Contas, www.tce.gov.br . Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar 
a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 24 de Fevereiro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO Nº 19.000.006464.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE COLETA 
BIOMÉTRICA, SCANNERS E COMPUTADORES, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00264-8
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
PROCESSO Nº 19.000.002999.2021

OBJETO/ÓRGÃO (S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas  pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00262-2
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, os membros do Conselho de Administração e, nos termos do art. 132 e 133 da 
Lei Federal n.º 6.404/76, convocam Assembleia Geral Ordinária para o dia 16 de março de 2022, às 
15h, devendo ocorrer de forma presencial na sede da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, 
localizada na Av. Dom Pedro II, 3595, Castelo Branco, João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba.

Ordem do Dia:
1) Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2021;
2) Apresentação da Carta Anual;
3) Eleição do Conselho Fiscal, conforme estabelecido no art. 22 do Estatuto Social da EPC S.A.;
4) Outros assuntos de interesse da Empresa.
Aviso ao acionista: Comunicamos ao Senhor Acionista, que se encontra à disposição, na sede 

social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76.

João Pessoa-PB, 24 de fevereiro de 2022.
Lúcio Landim Batista da Costa

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

Republicado por incorreção.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nº 25.210.000025.2022
Dispensa de Licitação Nº 0012/2022

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, através do COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO , 
com sede na Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, CEP: 58.704-000 – Patos/PB, inscrito no 
CNPJ sob Nº 08.778.268/0001-60, publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos 
do inciso IV, artigo 24 da Lei 8.666/93, realizará Dispensa de Licitação para AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS MÉDICOS DO TIPO FIO. Devido a urgência para solucionarmos a situação emergencial, 
informamos que aceitaremos as propostas comerciais e de habilitação de todos os interessados 
até 04/03/2022. O Termo de Referência poderá ser solicitado pelo e-mail: compras1chrp@gmail.
com , com cópia para o endereço eletrônico: chrp2021@gmail.com.

Patos, 24 de fevereiro de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 12.04.21.634

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021
DATA DE ABERTURA: 14/03/2022 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-02584-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA FÍSICA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO 
DE ÓBITOS DA PARAÍBA - SVO/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
145/2021/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço. 
O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB 
ou nos portais www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.
pb.gov.br, solicitando aos presentes que compareçam com máscara facial, preferencialmente 
tipo N95, e se façam representar por apenas um credenciado em sessão, diante do agravamento 
da Pandemia pela Covid-19. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, Leis Estaduais nºs 
9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legislações correlatas. Fonte de recursos: 500 – Tesouros não 
Vinculados de Impostos. Consultas com a CPL/SES-PB no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 
16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 03/2022     
Registro CGE Nº  22-00239-2 29/03/2022 11:00

Obras de Pavimentação da Rodovia   PB-
378, Trecho: Manaíra / Divisa PB-PE, com 
aproximadamente  8,76 km
Valor estimado da obra: R$ 23.340.972,75
Prazo de execução: 540 (quinhentos e 
quarenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022     
Registro CGE Nº  22-00246-6 29/03/2022 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades Arara, 
Bayeux, Borborema, Caaporã/Cupissura, 
Caiçara, Casserengue, Conde, Cruz do 
Espirito Santo, Itatuba, Juarez Távora, 
Juripiranga, Mulungu, Pilõeszinho, Pitimbu/
Acaú, Riachão de Bacamarte, São José dos 
Ramos, Sapé, Serra da Raiz e Sobrado com 
aproximadamente 33,96 km 
Valor estimado da obra: R$ 23.404.717,55
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022

REGISTRO Nº 22-00263-0

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊN-
DIO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ESTÁDIO MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 
“ALMEIDÃO”, EM JOÃO PESSOA/PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 15 de março de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA - CINEP a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 22de março de 2022, na modalidade vídeo conferência, em virtude da pandemia. 
Quando serão tratados os seguintes assuntos:

I – Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2021;

II -Eleição e Posse do Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes) para o novo mandato;
III -Fixação dos honorários da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal
e outros assuntos de interesse social.
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontra a disposição 

dos interessados, na sede social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. 

João Pessoa, 22de fevereirode 2022
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Diretor Presidente da CINEP

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA Nº 
023/2010, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP 
E A BASE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ Nº 10.509.190/0001-20.

Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 
Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade 
de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ sob o n 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de 
Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO, brasileiro, viúvo, engenheiro 
civil, inscrito no CPF nº 024.623.844- 56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, 
brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de 
identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com 
base na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento 
Particular de Contrato Preliminar de Compra e Venda, firmado em 21 de Dezembro de 2010, com 
a empresa BASE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ Nº10.509.190/0001-20, que 
tem por objeto, formalmente, uma área total medindo 10.496 m² (dez mil, quatrocentos e noventa 
e seis metros quadrados), constituída pelo lote de terra, de área não edificada, localizado na Rua 
Dr. Walter Bellian, no Distrito Industrial de João Pessoa, no Município de João Pessoa/PB, Lote 
nº 990 da Quadra 454, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte – em 128,00 m com o 
lote 920 da quadra 454; Ao Sul – em 128,00m com a Rua L8; ao Leste -  em 82,00m com a Rua 
Dr. Walter Bellian; ao Oeste - em 82,00 m² com o lote 150 da quadra 454, operando-se tal rescisão 
pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a 
empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida nas 
Cláusulas Sexta, Sétima e Nona, alínea b, do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda 
em questão, principalmente as que estabelecem como cláusulas resolutivas inadimplência perante 
o fisco estatual ou municipal, bem como a não implantação/funcionamento da empresa dentro do 
prazo estabelecido em contrato; CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de RESCINDIR UNILA-
TERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PRELIMINAR DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por 
decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme 
Resolução de Diretoria n° 015/2022, datada de 02 de Fevereiro de 2022, razão pela qual cessam 
todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades 
pelos atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos 
os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO PAR-
TICULAR DE COMPRA E VENDA Nº 023/2010, firmado em 21 de Dezembro de 2010, celebrado 
entre a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA BASE 
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ Nº10.509.190/0001-20.

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2022.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO            RICCELLY FARIAS DE LACERDA
 Diretor Presidente                      Diretor de Operações 

HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam 
convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia 04 de Março de 2022, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020; b) 
Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. João Pessoa 
- PB, 31 de Março de 2021. A Diretoria.

Edital de Convocação
O Presidente da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU – FRUTIAÇU, no uso das suas 

atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os seus 48 (quarenta e oito) cooperados 
em pleno gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 15 de Março de 2022, na sua sede social, Sítio Piabuçu, Zona Rural de Rio Tinto/
PB, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: a) às 13:00 horas, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos associados, b) às 14:00 horas, em segunda convocação com a 
presença de metade mais um dos associados e c) às 15:00 horas, em terceira e  última convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

1. Prestação de Contas do Exercício 2021, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;
2.Destinação das sobras ou rateio das perdas do exercício de 2021;
3.Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
4.Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho 

de Administração e do Conselho Fiscal; 
5. Quaisquer assuntos de interesse social. 
Nota: 
- Os cooperados interessados em participar do processo eleitoral deverão apresentar suas 

candidaturas sob a forma de chapa. Chapa para Conselho Fiscal.
- A chapa deverá ser protocolada na secretaria da Cooperativa até 05 (cinco), dias úteis antes 

da realização da Assembleia, até o dia 08/03/2022.
- Os associados candidatos a cargos eletivos deverão estar em dia com seus compromissos 

sociais e desimpedidos civil e criminalmente.
Rio Tinto, 22 de fevereiro de 2022. 

Benedito Tavares Souto - Diretor Presidente.

Comarca de 12ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Intimação. Prazo: 30 dias ( arts. 257 , do 
CPC/15).Processo nº 0012147-32.2010.8.15.2001. Ação CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. O Dr.MANUEL MARIA ANTUNES DE MELO, MM. Juiz de Direito titular da 12ª Vara Cível 
da Capital, emvirtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do 
presente Edital, que poreste Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por 
AUTOR: BANCO DONORDESTE DO BRASIL, em face de AGROPASTORIL FAZENDA OLHO 
D’ÁGUA LAGOA DAMATA S/A, CNPJ nº 08.664.419/0001-50, que através do presente Edital man-
da o MM. Juiz de Direitoda Vara supra INTIMAR a promovida acima referido(a), AGROPASTORIL 
FAZENDA OLHOD’ÁGUA LAGOA DA MATA S/A, CNPJ nº 08.664.419/0001-50 por meio de seu 
representantelegal,atualmente em local incerto e não sabido, para,em 15 dias, tomar conhecimento 
da sentença de fls.135/136 de teor seguinte:DECIDO:De acordo com a petição inicial,a suplicada foi 
beneficiada comrecursos públicos oriundos do FINOR Fundo de Investimento do Nordeste,mediante 
participaçãoacionária;que deveria a suplicada cumprir uma série de obrigações,muitas das quais 
decorrentes da Leidas SA.,em razão do que foi notificada para apresentação dos documentos 
relacionados no rol dedocumentos, sem que tomasse qualquer providência;que dentre as muitas 
obrigações assumidas pelasuplicada, destaca-se a publicação das demonstrações financeiras e 
parecer de auditoria independente,bemcomo das atas das assembleias que as aprovaram. No caso 
vertente, petição inicial veio instruída comprova documental da qual se infere que a suplicada, de 
fato,foi beneficiada com recursos do FINOR, mediante participação acionária,conforme títulos repre-
sentativos de ações preferenciais, classe”B” hospedadosàs fls. I1 3/30. Por conseguinte, é dever da 
suplicada cumprir as obrigações de fazer reclamadas napresente demanda, nos termos da Lei n° 
6.404/76,art.122, inc.Ill (deliberação,pela assembleia geral,dasdemonstrações financeiras apresenta-
das pelos administradores);art.133,c. Il (cópias dasdemonstraçõesfinanceiras);Lei n°8.167/91,art.21 
c/co Dec.01/91,art.25 (remessa de cópias das demonstrações financeiras,devidamente certificadas 
por auditores independentes,à CVM e aos bancos operadores dosrespectivos fundos).No mesmo 
sentido,invoca-se,ainda, a Instrução n° 265da CVM,art.1 , art.7°, inc.I, eart.12, inc I. De outra 
senda,cumpre observar que,devidamente notificada(fls.31/37),a suplicadaquedou-se inerte, deixando 
de cumprir as obrigações assumidas por ocasião da obtenção do financiamentocom recursos públicos 
do FINOR, de tal sorte a ensejar,sem maiores delongas, a procedência do pedidoem todos os seus 
termos.Restou,entretanto, prejudicado o exame do pleito deduzido a título de medidaliminar,em 
virtude de não haver ocorrido sua análise ao longo de todo o iter processual. ISTO POSTO,JULGO 
PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA Condenar a suplicada a cumprir,no prazo de 45(quarentae 
cinco dias),todas as obrigações de fazer reclamadas na presente demanda, consistentes na publi-
cação econsequente registro na Junta Comercial competente, dos seguintes documentos: a) Atada 
AssembléiaGeral Ordinária,que aprovou as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios 
findos entre31/12/1985 e 31/12/1992 e 31/12/1998 a 31/12/2008;b) Demonstrações Financeiras, 
acompanhadas dosPareceres de Auditores Independentes, relativas aos mesmos exercícios citados 
na alínea”a”.c)Atualização do respectivo cadastro junto ao Banco Operador.d) Fornecer ao credor 
a documentaçãopertinente aos exercícios vincendos, tudo sob pena de multa diária de R$ 400,00 
(quatrocentos reais),limitada a R$30.000,00(trinta mil reais),tudo nos termos do art.461,§ 4°, do 
CPC.Arbitro os honoráriosadvocatícios,em favor do(a) patrono(a)do autor,em R$2.000,00(doismil 
reais),a teor doart.85,§8°,doCPC-15,além do ressarcimento das custas/despesas processuais 
antecipadas, tudo em valoresdevidamente corrigidos.Custas já pagas. P.R.I. João Pessoa, 06 de 
outubro de 2017. Manuel MariaAntunes de Melo. Juiz de Direito.” E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o presente Edital seráafixado no local de costume e publicado uma vez em jornal de 
grande circulação. 12ª Vara Cível daCapital-Paraíba, 16 de março de 2021. Eu, técnico/Analista 
Judiciário desta vara, o digitei. MANUELMARIA ANTUNES DE MELO, Juiz de Direito da . 12ª Vara 
Cível da Capital-Pb, 17 de fevereiro de2022.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – 
SICREDI EVOLUÇÃO

   Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 410 – Torre – João Pessoa - PB
CNPJ 35.571.249/0001-31 - NIRE 25400001072

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DIGITAIS

(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO, com sede à Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca, 410 - Torre - CEP 58040-140 - João Pessoa – PB, inscrita no CNPJ sob 
o nº 35.571.249/0001-31, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Coopera-
tiva, convoca seus ASSOCIADOS, que nesta data somam 36.759 (trinta e seis mil, setecentos 
e cinquenta e nove), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleias 
GeraisExtraordinária e Ordinária Digitais, a realizarem-sede forma digital, no dia08 de março de 
2022, às 15h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 
16h00, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 17h00 
com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação. A Assembleia será 
realizada na modalidade digitalpara todos os associados, utilizando a plataforma de Assembleia 
Digital* acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos, que compõem a ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1.Reforma ampla do Estatuto Social da Cooperativa e sua consolidação, adequando ao modelo 

Sistêmico;
2.Aprovação do Regimento Interno da Cooperativa conforme modelo Sistêmico;
3.Aprovação do Código Eleitoral da Cooperativa, adequando ao modelo Sistêmico;
4.Aprovação do início de relacionamento com os Municípios situados na área de ação da Coo-

perativa, seus órgãos, entidades e empresas(Res.4.659/18), sendo eles: Solânea; Alagoa Grande, 
Alagoa Nova, Alagoa Seca, Alhandra, Arara, Araruna, Areia, Bananeiras, Bayeux,  Borborema, 
Cabedelo, Cacimba de Dentro, Campina Grande, Conceição,  Conde, Cuité, Esperança, Guara-
bira, Itabaiana, João Pessoa, Mamanguape, Mari, Monteiro, Pedras de Fogo, Queimadas, Patos, 
Piancó, Princesa Isabel, Picuí, Rio Tinto, Santa Luzia, Santa Rita, Sapé, Serra Branca, Serraria , 
Sumé, Taperoá e Teixeira;

5. Aprovação da Política de Governança Corporativa;
6. Aprovação da Norma de Auditoria Interna; 
7. Aprovação da Política de Conformidade;
8. Aprovação da Norma de Gerenciamentodo Risco de Conformidade.

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas dos órgãos de administração, relativas ao exercício encerrado em 31 

de dezembro de 2021, compreendendo relatório da gestão, balanço dos dois semestres do corres-
pondente exercício, demonstrativo das sobras, parecer da auditoria e parecer do Conselho Fiscal;

2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2021;
3. Fixação dos honorários e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Admi-

nistração e da Diretoria Executiva, bem como das cédulas de presenças dos membros do Conselho 
de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Recuperação de Crédito.

Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas sobre o cadastro e 
utilização da ferramenta de participação nas assembleias estarão disponíveis aos associados no 
sítio  www.sicredi.com.br/coop/evolucaoe na sede da cooperativa. 

Para participar da assembleia digital deverá seguir os seguintes passos:
1. O associado deverá verificar se seu número de telefone e endereço de e-mail estão atualizados 

no Sicredi (APP), Internet Banking ou dirigindo-se à sua cooperativa;
2. Por meio do link www.sicredi.com.br/assembleiadigital, o associado deverá realizar seu 

cadastro criando uma senha;  
3. No dia e hora da assembleia, o associado deverá acessar novamente o link www.sicredi.com.

br/assembleiadigital, informar seu CPF e senha cadastrada, clicar no evento de sua cooperativa e 
estará apto a participar das discussões e votações dos itens da ordem do dia.

Aos associadosque acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização, ob-
servados o dia e o horário indicados no preâmbulo,devidamente cadastrados na forma do parágrafo 
anterior, será garantida o direito de manifestação por escrito, direcionada à mesa diretora, via chat, 
resguardada, assim, sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

A votação será realizada por intermédio de sistema eletrônicohabilitado no momento da Assem-
bleia, sendo admitida, excepcionalmente, apenas na hipótese de indisponibilidade da ferramentae-
letrônica, a votação por escrito via chat.

A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, com base no art. 43-A, da Lei 
5.764/71 e na IN- DREI nº 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análisedas autoridades 
reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal.

João Pessoa (PB), 25 de fevereiro de 2022.

 
João Bezerra Júnior

Presidente do Conselho de Administração

*Instruções para participação e votação na plataforma assembleia Digital: os associados deverão 
acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, cadastrando-se e identi-
ficando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo 
com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu 
ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, 
assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota, em tempo real.
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